
LLUÍS ORTÍ FERRIOLS

Mon pare Lluís Ortí Ferriols naix el 2 d’agost de 1914 en el valencià carrer
del Túria. Fill de Blai i Doloretes, recorda amb molta tendresa els seus primers
anys de vida, les seues germanes Carme, Dolors i Empar i el seu germà Blai.
Des que era molt jovenet, desenvolupa la seua vida a Alaquàs. Les seues germa-
nes, Carme casada amb Julio Mompó i Doloretes amb Vicent Beltran, el vincu-
len definitivament a la població. “Quasi tota la meua vida la he passada a Ala-
quàs. Treballava a ca lo Pepe, la botiga de la meua germana Doloretes i el seu
marit Vicent quan tenia setze anys”, comenta.

Sempre li ve a la memòria aquell any quan va fer la festa del Crist amb una
colla d’amics, entre els que es trobava Alòs, el dels carros. Seria el 1940 o 1941,
un any molt plovedor que va deslluir els actes que amb tanta il·lusió havien pre-
parat els clavaris. Les tronades, les pluges i el fang dels carrers ni tan sols deixa-
ren completar la processó.

Va ser el 1949 quan mon pare fa les Amèriques i se’n va cap a l’Argentina
amb la seua dona Encarna Gallach i el seu fill Lluís que només tenia dos anys.
Un oncle de la seua dona, ma mare, els col·loca al front d’un hotel de Tucumàn,
on estigueren treballant durant sis anys. El record de la terra que el va veure nái-
xer i la família a molts quilòmetres de distància, el fa tornar a Espanya el 1955.

És en 1962 quan es fa càrrec de la drogueria del carrer Major quan els meus
oncles Vicent i Doloretes es dediquen exlusivament a la ferreteria (Beltran).

A la drogueria es venia multitud d’articles a pes o per litres. “Els clients
venien amb botelletes i les ompliem de brillantina, colònia, dissolvent, aiguafort,
vernís. Demanaven calç, bé en sec, bé remullada. Quan la ràdio era el punt de
contacte amb el món més llunyà d’Alaquàs, en cosmètica i degut a la propa-
ganda del consultori sentimental de Dª Elena Francis, les dones compraven tota
classe de cremes comercialitzades amb el mateix nom del programa radiofònic.
La marca Bella Aurora i el tònic Visnu, eren també molt sol·licitats”, afirma.

Pel que fa al capítol de les drogues, estava de moda la calç per deixar ben
blanques les façanes de les cases i les parets del corral. També era molt habitual
comprar el famós pavonasso (Terra roja per rentar els taulells de color roig que
quedaven molt lluents). “Els diners tenien un altre moviment, només una pesseta
costava el fregall que era d’espart. Per altra banda, era molt habitual que et
demanaren 2 pessetes de fugina o 3 de goma–laca, que s’emportaven les poli-
mentadores per a les fàbriques de mobles”, afirma.
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És a finals del seixata quan apareix un altre article revolucionari que deco-
rarà les parets de la majoria de les nostres cases, els papers pintats, alguns d’ells
importats d’Anglaterra. 

El comerç al carrer Major reunia multitud d’ofertes que oferia als seus
clients sota la varietat de botiques que en ell es concentraven. Si volies comprar
pa i dolços estava el forn de Conxeta. Si tenies mal de cap, podies anar a la
farmàcia de D. Fernando. Per a la carn i l’embotit, la carnisseria de Jeroni. Les
prendes de vestir, les oferia Cafis. Marianet tenia els ultramarins, les sabates de
Ciscar i els xiquets amb molta assiduïtat anaven a ca la tia Torera. Era una bona
i sortida via de comerç, xicotet i acollidor, on tots es coneixien. El premi als
clients era el “cupón regalo”, els quals revien en nombre equivalent a la quanti-
tat de compra efectuada, per anar col·locant-los a la llibreta escaient que després
canviarien per articles de distinta índole per a la casa.

Els bancs no eren ni tan sols com els d’ara, ni tampoc tan nombrosos, en
canvi tenien els seus agents locals. Segons Lluís Ortí: “Recorde quan pagava les
lletres dels productes comprats, a casa dels corresponsals. Al carrer Benlliure
estava el Sr. Medina i al carrer Major el tio Tomaset”.

El poble creix i l’economia també i és cap al 1975 quan la drogueria Ortí
canvia la seua ubicació, traslladant–se al lloc on hui es troba, a l’Av. del País
Valencià i on mon pare treballa fins que es retira, deixant al seu front al meu
germà Lluís.

Actualment, mon pare als seus 82 anys encara s’entusiasma fent coses i es
dedica a pintar a l’oli, encara que totes les setmanes deixa el seu món, per visitar
la drogueria i també per pegar una ullada al seu Alaquàs.

Encarna Ortí Gallach.




