
PURA BESSÓ  PEIRÓ

Jo vaig nàixer el 2 de febrer de 1914, el dia de la Candelària i per això em
posaren de nom Purificació. Tenia dos germans majors: Pilar que morí jove dei-
xant dues filles menudes, i Ramon que només acabar–se la guerra es casà en
Torrent.

Tots els meus avis i tots els meus besavis eren d’Alaquàs.

Mon pare, Micalet Bessó Gil, era de cals Blaiets. Germà de Pepe el Roig; de
Vicent, pare dels viaros; d’Hilario, que es quedà fadrí; i de Lluís casat amb Tere-
seta de Pau. I germanastre, de pare, de la tia Blaia, que fou mare de Salvoret
casat en Aldaia, Vicentet de ca l’Àngel, Maria la dona del tio Terencio, Teresa la
dona del tio Pistoles, i Patrocinio casada amb Domingo Medina. A tots els ger-
mans de mon pare els deien els Blaiets, i eren cosins germans dels moltes altres
que també portaven el cognom Bessó: els germans Patilles, els de ca les Blaie-
tes, el Blaiet de la placeta dels Ollers, Paquita i Carmen la Bordaora, filles del
tio Batiste…parem perquè ho faríem massa llarg.

Ma mare,  Ximeta Peirò Portalés, era de ca Bocaos. També amb una rastrera
de germans: Ramonet en descendència a Benicarló, València i Estats Units;
Francisqueta  mare de set fills: Francisco, Francisqueta, José Mª, Ramón, Isabel,
Carmen, Maria, i Vicent, que viu en Torrent i és l’únic que queda; Pepe, pare de
Maria, que no estava bé era deficient, i de Mercedes casada amb Jeroni; i el més
menut Federico el Metge, pare del practicant que li diuen igual, de José Ramón,
de Maria Araceli, i de Pilar. I espera que encara en queda una altra: Remedios,
casada en Paterna i amb cinc fills. Imaginat si m’eix llarga la rastrera de cosins…

Ramonet  el Bocaos, el meu iaio, tenia una bona hisenda però va morir prou
jove, en 1895 al poc d’estrenar–se el nou cementiri i sent ell l’alcalde. La dona
havia mort uns anys abans, en el còlera de 1885. Quan morí el meu iaio, els fills
tenien entre els 10 i els 25 anys, i els costà molt tirar avant. Mon oncle Federico
encara pogué, a base de molt de sacrifici i de l’ajuda dels germans, treure’s la
carrera de metge. El meu iaio va morir sient l’alcalde. Segons contava ma mare
d’un sofoco que agafà. I ara voràs per què. Resulta que des de València els dona-
ren ordre que vigilaren el pes del pa, perquè segurament alguns forns acostuma-
ven a abusar. Un dia anà a buscar–lo l’algutzil perquè s’havia presentat una
denúncia,contra un forn del poble, per banda d’un veí. Amb la seua tartaneta se’n

-152-



anà a Torrent a reclamar la presència del jutge, però quan arribaren al poble els
del forn havien tallat a rebanades tot el pa que els quedava. I clar, la denúncia
quedà en un no res. Es veu que tot aquell mareig l’afectà molt i aquell mateix dia
li agafà un atac i es morí.

Ma mare contava que el meu avi era molt recte. Ara voràs. Es donà una ordre
de que no es traguera fem de les cases a partir de les 9 de la nit. Un fill d’ell, mon
tio Pepe pare de la meua cosina Mercedes i  sogre de Jeroni, tindria 17 o 18 anys,
i un dia que son pare estava fora no feu cas de l’ordre i tragué fem a les 10 de la
nit. Quan s’enterà li posà una multa. I li calgué pagar–la a ell en paper de l’estat
per a que constara tota la vida de la multa s’havia pagat. Era massa recte, i per
aixó li passà el que li passà. Jo sempre li sentia dir a ma mare que la política
només porta que problemes i maldecaps, i quanta raó tenia. 

A l’escola aní molt poc. Als quatre anys i mig se’m va declarar una pleura, i
quan només tenia cinc anys m’hagueren d’operar. Em tallaren dos trossos de cos-
tella, i em posaren dos tubos perquè eixira el pus. El meu oncle Federico només
feia que dir: “A aquesta xiqueta l’ha de salvar el llit”. Vaig tindre una conva-
lescència molt llarga, durà molt de temps. Arribà un moment en que parlaren en
donya Asunción la mestra per a que, com no podia alçar–me prompte, em dei-
xara entrar més tard. Però jo em resistia a anar perquè quan s’obria la porta i
entrava algú de fora tots els xiquets s’alçaven i deien alló de “Buenos días tenga
usted”, i això a mi em donava molta vergonya. La solució fou al final anar per la
nit a ca la tia Mariana, quan anaven els xics majors. Recorde, per exemple, que
anava Nelet el de Blanca, el que mataren en acabar–se la guerra. Quina llàstima
de xic, tan bona persona que era.

Als 10 anys comencí a ajudar a ma mare i a la meua germana a fer calça.
Eren calcetins de xiquet. Desfeia els maixons en la devanadora, i capdellava el fil
en unes bobines. Ajudava també a voretar. Al principi recorde que passava un
tren als tres quarts per a les cinc, i abans no me’n podia anar a jugar.

Les diversions als dotze o trezte anys estaven molt centrades en els dos casi-
nos musicals que hi havien en el poble, i en passejar–se per la fillola. Anavem en
esquadres, com déiem llavors. S’acostàvem a l’estació del tren o aplegàvem a
Aldaia quan ja erem un poquet més majoretes. I més encara si s’acostava Pasqua.
Tant el casino Roig amb la banda vella com el casino Blau amb la nova sempre
estaven de gresca, i quan uns organitzaven algun acte els altres estaven pendents
per poder copiar o criticar. I enseguida apareixien les cançonetes i els comenta-
ris. Ahi tenies a un bon grapat de famílies senceres, homes, dones i xiquets, pen-
dents de qualsevol novetat. Mon pare i els seus germans eren del casino roig
però moltes de les meues amigues eren del casino blau, i això feia que jo anara a
uno i a l’altre a vore tot allò que feien. També és veritat que en ma casa no eren
gens apassionats, i en aquest tema em donaven molta solta.
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Ma mare va morir prou jove,en l’any 32, quan jo tenia només 18 anys. Ja
estàvem en república, i recorde que al seu soterrar fou el primer que no isqué la
creu de l’església perquè feia molt poc que havien aprovat en Madrid prohibir les
processons i els actes públics de la religió. 

També eixe any, al poc de morir ma mare, deixí la màquina de fer calça i em
vaig possar a treballar a Aldaia, al carrer de l’Església, en un talleret de corbats
on el meu germà Ramon feia d’escrivent. Fabricaven cadires. Les dones les poli-
mentaven en el corral, i després les pujaven a una andana on les emvernissaven, i
a continuació jo les embalava. 

El talleret aquell no anava molt bé, i els treballadors feren una cooperativa.
Compraren unes màquines, i ens passàrem a Alaquàs, al costat de la Conserva, al
carrer de València. Però aixó ja fou a punt de començar la guerra. Vaig estar tre-
ballant un grapat d’anys però ara, en la vellesa, de poc m’ha servit. Com el meu
germà era el que portava els comptes, i sempre escatimava les despeses, no em
donà d’alta en la casa del xavo. I segons em contaren quan vaig arribar als 70
anys, només en un dia que haguera estat donada d’alta m’hauria arribat el dret a
cobrar.  

Mon pare era llaurador però tenia poca terra. Allà a prop de ca La Curra, a
ma mare li tocà al morir son pare una part de la finca que tots coneixien com la
Nòria de Bocaos. Mon pare no tenia ni carro ni animal, i li tocava anar a peu,
una hora llarga per anar i una altra per a vindre, quan el treballava. 

Tenien també una vinya en terme de Manises, on feren després de guerra el
camp d’aviació. Sent jo menuda arrancaren els ceps, i plantaren oliveres. Quan
eren menudes, els meus pares es passaren els primers anys regant–les a poalets.
L’aigua la duien del clot de Parra, un clot d’eixos de pluja, més d’un quart d’hora
a peu pujant i baixant bancals. Foren unes oliveres que varen créixer a costa de
moltes suors, i tot per a qué? Arribà prompte la guerra, i quan  eren ja grans i
feien  bona collita, venien de tant en tant els del comité i, per ordre de no sé qui,
carregaven unes quantes garrafes, i quan menys t’ho esperaves ens quedavem
sense oli. Però espera, que ara vé el millor. S’acabà la guerra, i l’oli es pagava
caríssim. Però arriba Franco i diu que volia tots aquells camps per a fer–hi el
camp d’aviació. Ni tan sols foren per avisar de que anaven a ocupar–lo: Quan
anàrem a collir les olives del sequelló, a primeries d’octubre, ja no ens deixaren
passar. Alló fou una incautació. Tu imagina’t: De 14 fanecades ens pagaren
4.000 PTA. I al cap de no sé quants anys. Quan vaig haver d’anar a firmar a
València, a un quarter d’homes unflats, caiguí malalta i tot. Gentola, més que
gentola. 

El meu home, José Soriano, era fill del tio Pujalt i sa mare era de l’estanc del
carrer Benlliure, a on ara li diuen Modas Isabel. Es posarem a festejar al poc de
morir ma mare, però es casarem en el 42 perquè vingué la guerra i no pogué ser
abans. El meu home treballava d’ebenista i volgué fer–se ells els mobles. De
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jove, en temps de república, va estudiar el peritatge mercantil per les nits, quan
acabava en la fàbrica dels Romo d’Aldaia, i aixó li facilità, en acabar–se la gue-
rra, trobar feina d’escribent en un negoci d’un oncle de lluny en València. Però a
aquell negoci ell no li veia molt de futur i, al poc de nàixer el tercer dels meus
fills, obrigué una papereria en València, al carrer de Garrigues, tocant l’Avin-
guda de l’Oest.

El meu home encara feia d’escrivent i necessitava ajuda per a la tenda. Jo
tenia tres xiquets menuts, i no podia tirar–li una mà. La solució fou que la meua
cunyada Isabel començà anar a València a la papereria a ajudar al germà, però
deixà d’ajudar a sa tia Teresa en la tenda de paqueteria, que ja havia deixat de
ser estanc. Com que jo vivia en el pis de dalt quedarem que jo ocuparía el seu
lloc. Així és que em vaig trobar en tres xiquets menuts, i despaxant en la tenda.
A mi la feina mai m’ha fet por. Encara en vingueren dos més, no et cregues. 

El meu home, de jove es sacrificà molt, com el meu germà Ramon, per estu-
diar després del treball i llevant–li hores al dormir. Però així com el meu germà
arribà a ser mestre, ell no pogué arribar a treure’s un títol perquè la guerra li ho
tirà tot a pacte. I s’empenyà en què els  fills feren carrera, quan en el poble quasi
ningú estudiava . Jo li deia: “Tu no vas a poder resistir–ho. Busca–li al major
alguna colocació, i que estudie per les vesprades”. Però ell era molt cabut, quan
s’empenyava en una cosa no parava mentre no ho aconseguia. I ho va aconse-
guir, no et cregues. Amb beques, i a base de molt de sacrifici. Però mira el que
són les coses de la vida, després de tant de lluitar pels fills, la del mig, la meua
filla Pilar va i es casa en un americà i es posa a viure als Estas Units, allà ben
lluny. Tan bé que s’està prop de casa, al costat dels pares. Quin cas el meu…Jo,
que no he eixit mai del poble, bo, excepte quan em vaig casar, que aní a Sara-
gossa, i no he tornat a deixar el poble si no ha segut per anar a València, tindre
una filla vivint en l’estranger... Sí, jo he viatjat dos voltes allà, als Estats Units.
La primera quan va nàixer el primer net.. Però és un món molt distint al nostre.
Al segón viatge li vaig dir que amb mi no comptara més, que a mi no me s’havia
perdut res. Em vaig engripar, i jo creïa que em moria. Només de l’esglai de
vore’m tant lluny de casa. Des d’aquell segon viatge nostre, la meua filla, encara
que està a moltes hores d’avió, tots els anys ve a vore’m…Ara estic esperant,
d’ací en quinze dies, a primeries de juliol, que facen la passà i me porten la
Mare de Déu de l’Olivar. El meu fill Vicent, i Albert el meu gendre són clava-
ris…

juny 1997

Transcripció: Josep Soriano Bessó
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