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Vaig nàixer l’any 1915, els meus pares
eren: Baptiste Portalés Gil i Maria
Guillem. Mon pare tenia quatre germans
més: Vicent, casat amb Matilde de l’es-
tanc; Isabeleta, casada amb Salvador el de
Vento; Lluís el set-esquenes, li deien així
perquè estava carregat d’esquena; i Maria
la fornera. I ma mare també tenia dos ger-
mans, els deien els de la casa redona per-
què vivien al carrer Major, prop del casino
de la plaça, a una casa que tenia la part de
dalt de la porta redona, però la demoliren
després de guerra quan Vicent Martínez, el
rei, edificà la fàbrica de suro i taps. Anem
als germans de ma mare: Francisco vivia al
carrer Major, en front de telèfons, i tenia
dos fills; i José M. Cassola, que fou un dels
fundadors del Sindicat Agrícola, i vivia al
carrer Major, en la casa que confronta al
carrer Nou, és a dir Venerable Sarrió.

De germans meus, n’érem huit: Baptiste, casat amb Rosario la garrofina;
Maria casada amb Paco Gil; Isabel, casada amb Pasqual Gil el fariner;
Francisqueta, que després de guerra es féu monja catequista; Matilde, casada amb
Pepe Ferrandis d’Aldaia; Virtudes, que es quedà fadrina; i Teresa, casada amb
Francisco Planells el castellero. Ella i jo som els únics que quedem. Tots vivíem
al carrer Benlliure, al costat de mon tio Vicent de l’estanc, el que ara en diuen
Modas Isabel. 

Mon tio Vicent, casat amb Matilde de l’estanc, era carreter i mon pare, llau-
rador. A casa teníem dos carros. Als set o huit anys deixí d’anar a escola perquè
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quan era xiquet arribí a anar en el carro per a mon tio Salvador Vento, casat en ma
tia Isabeleta, que tenia una fàbrica d’alcohol als afores del poble, vora la séquia
justament d’on naixia la Sequieta que travessava les cases del carrer Benlliure i
Major i apareixia per l’hort de les monjes Oblates. T’ho dic d’una altra manera,
la fàbrica estava més o menys per on està La llar del Jubilat. A la fàbrica s’entra-
va pel final del carrer Santa Cecília on s’ajunta en el carrer Sant Josep. A l’entra-
da de la fàbrica vivia el tio pinyol que feia com d’estatger i mig d’encarregat.
Quina feina li feia a mon tio? Portava a un camp d’ametlers que tenia en el secà
carretades de blavet que eren terrossos d’un residu blau de la fàbrica, perquè es
veu que això era bo per al camp. Pel temps, eixe residu anà fent-se un gran muntó
i quan desaparegué la fàbrica abans de guerra, acabaren dient-li a allò “la mun-
tanyeta”. A este camp, recorde, que algunes voltes també anava a llaurar.

Recorde que una volta, seria per l’estiu de l’any 31 o 32, estava jo llaurant per
allà ca la Curra un oliverar de mon tio Salvoret, pare de la tia Maria la del forn.
En eixe camp la marxa era un jornal. Després de dinar no vaig vore clar l’oratge.
Venia molta negror de la banda de dalt, i pensí que era cosa de tornar-se’n a casa.
Ho vaig encertar perquè només arribar al poble començà a descarregar pedra,
com no t’ho pots imaginar. Recorde que mon tio Vicentet de l’estanc no tenia ani-
mal i ens havia demanat el matxo per a treballar un hort que tenia més avall de
l’escorxador, on després feren el camp de futbol del Rosal, i tant volgué apurar
que quan vingué a adonar-se’n ja tenia la pedregada damunt. Els cebars, els melo-
nars, recorde, ho féu tot malbé. Fou una pedregada de les que feren època en el
poble, potser fóra al principi de República…

A casa teníem un poc de terra, però la marxa era anar en el carro de jornal.
Mon pare morí quan jo tenia 16 anys i no em vingué de nou anar soles en el carro,
de fet feia ja alguns anys que venia fent-ho. Anava al Grau a portar caixes de
cebes, i al tornar portàvem una càrrega de guano. Recorde que treballàvem per a
Pepe Bessó, el blaiet, perquè ell confeccionava les caixes i llogava el transport.
Qui triava les cebes a l’estranger era un tal Onofre Sans, de Quart. La feina de
netejar les cebes i d’encaixar-les es feia al poble, en el camp mateix, o al costat
de les ceberes o en les cambres. 

També recorde que encaixaven taronges, en el magatzem que déiem dels
burros, en el camí Vell de Torís, que ara diuen carrer de Cuenca, passant el barri
de los faroles però a la banda d’Aldaia. Li deien dels burros perquè el féu el tio
Quico Portalés, el pare del mut del carrer Benlliure, que era cosí germà de mon
pare. 

Quina feina feia jo en el carro? Les quadrilles de collidors treien els cabassos
a la vora del camp, fins on podia arribar el carro i l’animal. Els cabassos anaven
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buidant-los sobre muntons de palla d’arròs perquè les taronges no patiren. Quan
arribava en el carro, els homes deixaven de collir i entre tots tornaven a omplir els
cabassos. El carreter estava dalt del carro i anava ordenant els cabassos. Quan
arribàvem al magatzem tornàvem a descarregar: el carreter des de dalt anava
donant als homes els cabassos, els quals portaven les taronges on estaven les
dones triant i encaixant. Es feia tot a mà. Venien colles de dones de Torrent, per
a la ceba i també a la taronja. 

Una altra feina que féiem a casa en els dos carros era portar grava i arena de
la rambla de Poio, per allà el mas de l’Oliveral. Teníem un camp davall del Camí
Nou, tocant el tramvia, on és ara el carrer Cervantes. En un tros d’eixe camp
emmagatzemàvem la grava i l’arena, i la veníem. També féiem blocs, i quan jo
tenia uns deu anys férem la casa que hi havia a la dreta de l’entrada del carrer
Cervantes, mirant al Camí Nou, on hi ha ara una oficina de Caixa Popular. Mon
pare anà venent aquell camp a trossos, i anaren fent aquelles cases: a la tia
Cabrera; als sogres del seu fill, Juan el constructor; a Vicentet Alós, el carreter, a
l’entrada del carrer a mà esquerra a canvi d’un carro i de “remiendos”…

Ja he dit abans, crec, que en el carro portàvem guano del Grau. Era per a la
cooperativa, que estava en un local de la placeta del Santíssim, a mà esquerra
anant cap a l’església, que desaparegué quan fa uns anys eixamplaren la placeta.
La cooperativa, a banda del guano, tenia un poc de ferramenta per a ús dels socis:
carrets de ganxos, entauladora, truxilla per a carregar terra, aplanar i igualar,
també una màquina per a desfer dacsa… Quanta pobresa hi havia… Molts llau-
radors no tenien a casa eixes ferramentes, i gràcies a la cooperativa en podien dis-
posar… La cooperativa anà decaient en la seua activitat i deixà de servir guano
quan Ballester muntà el seu magatzem en el cantó del Camí Nou i la Fillola, allà
a finals dels anys quaranta o principis dels cinquanta.

Quan arribà la guerra, en l’estiu del 36, em varen mobilitzar als dos mesos. En
eixe moment estava servint la quinta del 35, i després cridaren la del 34. Recorde
el dia que esclatà la guerra. Anava jo en el meu carro, i amb més gent, a llaurar
la finca de Franco Tormo, que estava per allà el Coscollar, i eixint del poble, en
la prolongació del carrer Dr. Barberà, només creuar la fillola d’Aldaia per on esta-
va el transformador, el camí dels gitanos que déiem, per allí els del control que
tenia muntat el Comité ens feren tornar a casa. L’amo d’aquella finca tenia un
negoci de fusta en el carrer de la Serreria, allà pel camí del Grau. Aquella finca
tenia vora 200 fanecades de tarongers i garroferes que donava gust vore’ls, les
branques tocaven terra. Hi havia faena per a tres o quatre animals durant diversos
dies. Recorde que aquell dia jo anava amb José M. l’estanqueret i Micalet de les
blaietes i no ens deixaren passar.
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Ja he dit que als dos mesos cridaren la meua quinta, que era la del 36. Anàrem
al 10 d’Infanteria prop de Vivers. Però al cap d’unes setmanes va morir mon pare,
i Largo Caballero havia tret una llei que deia que els fills de vídua que foren llau-
radors que no havien d’anar a la guerra. Li ho vaig dir al capità i m’autoritzà a
tornar a casa però em va advertir que potser prompte hi haurien canvis, en eixe
sentit, en el Ministeri de Guerra.

Vaig anar a l’Ajuntament a fer els tràmits, i l’alcalde em digué que ell no volia
comprovar si existia o no eixa norma, que ell creia que havíem d’anar tots al front,
i que no volia firmar els papers. Però el meu cunyat Paco, casat amb la meua ger-
mana Maria, em va dur a parlar amb don Gerardo, que tenia un xalet, que li déiem
dels suïssos, on està ara la piscina, i que era gerent d’una casa d’informació. Este
senyor ens aconsellà que visitàrem l’oficina de València del Ministeri de Guerra,
i allí ens digueren que reclamàrem a l’Ajuntament, que si l’alcalde continuava
negant-se que portara dos testimonis. Recorde que m’acompanyaren el meu cun-
yat, el tio pujalt, casat amb la meua cosina Matilde, i un altre veí: finalment,
acabà firmant el segon alcalde, Jesús Cervera, el tio Jesuso. 

De tota manera, de poc em serví tot aquell marejol perquè al poc temps can-
viaren la llei, i haguí de tornar amb la mateixa companyia.

Al poc temps ens enviaren a La Pobla Llarga, però foren només uns pocs dies
perquè recorde que per l’octubre ja estàvem el 10 d’Infanteria en el front
d’Aragó, per Puebla de Hijar i per Quinto, província de Saragossa. Només arri-
bar ens agregàrem a la 15 Brigada Internacional de la 35 Divisió. Recorde que en
aquella Brigada al Primer Batalló li deien Lincoln i era tot d’americans. El Segon
era de canadencs, Makausi Papinof, i el Tercer d’anglesos. El Quart era de cubans
i d’espanyols agregats al batalló. La majoria érem valencians, i molts de la capi-
tal. Recorde que només arribar ens enviaren a prendre Belchite, i quan vingué
l’hora de dormir s’ajuntàrem uns quants valencians. Junt amb dos més s’ajupirem
en un rostoll tapats amb una manteta; a uns pocs metres, estaven quatre grauers
que eren amics, de la penya “la mort”, deien, i mentre dormien els caigué una
bomba i matà als quatre. Tot això fou només arribar al front…

De les Brigades Internacionals puc dir-te que al principi estàvem espantats de
vore tant d’estranger al voltant. Els sentíem parlar i no en papàvem una. Però
prompte vàrem anar comprovant que aquella gent era molt diferent, molt educa-
da, era gent molt llegida, i que donava gust relacionar-te amb ells. Et pose un
exemple: un dia, al poc de temps, em trobe un capità, amb el plateret a la mà, en
la cua per a arreplegar el menjar. Jo li vaig dir: “Tú, capitán, ¿y en la cola ?…”.
I ell em contestà: “Yo capitán en el frente. Aquí, yo un camarada más, como tú”.
A bona hora un capità del nostre exèrcit anava a posar-se en la cua com un més…



Només et dic que dos mesos després si ens hagueren preguntat si ens canviàvem
ens hauríem negat. 

Encara et dic més. A tota una dotació d’una metralladora, seríem sis o set, ens
canviaren de destí i ens posaren a reforçar una companyia especial, tota d’espan-
yols. Segurament perquè érem nous, al principi, no ens donaven a menjar més que
les sobres, i començàrem a tindre problemes en el ranxo. Al cap de quatre o cinc
dies, en vore que allò anava de mal en pitjor se’n tornàrem tres al batalló de les
Brigades Internacionals i els diguérem: “Nosotros querer volver aquí”. Els
explicàrem que amb ells ens trobàvem molt a gust, i ells mateix telefonaren i ho
arreglaren, de manera que els altres quatre també tornaren.

Vàrem estar diversos mesos d’ací cap allà en el front d’Aragó. Vàrem estar
ben a prop de Saragossa, en una ofensiva que férem des de Fuente Ebro. Deien:
“A Zaragoza o al charco”. Contàvem en aquell moment amb tanques russos, però
allò era un terreny pla i l’aviació ens matxacava. Xe, un desastre…Després passà-
rem a la província de Madrid, i més tard a la de Guadalajara…I sempre en pri-
mera línia, veient com anaven caient amics i coneguts. Quan anàrem a Madrid,
vam passar per València i a la tornada, quan passàrem per l’estació vingueren a
vore’m de la família, i els vaig presentar al tinent, que era americà. 

Arribà l’estiu de l’any 38 i els nacionals ja havien arribat a Nules, trencant la
relació dels republicans de València amb els de Catalunya. I per a frenar la seua
marxa cap a València, l’exèrcit de la República va preparar l’ofensiva de l’Ebre,
que fou creuar el riu de nit el dia de Sant Jaume i avançar cap al sud, en direcció
cap a Alcanyís. Les Brigades 11 i 13 creuaren de nit, i la 15 estàvem preparats per
si havia una contraofensiva, i creuàrem eixint el sol. Recorde que, abans de
creuar, estàvem amagats en uns canyars i aparegué un avió que li diem “una
pava”, però es veu que era de reconeixement, i una bomba que portava la soltà en
una vinya molt a prop, i recorde que el raïm estava a mitjan fer. 

Creuarem el riu en barca, potser fóra per un poblet que es deia Bimbobí o un
nom paregut. Ens endinsàrem uns 15 quilòmetres per la serra de Pandols i
Cavalls, i no poguérem avançar més. Al cap de 15 o 20 dies em feriren. M’entrà
en l’ull un poc de metralla d’un morter. Em passí un mes a Barcelona, però enca-
ra torní a creuar l’Ebre, i allí estiguérem aguantant fins al final. Vàrem ser dels
darrers en creuar l’Ebre en retirada. Ho férem per una passarel·la d’un en un, que
s’aguantava amb bocois, damunt hi havia uns taulons lligats per en una maroma.
El riu era ample, com de mitjan carrer de Sant Hipòlit fins al carrer de Sant Jeroni,
i com havíem d’anar d’un en un el personal anava acumulant-se, i de quan en
quan apareixien els avions tirant bombes i anaves veient homes rebentats al cos-
tat d’unes mules de càrrega fetes pols a recer d’uns penyots, però que no arriba-
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ren a lliurar-se de les bombes. Anàrem reculant cara a Barcelona, i el dia 8 de
gener feren presoners a un grup d’espanyols, perquè els estrangers de les
Brigades ja s’havien retirat.

Recorde que quan ens agafaren, em trobava junt a un català i un valencià de
la província d’Alacant. Ens feren presoners i patirem, com no et pots imaginar,
en mans dels moros, aquells que venien amb l’exèrcit nacional. Ens furtaren tot
el que portàvem, ens maltractaren i a punt estigueren de pegar-nos un tir. Costa
de creure que els deixaren fer totes aquelles salvatjades.

En aquella situació, l’amic alacantí li preguntà a un sergent per un comandant
familiar seu que estava al front d’una companyia o tambor de regulars.
Casualment aquell jefe estava en una localització pròxima, i quan vingué a inte-
ressar-se pel parent, recorde que venia tot mudat amb un vestit tot ple de galons,
com el de don Tomàs Lluna quan es mudava. Em referisc a un militar originari de
Mislata, que es va establir a Alaquàs pels anys 20, a la casa del carrer Benlliure,
on es posà a viure pels anys 60 doña Catalina la comare, i que tenia molts fills
que eren de la meua edat i que, en acabar-se la guerra, deixaren de viure en el
poble. Aquell amic alacantí tingué sort. A les poques setmanes el va reclamar
aquell jefe militar parent seu.

Jo no en vaig tindre tanta, de sort. Anaren ajuntant-nos a poc a poc als que
havíem caigut presoners, i als huit o deu dies ens enviaren a Saragossa i ens dei-
xaren en una nau custodiada per guàrdia civils. Només estiguérem uns dies. D’ací
ens enviaren en un tren custodiat a Miranda de Ebro, a un convent de frares tot
ple de polls. Sempre estava plovent. I amb un fred que pelava, ens passàvem tota
la nit matant polls.

Al cap de 17 dies, una altra volta al tren. Ens donaren dos o tres llandetes de
sardines per tot aliment. Tardàrem cinc o sis dies en arribar a Córdoba, tancats en
aquells vagons borreguers sense poder obrir portes, que no podies ni respirar.
D’aquell viatge tan penós recorde que, en una de les estacions, ens donaren un
equip militar d’ells, dels nacionals; i també recorde que pararem en Don Benito,
allà en la província de Badajoz, i estant jo aguaitat per una d’eixes finestretes d’a-
quells vagons borreguers, vaig dir a unes infermeres que havia per allí que ens
obriren les portes perquè correguera l’aire. Elles s’apiadaren i poguérem baixar.
Però fou només baixar, i ja teníem a la guàrdia militar rodejant-nos armes en mà. 

Arribarem a Córdoba, i ens portaren a una nau molt gran, lluny de la capital.
Pareixia el graner d’un cortijo. N’érem 200 o 300 i ens portaven a arreglar carre-
teres. D’esta manera estiguérem una temporadeta. Després ens dugueren a
Porcuna, en la província de Jaén. Estant ací s’alçà la guerra. D’ací recorde, també,



que vaig vore a una filera de xiquets anant en cua darrere d’una dona major que
portava el cap pelat, i li havien deixat una metxa de cabells de la qual penjava un
llacet roig. Era com a càstig per ser roja, republicana. Passàrem després a Barrios,
en la província de Cadis, al costat de Gibraltar, a fer fortificacions, entre La Línea
i San Roque…

Per fi torní a Alaquàs en juliol del 39, quan llicenciaren la quinta del 36 d’ells,
dels nacionals. I ens deien alguns: “Vos valdrà el temps de servici militar que
haveu fet en guerra”. Però, que més haguérem volgut!  Als tres o quatre mesos em
cridaren, i gràcies a una recomanació del poble no aní a Castelló, que és on em
tocà, sinó a Paterna. 

La recomanació la vàrem aconseguir perquè acudirem al tio Quico, el burro,
pare del mut, perquè ells vivien en el carrer Benlliure, justament en front mateix
de la casa on vivia don Tomàs Lluna i els fills, i un fill, també militar com son
pare. El tio Quico es feia molt amb els Lluna i gràcies a ells em quedí a Paterna,
allí en el 17 d’Artilleria. Algunes vesprades me’n venia a peu a casa, en tres
quarts d’hora arribava fugint i de pressa. Però no tenia temps de fer feina.
T’emportaves moniatos o el que hi haguera de menjar… Ma mare havia faltat en
guerra, i em m’atenien les meues germanes.

L’animal i el carro els havíem venut i quan per fi vaig acabar en l’exèrcit me’n
aní a parlar amb mon tio José M. Guillem, cassola, que ja estava major i tenia
feina per a un animal i carro, i em posí a treballar per a ell. Tenia terres d’horta
en el Terç, en el Dijous i també en el Rotllet. I en el secà tenia vinyes, oliveres i
garroferes en el Mas nou, prop del Mas de l’Oliveral, i en el Coscollar, i pel
Borriquillo prop dels Cara-sols. Les olives i el raïm els portàvem als trulls i a les
almàsseres que hi havia en el poble: a la placeta dels Ollers, a ca Daniel barrina;
a ca el tio Elies, al costat de la farmàcia del carrer Major; a ca el tio Paulino,
davant de ca Lo Pepe; també a ca mon iaio al carrer Major, a la casa redona que
deien. Però eixa casa la comprà després de guerra Vicent Martínez, el rei, per a
muntar la fàbrica de suro, que ja està tancada des de fa ja uns anys…. 

Josep Mª Soriano Bessó
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