
JOSEP MARIA SORIANO BESSÓ 

ELS BLAIETS 

"En som més que mosques" 

Encara que el malnom haja quasi desaparegut de l'escenari; encara que el 
cognom Bessó -així apareix escrit en la documentació més antiga de la parrò-
quia, abans que la cúria de l'Arquebisbat s'entestara al llarg del segle XVIII en 
fer desaparéixer el valencià- es veja molt limitadament a la llista de la guia 
telefònica d'Alaquàs; encara que el poble se'ns haja fet gran i les arrels familiars 
vagen insensiblement perdent-se entre les boires de l'anonimat urbà i cosmopo-
lita; encara que us coste de creure, jo us assegure que de Blaiets en som una 
caterva. 

A molts d'ells els podeu reconéixer pels ulls. Hi ha qui diu que, entre l'escam-
pat llinatge dels Blaiets, s'han trobat sempre els blaus d'ulls més clars, vius i 
transparents de tot el veïnat d'Alaquàs. I encara podeu comprovar-ho si voleu. 

De tota manera, amb els ulls blaus o sense, en som molts els que ens trobem 
lligats per la història familiar dels Blaiets. En som un bon grapat, a comptar per 
centenars, els que per una branca més o menys llunyana mantenim vincles amb 
la saga dels Blaiets. 

A mi, m'ho va descobrir, allà pels anys 80, la tia Carmen la Bordadora, tia de 
Paquita i de Miquel el de la impremta del carrer dels Benlliure. Li deien la Bor-
dadora perquè eixe era el seu ofici i, en l'andana de la casa del carrer dels Ben-
lliure on vivia amb els seus pares i amb la germana i el cunyat, tenia com una 
escola on acudien moltes xiquetes a aprendre a brodar. 

"Tu també ets Blaiet -em va dir un dia- perquè portes Bessó de cognom per 
part de ta mare. El teu iaio i mon pare eren cosins germans. Què no ho sabies? Ta 
mare i jo som cosines primes. I tots som Blaiets: els meus nebots, tu i els teus 
germans, i molta més gent. El malnom, se'l quedaren unes poques famílies, però 
en som una caterva." 

Li vaig dir a la tia Carmen que sí, que havia sentit dir moltes vegades a ma 
mare que era Blaieta i que teníem una família molt llarga, però referint-se sem-
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pre als seus oncles, germans del meu iaio Miquelet, que n'eren un bon grapat: el 
tio Huiso, pare dels Viaros; el tio Francisco el Nano; el tio Hilario, el tio Lluís; 
el tio Pepe el Roig i la tia Blaia que era germana de tots ells només per part del 
pare i que fou sogra del tio Terensio, del tio Pasqual Cervera Pistoles i del tio 
Domingo Medina que vivia al carrer Major on està ara la notaria, i mare del tio 
Vicentet l'Àngel. 

Jo no era conscient en eixe moment que la de ma mare era només una de les 
moltes branques dels Blaiets. La tia Carmen m'alliçonava que l'arbre era molt 
més ample: "Parla amb ta mare i que et conte. Veuràs com anant pel carrer et 
trobaràs Blaiets a dreta i esquena." 

Jo sabia que al carrer del Convent vivien tres germanes d'una edat pareguda a 
la de la tia Carmen i la de ma mare, que els deien les Blaietes i que en guerra els 
havien mort un germà capellà que li deien Tomàs. També sabia que a la placeta 
dels Ollers vivia un home, efectivament també d'ulls blaus, que li deien el Blaiet. 
Però no n'eren tants com deia la tia Carmen. 

"Tu imaginat que quan faltà el tio Tort... no saps qui era el tio Tort? Ara t'ho 
explique: El tio Tort era un tio de mon pare i del teu avi Miquelet que va morir 
fadrí. Va morir el mateix any que es van casar els meus pares. Quan va morir el 
tio Tort, van aparéixer més de quaranta nebots per repartir-se l'herència. I tots, 
tots, eren Blaiets. Aquella herència va portar molts maldecaps. Ta mare no us ha 
contat aquella història? Era fadrí el tio Tort, segons contaven els majors, perquè 
el pobret de menut va tenir un esglai al secà, quan els carlistes estigueren a punt 
de degollar-lo. 

M'entraren ganes de saber el que la tia Carmen sabia d'aquell home, germà 
del meu besavi i oncle del meu avi Miquelet el Blaiet. Quedàrem per a parlar 
més espai un altre dia. 1 així ho férem. Abans calia ampliar la informació inicial 
i contrastar-la amb la documentació escrita que poguérem tenir a l'abast. L'Arxiu 
Parroquial, per exemple. Del Registre Civil no quedaren ni les cendres després 
de la Guerra Civil. 

Segons em va contar Antonio Sancho, rector aleshores de la parròquia de 
l'Assumpció, només se salvaren de la crema uns pocs llibres corresponents als 
registres de naixement, de casament i de defunció, i per una casualitat que em va 
relatar: "Vicent Lis, que ja abans de la guerra era vicari d'Alaquàs, en esclatar la 
guerra es va amargar dins del poble. Ningú es va clavar amb ell però, per 
prudència no es movia de casa ni eixia al carrer. Resultà que alguna persona 
major que necessitava acreditar el seu naixement per poder cobrar el retir o fer 
alguna gestió, va acudir a Vicent per a qué li ho solucionara. Com el Registre 
Civil es ficà en funcionament ja a les darreries del segle dinou, les persones que 
havien nascut al voltant de 1870 i volien acreditar l'edat havien de demanar el 
certificat de l'Arxiu Parroquial. 
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Vicent Lis va dir a l'interessat que li portara a la casa on es trobava amagat 
els llibres del segle dinou de l'arxiu i que ell li ho arreglaria. I així ho feu. I es 
veu que, dies després i abans de tornar els llibres, li prengueren foc a tota la 
resta." 

D'aquesta manera començaren els esbrinaments per donar respostes a les pre
guntes que la tia Carmen i jo ens féiem. Quan va nàixer el tio Tort? Quan es va 
produir la seua mort i aparegueren el grapat de nebots? Quants germans tenia i 
de quina edat? En quina guerra carlista li volgueren tallar el coll quan era xiquet 
i estava llaurant amb son pare allà pels carasols? 

La tia Carmen recordava molt bé que son pare li havia contat que es va casar 
just el mateix any de la mort del tio Tort. Eixa va ser la primera comprovació 
que férem als llibres del registre que es guarden a la parròquia. El tio Batiste, 
pare de la tia Carmen, es va casar el 1903 i en el mateix any figura la defunció 
de Francisco Bessó Portalés, el tio Tort, el major de tots els que vingueren 
darrere. 

Va vindre al món l'any 1822, fill de Francisco Bessó Forriol i Francisca Por-
talés Sena. El 1824 figura el naixement d'una germana, Maria, que va morir al 
poc de temps perquè l'any 1826 n'apareix una altra de Maria Bessó Portalés, que 
també va morir prompte o de fadrina perquè no tenim cap constància ni memò-
ria familiar. El 1829 naix José i a la fi del mateix any apareix el bateig de 
Vicent. El 1836 bategen Cayetano i el 1839 Rosa. De tots ells i les branques de 
Blaiets que generaren parlarem després. 

El tio Tort, el major de tots els germans, li deien com a son pare. Un nom, 
d'altra banda, obligat en moltes de les famílies d'un poble on la veneració a Sant 
Francesc de Paula ha estat durant segles un fet viu i notat. Més encara: Quan 
naix el tio Tort, els frares del convent encara no havien estat exclaustrats i la 
devoció pel Sant es mantenia directa per la presència dels mínims. 

"El tio Tort i son pare llauraven un garroferal del Pla de Quart, allà pels cara-
sols, prop del camí de Riba-roja. Havien anat de quedà com encara feien els 
llauradors d'Alaquàs no fa molts anys, quan tenien la feina a tres o quatre hores 
de carro. Dormien a la caseta i s'enduien menjar per a tota la setmana. Ells 
mateixos es preparaven l'avio." 

Va aparéixer una partida que vindria fugint dels pobles de la Ribera o bai-
xava dels Serrans. El tio Tort estaria entre els 16 o 17 anys i son pare vora els 
40. 

"Els llevaren tot el menjar, el caldero, la roba i les mules. Bé perquè el xiquet 
volgué oferir resistència i mostrà rebel·lia d'eixa de la gent jove o bé perquè la 
partida anava en pla salvatge, el que és cert és que l'agafaren pels braços i posa-
ren baix d'ell un perol, fent signes de degollar-lo com si fóra un conill. A l'en-
demà, només eixí el sol, se n'anaren a Riba-roja a demanar roba i menjar. El 
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pobre del tio Tort agafà molta impressió i aquell esglai no se'l tirà de damunt en 
tot el que li quedà de vida, que fou llarga perquè morí el 1902, als vuitanta 
anys... 

Segons contava mon pare, que era nebot carnal seu, el tio Tort començà a 
patir atacs d'eixos que es mou tot el cos i apreten la boca, com es diuen? Epilèp-
sia, dius? Mira si li agafaven forts que determinà no casar-se ni anar a València, 
contava mon pare. Es veu que tenia por que li entrara el mal per la capital. I es 
veu, pel que contaven a casa, que no arribà mai a anar a València. 

Només feia que treballar. Els germans es feren majors i es casaren, però ell 
es quedà fadrí. Només vivia per a treballar de sol a sol i replegar una aguileta 
darrere d'altra per a comprar un camp i un altre i eixamplar la hisenda. I quan 
morí no saps la que s'armà. No t'ho han contat a casa? Els nebots estaven tots 
nerviosos, n'eren vora quaranta i... ta mare no t'ha contat les rinyes que hi hague-
ren?" 

La tia Carmen va dubtar i baixant la veu com qui conta una història que 
reclama discreció em va dir: 

Es veu que abans de morir, el campaner el va veure des del campanar, alguns 
diumenges pel matí, assegut a la pallissa comptant doblons d'or que es veu que 
guardava en una gerreta. El tio Tort visqué sempre al carrer de Sant Roc, però 
encara hi ha qui li diu el carrer dels Blaiets perquè segons contaven hi va nàixer 
el tio Tort i els seus germans, els seus pares i, abans, els seus iaios. Ara et diré 
en quina casa: entrant al carrer Sant Roc per la placeta del Santíssim, a la banda 
de la dreta, a mig carrer-, la casa que comprà Querubín el de la cristalleria. Clar, 
la pallissa mirava al campanar i es veu que aquell el va veure algun diumenge 
pel matí prenent el sol i comptant les monedes. I fou morir-se el tio Tort i 
omplir-se la casa de nebots, tots regirant i buscant els doblons. 

Com no els trobaven -la tia Carmen detectava el meu interés pel relat i con-
tinuava amb parsimònia- es posaren nerviosos i volien endur-se coses de la 
casa. La meua iaia, que era ja vídua i segurament l'única cunyada que quedava, 
cridà el seu germà, el tio Pepet el de Pau, que vivia al carrer de València perquè 
posara ordre. T saps que feu? Agafà l'escopeta i els envia a tots a casa. L'herència 
portà molts maldecaps. No es posaven d'acord i tot eren discusions i rinyes, i 
recels perquè els doblons no apareixien. I no aparegueren, perquè es coneix que 
tot era invenció del campaner. Però ell assegurava que sí, que l'havia vist comp-
tant, que les coses aquelles brillaven. I ho jurava i perjurava. Ves a saber, si allò 
que movia entre les mans mentre prenia el sol eren cigrons o fesols i la imagina-
ció del campaner ho havia convertit en or. Molt mal acabà la família i encara 
s'escolta alguna paraula." 

Encara em va dir la tia Carmen més coses dels Blaiets referint-se als orígens 
de la tribu: 
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"El tio Tort sempre visqué i morí a la casa del carrer de Sant Roc, que encara 
li diguem la casa dels Blaiets. També hi ha qui al carrer de Sant Roc li diu del 
Blaiet. Jo vaig sentir a mon pare que el malnom li venia a la família perquè al 
seu iaio, el pare del tio Tort i dels seus germans, li deien Blai, però a cap dels 
fills li posaren eixe nom. D'ahí ve, sense dubte, el malnom amb què ens ha iden
tificat sempre la gent del poble als de la família." 

L'apreciació de la tia Carmen coincidia amb allò que també ma mare escol
tava a casa i el que també contava la seua cosina Mercedes, dona del tio Jeroni. 
Però no ho acrediten així els llibres de la parròquia que hem pogut examinar. 
Entre els avantpassats no apareix el nom de Blai. No el porta cap dels germans 
Bessó Portalés d'on arranca el llinatge que ací repleguem, ni el pare d'aquests 
anomenat Francisco Bessó Ferriol, casat amb Francisca Portalés Sena i nascuts 
ambdós el 1800; ni el seu pare Vicente Bessó Asensi, nascut el 1772, ni el pare 
d'aquest, Francisco Bessó Perpinyà. No apareix cap Blai entre la família, ni 
tirant cap enrere entre els ascendents ni cap als costats regnant el noms dels 
nombrosos germans. Deixem-ho córrer i que quede com una incògnita fins que 
algú trobe claror. 

Deixe constància, a continuació, de la descendència dels blaiets germans del 
tio Tort que en el transcurs de les seues vides formaren part de l'Alaquàs del 
segle XIX. Algunes dades qua ací repleguem ens poden ajudar a conéixer millor 
aquell món tan pròxim en el temps i tan allunyat dels esquemes actuals de vida 
de l'Alaquàs de huí a portes del segle XXI. 

La informació arriba fins on les disponibilitats de temps m'han permés i fins 
on ha arribat l'interés dels descendents, si han estat requerits, en proporcionar-la. 

JOSÉ BESSÓ PORTALÉS (1829-1883). Es va casar amb una dona de 
Riba-roja i als fills els coneixien com els de la Riba-rogera. Tingueren set fills: 

- Francisco Bessó, Quiquet el de la Riba-rogera, casat amb Serafina, del 
matrimoni van nàixer: Rosario, casada amb Francisco García, Quico la Vídua, i 
amb tres fills anomenats Francisco, Rosario i Teresa; Elvira, casada amb José 
Palop el Toio i amb tres fills anomenats Elvira Rosita i José; Mariano, frare 
caputxí que va desenvolupar tota la seua vida religiosa a terres de Colòmbia; 
Isabeleta, fadrina i Francisco, del qual sols sabem que als 17 anys el va matar un 
cartó, 

- Vicentet Bessó el de Patilla, casat amb Ramona, de Xirivella, germana del 
pare de la tia Doloretes, dona del tio Vicent el de la ferreteria de ca Lopepe. 
Vivien al carrer dels Benlliure en una casa que tenien arrendada al tio Terencio i 
que feia xamfrà al carrer del Centre enderrocada als anys 70. Fins l'aparició de 
les neveres elèctriques, la distribució per Alaquàs i Aldaia de les barres de gel es 
feia des d'aquesta casa. I les partides de pilota que es jugaven al carrer dels Ben
lliure, tenien a ca Patilla el punt de referència per als jugadors, el marxador i les 
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travesses, el públic que volia refrescar... El matrimoni va tenir nou fills: Guada-
lupe, casada amb un mut que era barber i li faltava una cama, va tenir quatre fills 
anomenats Enrique, Carmencín, Paquito i Lupín, a meitat dels anys 50 el matri-
moni i la filla menuda se n'anaren a Maó; Vicentet, casat amb Inocència Montón 
i dedicat al subministrament de la ceba per a l'embotit, va tenir set fills anome-
nats Angelita, Consuelo, Assumpció, Dora, Vicent, Anita i Enrique; Enrique es 
va exiliar després de la guerra i va morir a França; Virgilio, casat amb Antonieta 
Beltran de ca Lopepe, tot un personatge al món de la pilota, modalitat a llargues, 
entre els anys 30 i 50, amb un fill anomenat Enrique Bessó Beltran, casat amb 
Sunsi Portalés Guillem, també Blaieta com veurem després; Pepe, fadrí, distri-
buïa el gel amb un carret; Ramón, també fadrí, participava en la distribució del 
gel; Francisco, sastre d'ofici, morí jove, abans que sa mare; Rafelín, el més 
menut, també va morir jove i conten que també era un bon jugador de pilota 
però de vida molt desordrenada; i, no sabem el nom, morí molt menut ofegat a la 
Sequieta quan aquesta encara passava pel corral de ca Patilla abans de treure-la 
per la vorera del carrer dels Benlliure i pel carrer del Centre. 

- José Bessó, vivia a Aldaia i la família els coneixia com els Maniseros per-
què segurament, sa mare era de Manises. 

- Virgilio Bessó es va posar a viure a València quan es va casar. Un dels fills 
vivia a Pedralba i pare de Pere Bessó, conegut poeta i polític de Mislata, que va 
ser professor de l'Institut de Batxillerat d'Alaquàs pels voltants de l'any 1980. 

- Mateu Bessó, una filla anomenada Marina és mare d'un mestre que va exer-
cir el magisteri al patronat Verge de l'Olivar. 

- Isabeleta Bessó, fadrina. 

- Maria Bessó la Pantalonera, vivia al cantó del carrer del Dr. Barberà, tocant 
el forn de ca Coc. 

VICENT BESSÓ PORTALÉS (1829-?). casat en primeres noces amb 
Maria Garcia Lerma, de cals Panolles, van tenir una filla anomenada Maria 
Bessó la Blaia, cassada amb Vicent Palop Sancho de ca l'Àngel. Van tenir sis 
fills nascuts en les dues darreres dècades dels segle XIX: Salvoret, casat a 
Aldaia; Vicentet, casat amb Pilar i dos fills de nom Pilar, casada amb Cayetano 
Portalés Bessó, també Blaiet per altra branca, i Vicentet casat amb Pilar la Cose-
tera; Maria casada amb Terencio Palop i amb tres fills de nom José Maria Palop, 
casat amb Pura Planells, Terencio Palop, casat amb Pepica de Picanya, i Vicent 
Palop casat amb Maria Folgado d'Aldaia; Rosario, fadrina; Patrocínio casada 
amb Domingo Medina i amb tres fills de nom Domingo, Maria i Conxa; i 
Teresa, casada amb Pasqual Cervera Requeni i amb quatre fills de nom Teresa, 
Carme, Pasqual i Vicent. 

Quan la seua dona va morir, es va tornar a casar amb Vicenta Gil Prósper. 
Van tindre sis fills, tots homes: 

-184-



A la dreta de la foto, amb el sombrero que encara en els anys de la postguena duien algunes perso
nes majors, i les cartes en la mà: Vicent Bessó Gil el viaro, nebot del tio Tort, fill del seu germà 
Vicent Bessó Portalés. L'acompanyen en la taula, en la plaça del casino: Federico Peiró el 
practicant, Ricardo Martí l'aviador, Vicent Lino orelletes, etc. 

- Vicent Bessó el Viaro, casat amb 
Conxa Palop i amb cinc fills: Conxa, 
casada amb Ismael l'Anguilero, van morir 
els dos després de la guerra sense des
cendència; Miguel, casat amb Adelina 
Lerma i amb dues filles de nom Adelina i 
Fina; Elvira, casada amb Tomàs LIàcer i 
amb tres fills anomenats Tomàs, Ismael i 
Conxín; Vicenta, casada amb Francisco 
Garcia de ca Baltasar i amb una filla ano
menada Vicenta; i Vicent, casat amb 
Paquita Marí i amb dues filles de nom 
Paquita i Conxín. 

- José Bessó Pepe el Roig, casat amb 
Remedios Pallardó de cals Baldomeros, 
sense descendència. 

- Francisco Bessó el Nano, casat amb 
Maria la Farrona i amb un fill de nom 
Francisco, casat amb Nieves la Casabana 
i amb una filla: Nieves. 

Miquelet Bessó Gil el blaiet, també nebot 
del tio Tort, casat amb Ximeta Peiró de ca 
Bocaos, germana de don Federico el metge. 
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- Miquelet Bessó el Blaiet, casat amb Ximeta Peiró de ca Bocaos i amb tres 
fills de nom Pilar, casada amb Pepe Palop i amb dues filles de nom Pilar i Fina; 
Ramon, casat a Torrent amb Josefina Planells i tres fills anomenats Josefina, 
religiosa operària doctrinera ja difunta, Maria de l'Olivar i Ramón Bessó Pla-
nells; i Pura, casada amb José Soriano Pujalet i de l'Estanc, amb cinc fills de 
nom Joaquima, Pepe, Pilar, Vicent i Pura. 

- Lluis Bessó el Blaiet, casat amb Teresa García de ca Pepet el de Pau i amb 
tres fills: Lluís, casat amb Paquita Roig de València i amb una filla de nom 
Paula; José, casat amb Amparín Zorita i tres fills anomenats Tere, Amparín i 

Lluís Bessó Gil el blaiet, nebot del tio Tort, casal amb Teresa García de ca Pepet el de Pau, acom-
panyat de dos netes del seu fill José. 

Lluís; i Vicent, casat amb Teresa Tàrrega i tres fills de nom M.ª Teresa, Marisa i 
Vicent. 

- Hilario Bessó, visqué junt a sa mare a la casa dels Blaiets al carrer de Sant 
Roc. Aquesta, en vida, li passà la propietat de la casa que ell va vendre anys des
prés. Morí fadrí. 

CAYETANO BESSÓ PORTALÉS (1836-1885). Casat amb Maria Garcia, 
germana de Pepet el de Pau l'any 1865. Ell tenia 29 anys i ella 19. Van tenir sis 
fills: 

- Cayetano Bessó, morí als 17 anys durant el còlera de 1885, com son pare. 

- Francisco Bessó, el 1902 es va casar amb 32 anys, sent vidu, amb Francisca 
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Peiró, Vídua de José Portalés Gil. El casament es feu a la parròquia de Sant 
Andreu de València, per raons ben explicables si tenim present els costums 
imperants de celebrar burlescament el casament dels vidus. Van tenir tres fills: 
Francesc el Blaiet, casat amb Francisca la Garina i amb un fill de nom Paco; 
Asunción, cassada amb Vicent Cervera i amb tres fills: Asunción, Amparito i 
Vicente; i Jacinto, casat amb Maria Tárrega la nena i amb dos fills: Maria i 
Paquita cassada amb un altre Blaiet: Tomàs Llàcer Bessó. 

- Salvador Bessó, que va 
anar a viure a Manises quan 
es va casar. El va matar un 
avió quan anava en carro a 
llaurar al poc d'inaugurar el 
camp d'aviació i no posar-se 
en vigor les mides de segu
retat adequades. Va tenir set 
filles. 

- Batiste Bessó, casat 
amb Francisca Montalt i 
amb tres filles: Paquita, 
casada amb Miguel García 
de ca Baltasar i amb dos 
fills: Miguel i Paquita; Car-
men la Brodadora, inspira-
dora d'aquesta incursió en la 
història familiar dels 
Blaiets, i Maria, monja 
Oblata que estigué en Cara-
banchel Alto fins la seua 
mort. 

- Maria Bessó, casada 
amb Ramón Portalés el 
Burro, amb dos fills de nom 
Ramón, casat amb Paquita 
Tàrrega i amb tres fills de 
nom Paquita, Maria i 
Ramón; i Cayetano, casat 
amb Pilar Palop de ca l'Àn- Batiste Bessó i Francisca Monlalt 

gel i dos fills de nom 
Ramón i Pilarín. 

- Mercedes Bessó, casada amb Pepe Peiró de ca Bocaos i amb dues filles de 
nom Maria, fadrina, i Mercedes, casada amb Jeroni Pons i amb quatre fills ano
menats Fina, Jeroni, Pepe i Paquito. 
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Dos blaietes nebodes del tio Tort, acompanyades de tres amigues. D'esquerra a dreta: Inés David, 
dona del lio Tapalà; Maria Medina Bessó la Blaieta, filla de Rosa Bessó Portalés, germana del tio 
Tort, cassada amb Tomàs Martínez; Maria Montalt la de l'hort cassada amb Quico Moret, Mare de 
Francisco, Maria i Matilde; Conxeta Gil, dona del tio Jeroni, mare de Jeroni, Enrique, Conxeta, Pas-
qualeta i Carmen; i Maria Bessó García, també neboda del tio Tort i filla de Gaietano Bessó Portalés, 
cassada amb Ramón Portalés el burro, mare de Ramón i Gaietano. 

Rosa Bessó Portalés (1839-1904). Es va casar amb Vicent Medina Garcia, 
nascut el 1835. Van tenir sis filles conegudes com les Blaietes. El matrimoni va 
viure i criar a les filles en una gran casa del carrer Major, amb trull i almàssera 
que anava des del carrer del Centre fins a la casa del tio Àngel, tocant la farmà
cia. A la mort del matrimoni, les filles ocuparen el solar amb la construcció de 
quatre cases. El patrimoni familiar integrava moltes propietats al secà del Pla de 
Quart, amb garroferes, ametlers, vinyes i oliveres, com denota l'existència a la 
casa de trull i almàssera. 

Rosa, la germana del tio Tort, era coneguda com l'Agiiela dels Pobrets per-
què atenia a tots els que tenien necessitat, i tots li tocaven a la porta per dema-
nar. 

Aquesta branca no va donar continuïtat al cognom Bessó, és més, com la 
descendència de Rosa va ser tota femenina, el cognom Bessó va desaparéixer 
del mapa familiar ja en la tercera generació, com ara veurem: 

- Rosa Medina Bessó (1866-?). Casada amb Miguel Medina Portalés, Mique-
let el Roquet, nascut el 1860. Del matrimoni van nàixer quatre fills: Miquel el 
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Roquet amb tres fills de nom Rosario, Ricardo i Miquel; Ricardo l'Escolà; i 
Jesús, casat amb Dolores Forment la Suaua i amb quatre fills de nom Teresa, 
Lolín, Rosario i Jesús; i Rosario, casada amb Ramón Gil el Fariner i amb dues 
filles anomenades Rosario i Maruja. 

- Maria Medina Bessó (1868-1950). Casada amb Tomàs Martínez Català 
(1870-1953), Marús i també conegut com el Forniller, amb sis fills de nom 
Tomàs (1895-1936), capellà i vicari de Torrent va ser assassinat al poc d'esclatar 
la guerra civil a la font de la Mantellina, prop de Venta Cabrera; Vicent (1897-
1976), casal amb Teresa Català Martínez de ca Blai, va viure a València des dels 
anys 30, tenia una tenda de vins al carrer de Guillem de Castro i quatre fills de 
nom Vicent, Teresa, Maria i Tomàs; Maria (1901-1977) de ca les Blaietes, 
fadrina; Miguel (1908-1982) Miquelet el de les Blaietes, casat amb Mana Palop 
de ca Torres i amb sis fills de nom Maria, Paca, Rosario, Fina i Miguel Martínez 
Palop; i Fina (1910-1976) de ca les Blaietes, fadrina. Cal dir que les tres germa-
nes fadrines visqueren sempre al carrer del Convent, a la primera casa a ma dreta. 
Tot i que ja no portaven ei cognom Bessó, eren conegudes com les Blaietes. 

- Vicenta Medina Bessó (1874-?). Casada amb Mariano Martínez Ros, també 
nascut el 1874. Es van posar a viure a València al poc de casar-se a principi de 
segle. Amb quatre fills de nom Mariano, Amparo, Vicenta i Rosario, que va ser 
mestra d'Alaquàs només construir-se, el 1956, el grup escolar Gonzàlez 
Gallarza, huí Vila d'Alaquàs. 

- Franciscà Medina Bessó (1875-1955). Casada amb Francisco Estreder Sena 
el Corretger o l'Estanqueret (1877-1953) i amb sis fills: Teresa, casada amb 
Macario García Palop i amb dos filles de nom Teresa i Paquita; Paquito, morí 
jove; Paca, fadrina; José, casat amb Maria Moret Alós l'Alqueriera, amb un fillol 
de nom Paco; Rosario, casada a Torrent amb José Mora Simó, només amb una 
filla anomenada Rosarín; i Assumpció, casada amb José Martí Sáez de ca Mona, 
amb una filla de nom Sunsi. 

- Salvadora Martínez Bessó (1879-?), casada amb Miquel Forment Martínez 
el Frare (1877-?) i amb tres fills: Salvadora, casada amb Jesús Ros Bleda i amb 
una filla de nom Dorita, viviren a València amb una tenda pel carrer de Sagunt; 
Miguel, casat amb Maria Gil la Riba-rogera o la Caneua, amb tres fills de nom 
Maria, Rosarín i Miguel; i Paco, casat amb Trinitat, es va posar a viure a 
Torrent, tocant l'Ermita, amb dos fills de nom Trini i Paco. 

- Assumpció Medina Bessó (1881-?), casada amb Francisco Guillem Cas
sola amb tres fills: Assumpció, casada amb Ramón Portalés García el Burro, va 
tenir tres fills anomenats Paco, Ramón i Sunsi; Maria, casada amb Francisco 
Palop, de ca Libro, amb dos fills de nom Jesús i Maria; i Paquito, que va morir 
als 18 anys, era músic i feia d'organista a la parròquia. 
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