
Naix el 17 de novembre de 1923 al carrer dels Benlliure nº 33 d’Alaquàs.
Degut a circumstàncies de l’època, la família deu canviar de domicili varies
vegades, vivint en cases del mateix carrer dels Benlliure  y del carrer Major.
Son pare, Aurelio Cervera Ferrer, tenia un taller de palmitos y sa mare,
Rosario Martínez Sena, es feia càrrec dels menesters de la seua llar. Eren sis
germans: Conxa, Aurelio, Rosario, José, Maria i Paco.

En 1947, quan va morir el seu pare, Aurelio, José i Paco es van fer càrrec del
negoci familiar, en el que també treballaren les tres germanes fins que es van
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casar. Formaven part d’una colla que oscil·lava entre huit i dotze treballado-
res, depenent de la quantitat de les comandes.

Els palmitos tenien una nomenclatura específica per cadascun dels elements
que el composen:

- Barnilles o Varetes: conformen l’estructura del palmito i poden anar cala-
des o pintades.

- Caberes: primera i última vareta, més grosses que la resta.
- Calat: forats realitzats sobre les varetes.
- País: tela
- Palmito: el conjunt dels elements anteriors.

La fusta per fer els palmitos era de nispro i perer, les més apreciades pel
resultat final, que no tendien a doblegar-se; a més a més de les de pomer,
faig, plataner, totes les quals s’aconseguien mitjançant els corredors, que rea-
litzaven la compra per esta comarca, encara que es va arribar a utilitzar el
dagame, de color engroguit i procedent de Cuba, la qual també s’utilitzava per
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fer els eixos dels paraigües per la seua resistència. Clar és que es feia també
barnillatge d’os de bou, nacre , plàstic i altres elements; depenent del taller
de palmitos, que utilitza l’un o l’altre material, segons la seua especialitat.

El procés començava per bullir i tallar les varetes, que es feia al poble veí
d’Aldaia per un home que les deixava una temporada premsades per què
s’escorreguera l’aigua i no s’arquejaren. Una vegada eixutes es feien fardos
de 34 , 36 ( el més usual) i 40 varetes.

A continuació es procedia a fer l’ull del palmito, es a dir, foradar la part infe-
rior de les varetes i col·locar un ferro menut per subjectar-les. Seguidament
es rebaixaven els costats de la font (primer tram del barnillatge) i es tallava la
guia (segon tram) a una distància determinada, deixant més o menys llarg
l’espai on després s’inseriria la tela o país. Posteriorment, a la polidora, s’aco-
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blava un pany de capot, untat amb un greix blanc i negre, que es comprava
en Castro Urdiales (Cantàbria). Ben pintat a pistola o amb el seu color natu-
ral, es passava el barnillatge per la polidora, subjectant per davall les varetes
per a què no es doblaren; tot seguit es deixaven ben fines per concloure el
procés. Depenia de la manera de finalitzar el procés, el que el palmito es
poguera obrir duna manera més suau i manejable. 

El pas següent consistia a fer el calat del barnillatge, realitzant perforacions orna-
mentals i gravats en la fusta; un treball de precisió i artesanal, digne d’admiració.

En este moment passava a les teladores, encarregant-se estes dones de
tallar les tales vengudes de Barcelona i fetes a propòsit perquè no es desfe-
ren en fils. Acte seguit es prisava el teixit, de la qual cosa s’encarregava el
plegador perquè després era més fàcil de fixar al barnillatge.
L’última feina era el pintat a mà del país, i en altres casos, fins i tot es deco-
rava la resta del bernillatge amb els mateixos motius que s’havien pintat a la
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tela, amb una lleugeresa i artesania que aconseguia que el mateix palmito
fora una obra d’art.

Les comandes més importants que tenien provenien de Madrid i Andalusia,
que els compraven com articles de regal i per al turisme.

Recorda Aurelio, que quan tenia uns 6 anys solia anar a dormir amb la seua
germana Conxa al Castell-Palau d’Alaquàs, perquè el seu avi Isidre era l’enca-
rregat i hi vivia amb alguns fills i néts.

També ens conta que va anar a la costura de l’Ajuntament i els seus mestres
van ser, D. Joaquin i D. Francisco.

Els seus jocs infantils foren les boletes de fang, la trompa, els bufos i les
xapes (traure fora del rodolí un xavo)-

Durant la guerra civil contava 13 anys i recorda els refugis del carrer de Sant
Jeroni i del carrer Major, on una boca estava a l’altura de la farmàcia i l’altra
enfront de Bancaixa. Dels bons menjars d’aquella època recorda el pa de blat,
les garrofes i les carlotes que deixaven la boca de color morat.

El servei militar el va fer a l’exercit de l’aire a Manises, encara que posterior-
ment el van destinar al camp d’aviació de Los Alcazares (Murcia).

Després de la Setmana Sant de silencis i penitència, ressorgia la joia del diu-
menge de Resurrecció on es formaven els rotgles de Pasqua i entre els quals
anaven sorgint alguna que altra parella de nuvis que, evidentment el xic no li
parlava a la xica fins al passeig del porrat de la festa de Sant Francesc de
Paula.

D’un d’estos rotgles va sorgir la seua núvia, Carmen Cervera Palop de ca
Pistoles, amb la qual es va casar el 28 d’abril de 1957 anant-se’n de viatge de
nuvis a Madrid. Han tingut tres fills, Aurelio, Rosario i Pascual.

Actualment, ja retirat de la feina empresarial, Aurelio és un palmito de
records, alguns dels quals ens ha volgut regalar.
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