
FRANCISCO SERRANO

Al racó del carrer del Forn vivia Maria Martínez Gil i el seu marit Francisco
Serrano Martínez, fill de Quico el de Godoi, de professió peroler.

El 26 de desembre de l’any 1918 va náixer el seu primogènit al que posaren
per nom Francisco, com era el costum de l’època i per continuar la tradició fami-
liar dels Godois. Uns anys després vingueren al món els seus germans Tomàs i
Miquelet.

Durant la seua infantesa, Francisco viu immers dins el món de la fabricació
de perols i cassoles de son pare i observant com de tant en tant, sa mare,
col·labora amb una religiosa del poble que es desvivia per tothom i a la qual ano-
menaven la Mare Josefa. Com tots els xiquets d’Alaquàs, acudia diàriament a
l’escola nacional, situada a l’Ajuntament, on era mestre D. José Sanchis Almi-
ñano qui durant la dictadura de Primo de Rivera fou alcalde d’Alaquàs. Recorda
d’aquells dies: “Alguns hi anaven en molta por, perquè D. José hi havia vegades
que s’adormia i si li queia la llapicera en terra, després que li la plegaves, encara
et pegava alguna galtada”.

Als onze anys deixa l’escola i es posa a treballar a la fàbrica que son pare i
els seus oncles Miquelet i Tomàs, tenen al racó que no treu cap de la Plaça dels
Ollers. El món del treball comença com un joc: “Aprofitant l’absència del pare
de la roda, et possaves a fer alguna cosa i quan ell tornava et deia  ‘alçat d’ací si
no et pegue un carxot’. I així poquet a poquet els més jóvens s’ensenyàvem i,
conforme anaven retirant–se els vells, féiem cada vegada més coses”.

Quan tenia 17 anys acudia tots els diumenges amb la seua colla d’amics, al
ball dels Galgos, banda de música separada de la roja, que rep el nom pel seu
director que era tan llarg com un galgo i que tenia la seu al carrer Major, on
estava la serreria dels Maios i on huí es troba el bar– restaurant Morales. És ací
on va conéixer  la que seria la seua núvia, Maria Forment Català, la Ratà, a qui
no parlà ni tragué a ballar durant algun temps perquè era de la banda roja, contrà-
ria a la seua.

Com a bon aficionat al ball, acudia a la Conserva, al carrer de València, on
els xics i xiques feien classes per ballar millor. “Un bon dia Pepe el Boriti, em va
dir ‘¿M’acompanyes?’ i ferem parella amb Maria la Ratà i Maria la Coa. Com
que Boriti era també família dels Coa, s’hagué de posar amb la Ratà i jo amb la
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Coa. Però, a l’endemà, el meu amic Miquelet, Cajon, em diu d’acompanyar–lo a
la Conserva i en aquesta ocasió com que la seua cosina era Maria la Ratà, jo vaig
fer de parella amb ella i Miquelet amb la Coa i així durant més d’un mes fins que
li vaig parlar”, assegura.

El temps de guerra fa la instrucció a Torrent i, declarat inútil per anar al front,
és nomenat auxiliar i traslladat a Oliva primer i després a Montcada, on va a visi-
tar–lo  el seu oncle Tomàs, el pare de les Tomases de la placeta, que com que no
tenia fills, els estimava molt. Recorda que, raonant amb ell, un company li digué:
“ ¡Xe Serrano, als camions! –Però, que on van?–  A l’Ebre. I el meu oncle em va
dir que on havíem anar era a casa, i me’n vaig venir”.

Fins que la guerra acabà, està mig amagat a la fàbrica, encara que els Palop,
els advocats, li havien preparat un document declarant–lo inútil total, per si de
cas.

Després de la guerra i durant quasi tres anys, està servint a Valladolid, des
d’ací passa a Saragossa, a artilleria de muntanya, als muls. “Hi tenia jo més
ganes de morir–me que d’estar en la mili. Entraves en les quadres i els muls et
mossegaven els braços perquè els ¡tocaven tantes mans!”, precisa.

Esperant la llicenciatura que mai  no li arribà, li donen un permís indefinit i
fins a les hores.

Com que era un jove amb la mili feta, un ofici de profit i amb núvia, era el
moment de casar–se, però les coses a la fàbrica de la família no eren com calia.
Els seus oncles, Tomàs primer i Miquelet després, havien mort, només quedaven
treballant son pare i els seus germans i el seu cosí  Miquelet, que fan partició a la
fàbrica quedant per una banda son pare, per l’altra el seu cosí. I així continuaran
durant algun temps, tots dos dedicats a la fabricació de perols, fins que el seu
cosí es deslliga d’aquest món, per començar a treballar la fusta.

Eren moments àlgids per a la fabricació i transformació del fang i a Alaquàs
hi havia algunes fàbriques que treballaven sense parar, la del tio Mílio, la dels
Garrofins, la de Morimós, la d’Enric el General, la d’Eusebio Tàrrega. Totes
fabricaven perols i cassoles que després venien al mateix preu més o manco (3
quinzets un perol o cassola de lliura, que huí pot costar 600 ptes), encara que la
cassola coste menys de fer que el perol. “¡Però com que en feies tantes al dia!.
Recorde que en una època en què estava prou malalt de l’artrosi, sense poder tre-
ballar el fang només que en el braç dret, quan em vaig adonar, en tenia fetes
cent”, assegura.

Però tornant al moment del casori, aquest tardà molt de temps en arribar, per-
què Maria tenia germans majors que no es casaren massa joves i sempre seguint
les tradicions, el menuts són els que ho fan els últims. I el 26 de juliol de 1952
Maria i Francisco es casen a l’església de l’Assumpció, havent comprat abans un
dormitori, de cals Taberner d’Aldaia per valor de 1000 duros que pagarien a 100
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pessetes al mes; sis cadires a 7 pessetes cadascuna i un taula. La dona s’encarre-
gava de posar la roba de llit i la resta el que tenia la iaia.

A l’any següent, i el mateix dia 25 de juliol, que Maria havia mostrat el vestit
per a casar– se, ensenyava la seua filla Maria a les dones que passaven a missa
primera i visitaven la recent estrenada mare. Després, el 30 de maig de 1959 nai-
xia el seu darrer fill, al que també posaren per nom Francisco. Aquest no ha
seguit la professió dels seus avantpassats, encara que sempre que son pare l’ha
necessitat ha acudit a ajudar–lo, sobretot el dia que s’enfornava i el dia de la
cuita que es solia deixar per als divendres de nit,  per no molestar, ja que s’aca-
bava la feina a les dues o les tres de la matinada.

El treball artesanal del fang ha estat la seua vida. Amb son pare i els seus ger-
mans, aprén un ofici que li permetrà mantenir la seua família fins que arribe el
moment de la jubilació. El seu Miquelet en una època en què les coses anaven
molt malament, deixa l’ofici familiar, després, Tomàs, l’ altre germà, cau malalt i
alternant períodes de treball amb d’altres de malaltia, acaba per deixar el seu
germà Francisco al front de la fàbrica de la placeta dels Ollers.

“Jo era oficial de primera, peó i de tot. Cavava la terra, la triturava, em feia el
fang, coïa, enfornava i ho feia tot; llevat que de tant en tant venia bé el meu fill,
bé el meu germà Miquelet, bé algun veí del carrer de Sant Jeroni a tirar–me una
maneta”, afirma.

Conta amb molta il.lusió tot el procés de l’elaboració dels perols. Primer
cavaven la terra i la duien dins la cuia en sacs,  perquè se secara bé i poguera
passar després per la trituradora, abans de fer el fang a la bassa que hi havia al
mig del corral. Quan ja estava un poc sec, el treien i l’anaven col·locant en un
magatzem, mig tapat, perquè es conservara fins que arribara el moment de la
transformació manual.

“Després d’un temps vaig arreplegar una pastadora antiga d’un forn, que ana-
ven a substituir per una de més moderna, i així trituravem la terra, la passavem a
la pastadora i féiem el fang que l’endemà estava disponible per treballar–lo, amb
la qual cosa t’estalviaves molta feina com era, calcigar (Esclafar la terra amb els
peus vàries voltes) i pastar, perquè el fang es pastava més que el pa”, matisa.

Els últims anys de treball van acompanyats d’alguns xicotets problemes pro-
duïts pel fum del forn. Només s’enfornava un cop al mes i a últimes hores de la
nit per evitar molèsties als veïns, preocupant–se de tant en tat de cridar als telè-
fons d’infomació meteorològica per veure quin vent bufaria, perquè si el feia de
llevant, no molestava a les cases contigües. Així és com arriba als seixanta–cinc
anys i per evitar–ne més de queixes, es jubila i no treballa més a la fàbrica.

“Quan em jubilí, amb una roda antiga, d’eixes de peu, anava a les escoles
perquè els xiquets veren com treballava el fang, no per ensenyar–los. Vaig estar
a Catarroja, Benetússer, Xirivella, Aldaia i en tots els col·legis d’Alaquàs. Des-
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prés, quan era regidor de cultura Ximo Llorens, em van fer un vídeo de tot el
procés d’elaboració dels perols perquè no hi havia altra fàbrica que coguera com
en temps antic només que la meua ja que Morimós tenia forn de gas”, ens
comenta.

Però les mans de Farncisco no poden parar de produir i és per això que
es prepara un xicotet taller artesanal a la terrassa de sa casa del carrer de Sant
Jeroni, amb una taula xicoteta, un motor de rentadora i un tornet. És d’ací d’on
sorgeixen tota classe de miniatures, jocs de café, canelobres, rosaris, rellotges,
làmpares, cendrers.... que acaben coguent–se en un fornet xicotet, “a l’ estil
socarrat perquè amb vernís no pot ser. Després els done una passada de Titanlux
roig i queda tan bonic com si fóra del forn”.

La vida de Francisco Serrano el Godoi, no té sentit deslligada dels perols i
cassoles. ¿És això el que s’anomena un mestre artesà de soca–rel?

Júlia Martí Cànoves
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