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Va nàixer el 18 de setembre de 1924 al
Carrer de Sant Roc nº 8, encara que als 3
anys la seua família es va traslladar al
Carrer Bonavista nº 2. Son pare, José Ibor
Andreu venia pinsos per a la ramaderia a
Aldaia i Paiporta, i sa mare, Pasqualeta
Medina Martí,  repartia pa per les cases
acompanyant la venda amb una frase que
deia: Pa suizo, pa moreno, 2 rotllos i un
quinzet. En total n’eren 4 germans, Maria,
Rosa, José i Pasqual.

Va anar al col·legi de la tia Matilde i al
de donya Pilar al Carrer Major fins al 7
anys que va començar l’escola de les
Catequistes. Es pagaven 25 cèntims ( 7
ailetes) per dinar i , si te’n portaves el men-
jar de casa 10 cèntims ( 1 xavo).
L’ensenyament incloïa també les manuali-
tats, que feien amb tela de sac.

Tenia 12 anys quan va començar la guerra, aleshores anava a classes particu-
lars a Aldaia on li ensenyaven cultura general, taquigrafia i mecanografia. Als 15
anys, després d’acabar el conflicte armat, anà a València per aprendre de modis-
ta i des de els 17 anys fins els 28, esta va ser la seua professió, que materialitza-
va al domicili familiar cosint vestits de núvia, comunió, aixovars, davantals....
Tallava la roba i bé la confeccionava ella amb les seues ajudantes o bé la pròpia
clienta que després passava per fer-se les proves pertinents. 

El seus casament amb José Mª Planells Alfonso va ser el dia 7 de juny de
1952, i com que es trobaven en el moment més àlgid de la recollida del blat, el
viatge el posposaren un mes. El van fer a Pamplona ver gaudir de la festa de Sant
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Fermí. Van tenir 3 filles, Maria (03.07.53), Josefina (25.01.59) i Maria Teresa
(08.06.63).

Com que el seu marit treballava amb el ramat, van posar una vaqueria al
Carrer de la Mare de Déu de l’Olivar nº 3. Venien llet per les cases del poble fins
que uns anys després van fer un nou edifici a la mateixa casa, del qual la planta
baixa era destinada a la venda de llet. Maria hi va ser la dependenta fins el seus
65 anys en què es va jubilar.

Recorda coses del poble i comenta que, després de guerra, a la primera plan-
ta del Castell es feia la instrucció de les dones del “Frente de Juventudes de la
Falange” en les seus categories de  cadets, fletxes i pelaios; després d’un examen,
la van anomenar cap de centúria, desfilant uniformades a les processons.

També ens comenta que una tia seua li va ensenyar la medició de la cinta, que
es fa amb una veta de 3 braços de longitud S’utilitza per millorar les persones que
tenen una parada a l’estómac,  medint i resant una oració concreta, fins que va
sobrant cinta. Insisteix en què la transmissió de la practica i l’oració, ha de fer-se
el dia de Divendres Sant. 

Indica que durant la Setmana Santa, que es celebrava des que va nàixer fins
els anys 1960, es feien les següents celebracions:

Diumenge de Rams (anterior al de Pasqua)

Eixien els devots en processó formant dues fileres, des del Convent (església
de l’Olivar), fins l’església (de l’Assumpció), la gent gran amb ramells d’oliver
beneïda i els menuts amb palmes.

Dimecres Sant

Els xiquets feien les masaes. Amb pals tocaven a les portes de les cases per
demanar ous o una altra cosa com a donatiu pel berenar del dia de Pasqua

Dijous Sant

Després de la missa de les 10 del matí s’alçaven les formes que sobraven de
la comunió al Sagrari, que estava ornamentat amb flors i palmes. L’alcalde es
penjava al pit la creu del Sagrari amb una llista i el rector una altra, per fer “les
visites”, de l’església al convent i a l’inrevés. També es resava esta oració:

“Arca sagrada, eterno secreto
Nuestro Señor esta en el monumento
Vengo a adorarle con gran sentimiento
Porque es padre mío y esta como muerto”.
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Divendres Sant

Es feia el Viacrucis a les 7 del matí al calvari (actual col·legi de la Mare de
Déu de l’Olivar I). Anaven amb una creu, resant el Parenostre, l’Avemaria i el
Glòria, davant de cadascuna de les 14 estacions (casetes formades per un pilar
quadrat d’obra, en la part superior del qual se representava un del passos de la
Passió de Crist fet amb taulellets de ceràmica i, a més a més en la zona del cen-
tre del pilar, es feia menció de la família o famílies del poble que havien pagat la
construcció i manteniment de la mencionada caseta). Des d’una estació a una
altra es deia la següent oració:

“Por vuestra Pasión Sagrada
¡Oh¡ adorable Redentor
salvad el alma penada
de este pobre pecador” 

Una altra oració que es deia durant qualsevol moment de la Setmana Santa era:

“Al pie de la Cruz esta la Virgen María 
muy triste y desconsolada
sin consuelo ni alegría.
De ver que en  sus brazos
tiene la prenda que más amaba
la prenda que más quería.
Contemplando esta las llagas 
que en sus pies y manos tenía
pero más la del costado que el corazón le partía.
Quien dijera esta oración sólo una vez al día
a la hora de la muerte verá a la Virgen María 
y ahora le saludamos rezando un Ave María”.

En el soterrar de Divendres Sant treien l’anda de la Mare de Déu dels Dolors
que anava acompanyada per la dona de l’Alcalde, les dels Regidors i la del Jutge
de Pau amb mantellina negra, perquè era l’Ajuntament el responsable de les des-
peses d’estos actes, no com ara que ho fan les clavariesses.

Dissabte de Glòria 

A les 10 del matí es voltaven les campanes i es disparaven traques. Les dones
anaven amb un pitjer a l’església per replegar aigua beneïda que després feien
servir per ruixar les diferents estances de sa casa, per celebrar la Resurrecció del
Senyor. Per la nit es cantava l’Aurora i allà on es paraven se’ls convidava amb
dolços i una copeta.
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Diumenge de Pasqua

Del Convent eixia l’anda de la Mare de Déu de la Soledat amb el mantell blau,
i el Crist ho feia de l’església de l’Assumpció per fer l’Encontre, amb gran ale-
gria i traques. Per la vesprada, les colles o penyes de xics i xiques anaven al camp
per menjar-se el berenar que les pasqüeres havien preparat, amb el qual estava
inclosa la mona . Es jugava a la corda i es volava la milotja. Així ho feien també
dilluns i dimarts que es celebrava el segon i tercer dies de Pasqua.  

Encara quedava un altre dia de festa, dilluns vinent, que es celebrava el dia de
Sant Vicent o dia de la xocolatada, i on els qui pagaven el berenar eren els pas-
queros.

Ací queden esposades algunes de les vivències de Maria Ibor Medina, que
actualment és iaia de 3 néts i 1 neta, i que viu amb la seua filla Mª Teresa, lli-
cenciada en Geografia i Història. És component de “La Novena” ( no de
Beethoben sinó d’alaquasseres), colla formada per 6 vídues, 2 fadrines i 1 casa-
da, entre les quals es troba: la tia Carmen Pons Gil, la tia Remediets Andrés Espí,
del Carrer de Sant Francesc; la tia Asunción Martínez Català, de ca Ronda. Es
reunixen molt sovint per xerrar i berenar, i de segur que poca gent s’ho passarà
millor que elles.

Francisco Laborda Ferriols




