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Filla de Jeroni Pons Moreno (nascut a
l’Alqueria de Cunyat i batejat a l’església
de Sant Martí de València) i de Concepció
Gil Soriano.

Va nàixer el 9 de febrer de 1923 al
carrer Major, a la casa de Pasqualet el
Fariner, cantonada al carrer del Venerable
Sarrió fins al setze anys que es va traslla-
dar junt amb la seua família, a la casa del
carrer Major nº 77. Són cinc germans,
Pasqualeta, Concepció, Jeroni, Enrique i
Carmen.

Dels jocs de la seua infantesa, sempre a
la porta de casa, recorda les boletes, el
sambori i les penyores

“Cantàvem:

Tam taramtam que les figues són verdes
Tam taramtam que ja es maduraran
Si no es maduren el dia de Pasqua 
Maduraran en el dia de Rams

I fèiem pagar una penyora a qui no encertava la pregunta. Després devia
pagar-la, fent allò que li manàvem per recuperar-la, que podia ser bé donar-li un
bes a d’algú, o llevar-li el vel a alguna dona que passara prop....”

Només va anar a l’escoleta de la tia Patrocinio, perquè molt prompte hagué
d’ajudar en casa, al camp i a la cria d’animals.

Durant la Guerra, quan tenia 13 anys, recorda que van venir un senyors de
València a fer un mitin al pis de dalt de ca Bolà, i els van cremar el cotxe. El seu
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germà Enrique, que jugava al futbol, en només 18 anys se’n va anar al Front.
Jeroni, jugador de pilota, va estar durant tota la guerra a Madrid. A son pare se
l’endugueren a la presó de San Miguel de los Reyes de València, i després a
Totana. Conta que hi hagué gent al poble que aprofità el temps de guerra per
cobrar-se els deutes pendents o les enveges i que són coses que cal oblidar. 

“Al nostre poble no es passà molta fam perquè com que hi havien camps i es
criaven animals, es permutava el que es tenia per altres mercaderies. Nosaltres
canviaven la carn per garrofes, creïlles, farina de blat, verdures...”

Ens comenta que hi havia gent dels altres pobles de les rodalies, que venia a
per aigua del pou que hi havia al carrer Major, on la font estava envoltada per uns
bancs que servien de punt de trobada dels veïns i veïnes que, a la fresqueta, pre-
nien un got d’orxata que el tio Mariano el de Sana els venia. D’altres, hi arriba-
ven amb el bestiar perquè també es refrescara i beguera aigua. Ens conta que mit-
jançant un motor, feien arribar l’aigua a l’antic dipòsit que abastia el poble i que,
quan els serens s’adormien i no el paraven a temps, l’aigua corria carrer Major
avall. 

Com tota la nostra gent gran del poble, recorda les bandes de música: la
Blava, la Roja i la dels Galgos. També recorda els passejos que feia la gent jove
per Aldaia i Torrent, perquè a Alaquàs només n’hi havia pels Novenaris de Sant
Francisco, per tal de fer colles i anar a menjar-se la mona de Pasqua o fer el bere-
nar de Sant Vicent.

Es va casar als 33 anys amb Vicent Forment Pròsper, el 17 de novembre de
1956, que per cert eixe dia vingué rambleta, i hagué d’entrar a l’església per la
casa del rector. Van anar de viatge de nuvis a Madrid durant 8 dies, i 2 a Xàtiva,
on la seua germana Concepció i la seua cunyada Victòria eren monges d’un con-
vent de clausura.

La seua vida de casada comença al carrer Major nº 84, en front de la casa dels
seus pares. Dels seus tres parts, atesos pel metge D. Luís Sabater Diana i la coma-
re Dª Catalina Del Toro Llópis, van nàixer  tres fills: Vicent (14.05.58), Rafael
(01.01.60) i Enrique (25.09.63).

Recorda algunes anècdotes del poble, entre elles que el dipòsit nou de l’aigua
començà a construir-se el mateix any del seu casament . Que el rellotge del cam-
panar del Convent de l’Olivar el van posar l’any 1958 . I Que al final del carrer
del Convent, estava la tenda de la tia Brígida i al costat la tasca de Amparito la
Rioja, on es reunien els veïns per prendre alguns vins i on el tio Conillo, que era
un home molt graciós, va dir una vegada que si hi havia algú que estaguera con-
tent amb la seua sort, que li regalava sa casa. Aleshores, un dels parroquians li va
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contestar que ell ho estava, a la qual cosa va replicar el tio Conillo que si tant ho
estava perquè li demanava sa casa.

També ens conta que al Castell feia de modista Teresa la Castellera, i hi ana-
ven a cosir algunes xiques del poble. Després posaren uns telers per a fabricar
estores.

Igual que es conserva a l’actualitat, el dissabte següent a Sant Vicent
començaven els Novenaris de Sant Francisco a la capella de l’Olivar i a l’endemà
es feia la festa. El diumenge vinent era la missa de comunió general, per allò de
donar compliment al que deia la doctrina de Comulgar por Pasqua de
Resurrección. És per això que la vespra, es formaven unes coles impressionants
de gent que anava a l’església per confessar-se. Durant els nou dies es resava el
Trisagi i s’escolta el predicador vingut de fora, que pujava a la trona (que es situa-
va davant de la capella del Sant) per donar compliment a la seua missió. Ambdós
diumenges de la festa, la gent es delectava amb els productes de les paradetes del
porrat i torrons. 

Pel que fa a les primeres comunions dels xiquets, es feien als 7 anys. S’acudia
pel matí durant 7 setmanes, des de la Pasqua de Resurrecció a aprendre la doctri-
na, per cert ens conta que l’any 31 va ser la transició del catecisme vell al nou. El
dia de la comunió eixien en filera de dos, els xiquets davant i les xiquetes darre-
re, des del Convent, pel carrer Major fins l’església de l’Assumpció; anys després
els acompanyaven els pares o padrins. En casa es preparava el convit per a cele-
brar-ho amb els familiars més propers, i per al qual es matava algun animal dels
que havien criat per a l’ocasió. També feien berenar de dolços, orxata, llet
merengà o llima fresqueta. Quan el nombre de convidats era més gran, es lloga-
ven taules, cadires, vaixelles i coberts de ca el Mústio, i també cuinera, una de les
quals era Isabel la Bandolera.

A la capella de l’Olivar només hi havia bancs de fusta perquè segueren els
hòmens, a la zona que es trobava baix del cor. Les dones es podien col·locar des
de l’entrada fins l’altar major, però per seure ho havien de fer amb els catrets,
cadires de fusta tornejada i plegables, amb corretges al seient que cadascuna duia
de casa. A l’església de l’Assumpció, els bancs per als hòmens es trobaven des de
la capella de la comunió cap enrere, i les dones es devien col·locar davant de l’al-
tar i a les vores, que també ens comenta que sempre devien entrar cobertes al cap
amb un vel i amb mànega llarga. Si en duien de curta, s’havien de posar mangui-
tos.

Al Convent de les monges Oblates es trobaven internes algunes xiques, bé
perquè eren pobres o bé perquè havien tingut un comportament no massa correc-
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te. Al mes de setembre eixien, sempre acompanyades per una monja, per ajudar
en alguna casa a pelar panolles i així podien guanyar el berenar, al mateix temps
que s’enduien les pells més tendres per fer algun que altre matalàs.

Ara, la tia Carmen viu al carrer de la Pau nº 3 i encara que fa 13 anys que va
morir el seu marit (1990), té 3 néts i 2 netes que són la seua alegria, i unes ami-
gues a les que fa riure de bona gana, amb els seus contes, bromes i disfresses.

Francisco Laborda Ferriols




