
150 ANYS DE CORDÀ

L’any 2008, com a conseqüència de la publicació de la Directiva de la Unió
Europea de 23 de maig de 2007 que regula l’ús públic de material pirotècnic,
diverses associacions coeteres i culturals valencianes es varen posar a treba-
llar per tal d’explicar a veïnat i autoritats que les cordaes, mascletaes, pujaes,
baixaes i demés actes pirotècnics que tant proliferen a les nostres terres són
una manifestació lúdica de gran arrelament cultural i antropològic. La pólvora
és certament massa nociva i perillosa com per a deixar-la en mans de quatre
desaprensius inflats de virilitat, i és per això que requereix de controls i nor-
matives. Però, alhora, és massa bella i representativa com per a liquidar-la
mitjançant disposicions administratives que passen per damunt de la cultura,
la tradició i la història d’un poble1.

Entre els col·lectius que varen creure que la solució al «problema» de la pól-
vora arribaria mitjançant l’educació, la informació i el diàleg, i no a través del
retallament –quan no la liquidació– de l’ús popular i lúdic dels coets, masclets,
carcasses, traques i trons de bac, i decidiren actuar per tal d’arribar a una
solució conjunta i satisfactòria, figura l’Associació d’Amics i Amigues de la
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1 En aquest sentit, consulteu el dossier «El foc a la festa» publicat en el núm. 20 (gener-juny de 2009) de
Caramella, «revista de música i cultura popular» que coediten els col·lectius Carrutxa, Solc i Tramús. Associació
Cultural Tradició i Música, especialment l’article titulat «Adéu a la cordà? Un paradigma de la progressiva regla-
mentació de les festes populars», de Josep Vicent Frechina, on s’hi fa una crua anàlisi del canvi i l’evolució que
en les darreres dècades ha experimentat aquesta festa.



Cordà d’Alaquàs, que en els últims anys està portant a terme una lloable acti-
vitat conscienciadora i educativa, com bé acredita, entre altres, la instauració
de la cordà infantil. D’aquesta manera, la seua junta directiva pensà que, per
tal de regular i dignificar la festa, podia ser profitós estudiar-ne els orígens; ja
que això aproximaria la cordà a la ciutadania i evidenciaria que, lluny de trac-
tar-se d’una celebració recent, capriciosa o fugissera, ens trobem davant
d’una pràctica ancestral l’inici de la qual cal situar diversos segles enrere. I, a
l’efecte, em requeriren perquè mirara de navegar en la història del nostre
municipi i documentar des de quin any se celebren cordaes a Alaquàs. La pro-
posta em va engrescar des del principi, perquè relacionava dos àmbits que
em motiven especialment: la història local i els espectacles pirotècnics2. I fou
així que, amb la complicitat dels Amics i Amigues de la Cordà, em vaig posar
mans a l’obra.

Ara, en el moment de l’exposició dels resultats, crec que el balanç de la
recerca –que el lector trobarà en les pàgines que segueixen– pot ser qualifi-
cat, sense cap tipus de pretensió, com a satisfactori; ja que l’aproximació rea-
litzada –que no és, ni molt menys, ‘la història de la cordà d’Alaquàs’ que amb
el temps i els mitjans adequats fóra desitjable confeccionar– ens situa en
condicions d’afirmar, amb documents a la mà, que la cordà d’Alaquàs té més
de 150 anys d’història. És a dir, segle i mig de vigència i de tradició. Cosa que
la converteix en un dels actes festius més antics de tots els que hui s’hi cele-
bren: en patrimoni immaterial del nostre poble.

EL RASTRE LITERARI DE LA CORDÀ

Ben probablement, la crema pública de coets amb finalitat lúdica i festiva siga
una pràctica l’inici de la qual s’haja de situar en els segles XIV i XV, si no
abans. Amb tot, sembla que la modalitat pirotècnica coneguda com a «corda»
o «cordà» –apòcope de «cordada», substantiu que, en la seua tercera accep-
ció, el diccionari descriptiu i etimològic d’Antoni M. Alcover i Francesc de
Borja Moll defineix com un «enfilall de coets subjectes a una corda que va
penjada de banda a banda de carrer, i que es fan esclatar un darrera l’altre en
la vespra de les festes majors»–, i les seues diferents variants, com ara
«coets de corda», «solts», «voladors» i «borratxos», començà a fer-se popu-
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a la barraca!», Festes Majors, Alaquàs, Setembre de 1998, p. 18-19.



lar fa uns tres-cents anys. Així ho assenyalen els rastres que és possible tro-
bar a diversos documents literaris i historiogràfics del segle XVIII, com ara el
dietari de mossén Josep Esplugues, capellà de Montaverner, segons el qual
el 20 d’agost de 1735, a propòsit de la benedicció del nou temple parroquial
d’aquell municipi, «la mateixa nit a les Ànimes hagué gran demostració de
focs, de llumenàries, que hasta el campanar estava ple de coets, ja voladors,
ja de corda, i es concluí en la correguda de un bou ple tot de trons i coets,
que féu artificiós lo mestre»3.

D’una altra banda, les peces líriques i teatrals d’aquella centúria conegudes
amb el nom de col·loquis –els atribuïts a Carles Leon, per exemple, editats
en 2008 pel professor Joaquim Martí– van plens de referències als focs arti-
ficials, als «castells i cuets en corda» i als «cuets borratxos» que sovint es
disparaven a la ciutat de València amb motiu de les més diverses festivitats.
Així, en el col·loqui titulat Relació curiosa entre Cento i Tito, que havent ven-
gut a veure les grans festes que la molt il·lustre i sempre lleal ciutat de
València féu en lo dia tretze de maig, a honor del nostre rei Don Carlos Tercer
i el sereníssim príncip d’Astúries (...), se’n tornen ja a casa pasmats i referint-
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3 ESPLUGUES, Josep, Memòries d’un capellà del segle XVIII, introducció i transcripció d’Emili Casanova, Institució
Alfons el Magnànim, València, 2002, p. 96.

Caixó per a la Cordà.
Foto: Presen Sena.



se per lo camí tot quant han vist (1784), Tito afirma que, en entrar a València
la vespra de la festa de la Mare de Déu dels Desemparats,

Vaig veure també el castell
dels cueters. Cap sagrat!
Que astufits!, que sirgotades!, 
que focs!, que trons!, que rellamps!
Molta cosa, molt ben fet,
però més gent enjamai4.

Mentre que Cento, més avant, hi afegeix:

Tot no es pot donar d’una.
Passarem els focs per alt
de castells, cordes i traques,
que han segut sens par igual5.

Els focs artificials eren un espectacle molt popular a la València del segle
XVIII, i així, en un altre d’aquells col·loquis, el titulat Conversació jocosèria
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5 Ibidem, p. 186.

Cordà infantil d’Alaquàs.
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entre Cento el Formal i Tito Bufalampolla, llauradors del terme de Paiporta,
sobre les grans festes que a honor i voluntat del nostre rei Don Carlos Tercer
i el sereníssim príncip d’Astúries (...), dispon i fa la molt il·lustre i sempre lleal
ciutat de València en lo gran dia de la seua excelsa patrona, la Mare de Déu
dels Desamparats (1784), s’al·ludeix novament als «castells i cuets en corda»
que s’havien de disparar en arribar la nit:

Però a tota diversió
sols de lloc se li darà
hasta la poqueta nit,
i a son temps començaran
les diversions de les llums
i dels focs artificials,
castells i cuets en corda,
en què, no hi ha ducte, haurà
moltes coses de primor,
perquè els pixavins, sagrat!,
és cert que es pinten a soles
per a coses semejants6.
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I en la Descripció de les lluminàries que en honor del beato Joan De Ribera,
fundador del convent de Caputxins d’estat ciutat, se feren los dies 9, 10 i 11
de setembre d’este any 1797 (...), es relata –amb evident mofa i sarcasme–
la desbandada que entre el públic, i especialment entre els músics, provoca-
ren els «cuets borratxos»:

Se pegà foc al castell.
La gent ab contrarietats,
uns fugien cap a rere,
altres pegaven avant,
a veure el quid de la festa.
Tots amagaven lo cap,
per temor dels cuets borratxos.
Els músics atarantats
nos tocaven a rebato,
en vez de marxa real.
Sense saber lo que es feen,
violins, trompes i timbals
deixaren ab intestato,
ficant-se baix lo taulat7.
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D’altra banda, i en referència al segle XIX, l’any 1962 Sicània, la mítica edito-
rial que fundara i dirigira el patrici Nicolau-Primitiu Gómez Serrano, edità el lli-
bre Els valencians pintats per ells mateix, que és una traducció feta per Enric
Soler i Godes del volum col·lectiu Los valencianos pintados por si mismos,
publicat a València l’any 1859 i que tenia per objecte «aplegar en lletres de
mole i amb la seua corresponent part gràfica, tots aquells tipus populars més
representatius d’una València que, pel camí del progrés, anava a desaparéi-
xer»8. Doncs bé, entre aquesta col·lecció de tipus característics el volum
recull el retrat d’«el coeter» –és a dir, del fabricant de coets–, que fou realit-
zat per Alexandre Butxaca i Freire, enginyer en cap de camins i autor del
volum Poesías eróticas (1836), un text que acredita l’antiguitat i la gran popu-
laritat que en 1859 tenia un ofici que «proporciona a les festes dels pobles el
soroll i l’alegria més grossa»9, i que, perquè puga ser llegit en la seua integri-
tat, transcric en apèndix.

Així mateix, durant els Jocs Florals de València de 1901 varen ser guardona-
des dues composicions líriques que parlen de la cordà: «Corda», de Joan
Espiau, i «La cordà», d’Elies Cerdà. La primera aspirava al premi «a la millor
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9 Ibidem, p. 190.

Coet tradicional.
Foto: Presen Sena.



poesia de costums populars valencianes de caràcter festiu o humorístic»,
consistent en «un brot de campanilles d’argent»; i l’altra «al millor quadret
descriptiu de costums o sentiments populars», guardonat amb «un objecte
d’art». Senyal, doncs, que les cordaes feia temps que havien esdevingut un
«costum» o «sentiment» popular. Més de cent anys després, tots dos poe-
mes, plens de vellesa i plasticitat, descriuen a la perfecció una festivitat en
què, reconeguem-ho, la fatxenderia i l’arrogància cobren un protagonisme
especial. Amb tot, el que més ens interessa d’aquestes composicions és el
seu valor documental, ja que es tracta de peces líriques que descriuen de
quina manera es desenvolupava la cordà a un indeterminat poble valencià.
Cosa que permet comprovar com molts dels fets que s’hi relaten podrien ser
aplicables, o extrapolables, a la cordà que en aquell moment –principis del
segle XX– s’organitzava a Alaquàs.

Així, la de Joan Espiau Bellveser (València, 1853-1904), que comportà que
l’autor fóra nomenat en aquell mateix certamen Mestre en Gai Saber, és,
segons que afirmà el diari Las Provincias, una «descripción muy exacta y gra-
ciosa de esta costumbre popular»10. De fet, la composició repassa tot el pro-
cés que acompanya la preparació d’una cordà, des del disseny de l’acte fins
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Cordà infantil d’Alaquàs.
Foto: Presen Sena.



a la seua realització i finalització. Així, s’inicia amb la reunió que els majorals
de Sant Roc –referència que remet a pobles com Aldaia, Paiporta, Burjassot,
Dénia...– mantenen amb el coeter per tal de discutir «lo que ha de ferse de
foc/ en la festa dels casats». Com no podia ser altrament, durant la trobada
s’escolten opinions de tot tipus, des de les més temeràries i agosarades fins
a les més prudents i formals. Fins que, al remat,

Va l’acort per majoria,
y eixa majoria acorda
donen al poble alegria
cinc mascletades al dia,
y allà, a mitjanit, la corda.

A continuació tanquen, amb el coeter, el preu i les característiques que haurà
de tindre la cordà: cal que compte amb peça, galeres, eixides, bou de foc i
«com a terme, ja se sap:/ una traca en cuets borratjos». Acte seguit el poema
ens situa en la matinada del dia de la festa, en el moment en què un dels
majorals va a casa del coeter a recollir «la corda, ja acabà»:

Y al carregar-la en lo carro,
ja és de sempre el advertir
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que ningú encenga cigarro,
perquè una espurna al sortir
podria fer-ne un esgarro.

Arribada l’hora de disparar-la, és el propi coeter qui s’encarrega de penjar-la
«del balcó del retor/ al balcó de la alcaldesa,/ al llarc del carrer Major». Iniciada
la funció, els més «valents» s’apliquen a procurar que el foc no descanse ni
un minut. Ja que

Si algú amayna, el foc li veden,
s’insulten y se remeden,
y pa que’l calor no’s perda
s’ou cridar: «¡De canya verda...!
¡Ja no’n queden!, ¡ja no’n queden!»

Així mateix, també s’explica que, sovint, alguns dels llançadors de coets,
enervats per la situació i per la intensitat del foc, «se miren donantse guerra».
I que quan la «rinya» deixa de ser joc es fa necessària la intervenció de l’al-
calde, és a dir, de l’autoritat. Fins que,

Per fi, quant ja’ls han cansat
tres hores de foc seguit,
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y el dóna per acabat
la traca y la autoritat,
s’en van tots cap al seu llit.

Pel que fa a la composició d’Elies Cerdà Remohí (Alberic, 1874 - Alacant,
1932), titulada «La cordà», cal dir que se situa igualment en un inconcret
poble de València, que ben bé podria ser el seu, Alberic; o Alaquàs, ja que,
a diferència del poema d’Espiau, el de Cerdà no incorpora cap referència al
santoral local, cosa que permet una extrapolació més àmplia. S’inicia en els
moments immediatament previs a l’encesa dels coets, en el punt en què
els llançadors, agrupats en rogles, conversen mentre es fa l’hora d’encen-
dre el foc:

Allà en lo carrer Major
els roglets van eixamplant-se
baix de la corda que penja
lligada d’un cap al altre:
poc a poc van concurrint
noves figures estranyes
amb los camals ben lligats,
amb les cares enfaixades
y, al davant, una capseta
en la que els cuhets se guarden.
«–¿Ne tens molts?, pregunta Chimo.
–Ne tinc dos groses.

–Jo cuatre;
me’ls han dut de l’Olleria.
–Pos los meus... ¡també són mascles!
Vull frejir a un majoral...
–Tira-los, que jo te’ls pare;
baix la reixa de la nóvia
me tindràs, si vols trovar-me.

Finalment, quan s’escolta la carcassa que dóna inici a la cordà, es tanquen les
portes de les cases, comença la «lluita» i

Van los cuhets borratjos corrent entre les cames,
furients, desesperats,
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y al vore com alenen entre bramits y flames,
semejen, per sa ràbia, legió de condemnats.

I així fins que s’esgoten els coets i les forces, i els llançadors tornen a casa
mentre, com si d’una obra d’art es tractara, contemplen les ratlles de masca-
ra «aparegudes» a les parets. La composició finalitza amb una reflexió sacra-
litzadora, d’autoafirmació identitària, que és del tot segur que, tant aleshores
com ara, molts amants de la cordà signarien:

Que la festa no li agrà
podrà dir-me cuansevol;
però, com sóc valencià,
cuant hi aja un altra cordà,
allí estaré, si Déu vol.

Amb un fervor i apassionament tan exclusius com el que descriuen totes
dues composicions líriques, no és d’estranyar que els habitants de gran quan-
titat de municipis valencians es troben actualment preocupats per la possibi-
litat de veure reduïdes, quan no anul·lades, moltes de les activitats que com-
porten la crema pública de pólvora.

LA CORDÀ D’ALAQUÀS AL LLARG DE LA HISTÒRIA

Una vegada acreditat literàriament que es tracta d’una festivitat amb una gran
tradició lúdica i cultural, és hora d’aterrar en el terreny local i comprovar fins
a quin punt és possible retrocedir cronològicament i trobar documents que
testimonien des de quin any Alaquàs festeja els seus sants patrons amb la
celebració de cordaes.

D’aquesta manera, resulta fàcil certificar com, al llarg del segle XX, els habi-
tants del nostre municipi han organitzat multitud de cordaes en honor del
Santíssim Crist de la Bona Mort –la de Sant Miquel és molt recent–, any rere
any. Fins a la postguerra i la dècada dels anys 40, això resulta ben senzill de
comprovar: són els diversos programes de festes que es conserven i la
memòria de la gent més major els qui ho acrediten. En aquest sentit, recor-
de com l’any 1999, quan vaig ser clavari dels Crist, els hòmens que ho havien
sigut 50 anys enrere –en 1949– explicaven que, com que no els havia arribat
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per a cobrir el pressupost dels coets, acabaren de pagar al pirotècnic amb una
carretada de melons.

Pel que fa al primer terç del segle XX, també és relativament fàcil documen-
tar la celebració de cordaes a través de les notícies que apareixien a la prem-
sa de la ciutat de València, on sovint es publicava el programa de festes dels
municipis més pròxims a la capital, Alaquàs entre ells. Així, un periòdic com
el Diario de Valencia11 ens informa que la cordà de l’any 1935 tingué lloc a
l’una de la matinada del dia 9 de setembre; que aquell mateix dia –però de
1925–, a la mitjanit, el que se celebrà fou un «pasacalle con cohetes de lujo
por los clavarios del Santísimo Cristo», és a dir, una espècie de baixà; que en
1923 n’hi hagué «a las doce gran “cordà” en la calle Mayor»; que, per la seua
banda, estava previst que la festa del Crist de 1915 començara «a las doce
de la noche, con la célebre cordà»; que, tanmateix, fou anunciat que les cor-
daes de 1913 i de 1911 es dispararien «por la mañana», i no de nit (desconei-
xem per quina raó); però no així la de 1912, que segons consta tingué lloc «a
la una de la madrugada» –com era tradicional–, i que fou qualificada de «colo-
sal». La qual cosa indica que, amb més o més variants i excepte força major
o impediment econòmic, durant el primer terç de segle XX Alaquàs degué
disparar cordaes pràcticament tots els anys.

D’altra banda, la celebració d’una cordà no era, ni molt menys, l’únic acte
pirotècnic que es portava a terme durant els dies de festes, ja que sempre
n’hi havia d’altres, com ara despertaes, llançament de masclets i carcasses
–«morterets», en la terminologia de l’època, que el diccionari Alcover-Moll
defineix com «peça cilíndrica de ferro, closa en el fons, que es carrega de pól-
vora i s’empra per a fer trons en senyal de festa»–, traques corregudes per
l’itinerari de la processó, engraellats –«conjunt de masclets o morterets
arrenglerats en dues fileres tupides, que es comuniquen amb una metxa en
zigzag, la qual permet de disparar-los tots en molt poc de temps», segons
l’Alcover-Moll– i castells de focs artificials. En aquest sentit, el diari El
Mercantil Valenciano informa que durant els tres dies que duraren les festes
patronals de 1908, ara fa exactament 101 anys, es portaren a terme nou
espectacles pirotècnics, com el lector tindrà ocasió de comprovar en el docu-
ment reproduït en apèndix, i entre ells una cordà que novament tingué lloc el
dia 8 de setembre a les dotze de la nit.
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Situats ja en el tombant de segle, cal dirigir la mirada envers una de les cele-
bracions més importants i transcendents que mai no haguera viscut el nos-
tre poble: la commemoració del sisé centenari de la troballa de la Mare de
Déu de l’Olivar, que tingué lloc en l’any 1900. La lectura del «Programa de
las fiestas centenarias a la Santísima Virgen del Olivar en la villa de Alacuás.
Año 1900», que es conserva a l’Arxiu Capitular de la Catedral de València i
que vaig reproduir i comentar ara fa nou anys en la revista Laetare12, permet
comprovar com la pólvora fou una de les grans protagonistes d’aquelles cele-
bracions, que s’iniciaren el dijous dia 6 de setembre amb vols generals de
campanes, «a los que seguirán estrepitosos disparos de morteretes, [que]
anunciarán al vecindario el comienzo de las fiestas». El divendres 7, a les cinc
de la matinada, més vols de campanes i nous «disparos de morteretes y
diana por la música y dulzainas»; mentre que, per la nit, cant de la Salve
d’Eslava a la Mare de Déu de l’Olivar, «coronando tan magnífico acto una
soberbia traca que finalizará en el campanario». El dia 8, festivitat de la Mare
de Déu, començà novament amb el «disparo de morteretes», tant a la mati-
nada com després de la missa que tingué lloc a mitjan matí; i, en finalitzar la
processó de la vesprada, «se disparará una colosal traca que terminará en el
campanario». A més, a les onze, «frente al Convento, se disparará un visto-
so castillo de fuegos artificiales, confeccionado por el acreditado pirotécnico
de Benimámet»; i, com no podia ser d’una altra manera, «a las doce de la
noche, y en la calle Mayor, los clavarios del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte dispararán una enorme cordá». Finalment, el dia 9, propi del Crist, s’i-
nicià com els anteriors, i comptà amb baixà, llançament de «morteretes en
profusión» i, després de la processó, «un bonito castillo de fuegos artificia-
les frente al Convento, finalizando con una buena traca». En resum: molta
pólvora; però quedem-nos amb què la cordà d’aquell any no podia deixar de
ser «enorme».

En aquest sentit, en el de la gran quantitat de material pirotècnic que habi-
tualment –i no sols en les festivitats més assenyalades– es cremava a
Alaquàs durant els tres dies que aleshores duraven les festes patronals,
resulta especialment eloqüent i significativa –i també divertida– l’expressiva
queixa amb què dues dècades abans, en 1880, finalitzava el text periodístic
que el corresponsal d’Alaquàs havia redactat per tal d’anunciar el programa
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de festes que, «de una manera ruidosa», es portarien a terme aquell any; un
escrit que fou publicat a diversos diaris de València, i que el lector trobarà en
l’apèndix d’aquest treball. Abans del comentari, però, n’hi ha un detall d’a-
quell article que sobta i provoca estranyesa. Encara que no especifica si n’hi
hauria cordà o no, assegura que la nit del 8 de setembre es portaria a terme
el «disparo de dos castillos de fuegos artificiales». És possible que el primer
d’aquells «castells» fóra el de després de la processó i el segon fera referèn-
cia, en realitat, a la cordà? Quasi segur que sí. D’altra banda, pel que fa a la
queixa amb què aquell text finalitzava, deia així: «Tendrán, por lo tanto, los
vecinos de Alacuás y los muchos forasteros que siempre concurren a las fies-
tas de sus santos patronos, cuatro castillos y cuatro mil morteretes en tres
días. No reza el programa si, en pueblo que tanta pólvora quema en sus fies-
tas, se destina algún dinero a socorrer a los pobres y hacer obras caritativas,
que es seguro serían bien recibidas por las personas sensatas».

Siga com siga, és precisament una altra queixa la que ens indica que, amb
anterioritat a 1880, ja se celebraven cordaes a Alaquàs. Es tracta d’un text –el
més antic que de he sigut capaç de localitzar– que ens situa en el 9 de setem-
bre de 1859, ara fa 150 anys, en el moment en què l’anònim cronista de la
publicació El Guadalaviar, subtitulada «Periódico científico, literario e indus-
trial», escrigué: «Alacuás, 9 de ídem [setiembre]. Las fiestas de este pueblo,
com las del vecino Chirivella, pueden reducirse a lo siguiente: Masclets, cuer-
das y castillos, total, fuegos, o lo que es lo mismo, no poder salir a la calle»13.
I si en 1859 s’hi registrà «tanta» intensitat de foc –situem-nos, és clar, en les
dimensions i les possibilitats de l’Alaquàs de fa cent-cinquanta anys–, cal
deduir que es tractava d’uns «focs» consolidats i amb una certa tradició, per-
què el que sembla evident és que aquest tipus d’actes no quallen ni s’impro-
visen d’un any per a un altre.

De manera que si, des d’una mentalitat diguem-ne economicista, el que pre-
ocupava al periodista que redactà la notícia de 1880 era la gran quantitat de
diners que Alaquàs gastava en pólvora, el que inquietava al que escrigué la
nota de 1859 –més afligit pels temes de seguretat– era l’elevat volum de foc
que s’hi disparava, i que, des de la seua percepció, convertia un acte tan quo-
tidià com ara passejar pel carrer en una autèntica heroïcitat.
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EL FUTUR DE LA CORDÀ

A la llum de totes dues referències o queixes –denúncies, de fet– històriques,
una reflexió final s’imposa: és la cordà –i els actes pirotècnics de carrer, en
general– un passatemps d’insensats? Suposa un malbaratament econòmic i
un perill social innecessaris? Malgrat totes les reserves que s’hi puguen
manifestar, el sentit comú tendeix a assenyalar que la resposta ha de ser
necessàriament negativa. I que, en tractar-se de cerimònies rituals amb una
gran tradició i arrelament popular que amb el pas dels anys han assolit un
cada vegada més alt risc, el que cal és que estiguen sotmeses a una regula-
ció i unes mesures de seguretat que, al temps que garantisquen la integritat
de béns i de persones, no perden de vista el caràcter secular, espectacular,
antropològic i lúdic que posseeixen.

La cordà d’Alaquàs tindrà futur perquè té passat. I perquè la cordà infantil,
instaurada de fa uns anys i hui plenament consolidada, ja hi està fent un gran
paper, en aquest sentit: en el d’introduir en l’educació dels nostres conciu-
tadans la capacitat lúdica i també el risc que comporta la manipulació del foc.
Per això, el que no seria ni positiu ni lògic és que, o bé a causa d’una actitud
forassenyada, per part dels llançadors de coets, o bé a causa d’unes dispo-
sicions excessivament restrictives, per part de l’administració, després de
més de 150 anys d’història i de vigència l’actual generació d’alaquasers pas-
sara a la posteritat com la responsable d’haver posat el punt i final a un dels
majors i més bells exponents que té entre nosaltres la cultura del foc: a una
tradició centenària que molts habitants d’Alaquàs senten com un tret distin-
tiu i identitari.

APÈNDIX DOCUMENTAL

NOTICIAS LOCALES14

El pueblo de Alacuás va a celebrar sus fiestas de una manera ruidosa, tenien-
do aquellas lugar los días 8 y 9. El martes, víspera de la fiesta, recorrerá el pue-
blo al medio de una lucida cabalgata, y por la noche habrá ball de Torrent, sere-
nata y castillo de fuegos artificiales.
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El día 8 se dedica la fiesta a la Virgen del Olivar, disparándose al amanecer dos
mil morteretes. Luego saldrá la música a tocar diana por la población; a las diez
misa solemne, acompañada por una buena orquesta, predicando D. José María
Perles, beneficiado de Santo Tomás, y por la noche recorrerá las calles una luci-
da procesión, acompañada de todos los misterios del Corpus. Como fin de
fiesta habrá, según el programa que nos facilitan, disparo de dos castillos de
fuegos artificiales.

La fiesta del día 9 está consagrada al Santísimo Cristo, y comenzará con el
disparo de otros dos mil morteretes. Seguirá, como el día anterior, la diana,
función de iglesia, en la que predicará D. Juan Aguilar, cura de Anna, proce-
sión por la noche y otro castillo de fuegos artificiales.

Tendrán, por lo tanto, los vecinos de Alacuás y los muchos forasteros que
siempre concurren a las fiestas de sus santos patronos, cuatro castillos y cua-
tro mil morteretes en tres días. No reza el programa si, en pueblo que tanta
pólvora quema en sus fiestas, se destina algún dinero a socorrer a los pobres
y hacer obras caritativas, que es seguro serían bien recibidas por las personas
sensatas.

*  *  *

FIESTAS POPULARES. ALACUÁS15

Hoy comienzan las fiestas que anualmente se celebran en Alacuás y que
revestirán este año extraordinario esplendor.

El programa es el siguiente:

Día 7.- Al amanecer vuelo de campanas y disparo de morteretes.

Por la noche disparo de morteretes y pasacalle por los dulzaineros de
Almudéjar y por la banda Primitiva de la población, que dará acto seguido una
serenata.

A las diez bailes populares, coloquis y guitarrà por los cantadores Evaristo y
Sabateret.

Día 8.- Al amanecer despertà por los dulzaineros.

A las siete recepción de la Banda Municipal de Valencia en el apeadero del tran-
vía, asistiendo las dos bandas de la población con sus banderas, ayuntamien-
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to, clavarios e invitados particulares. Pasacalle por la Banda Municipal y subida
de la imagen de la Virgen del Olivar a su ermita.

A las nueve misa solemne a toda orquesta, cantándose una en si bemol del
maestro D. Salvador Giner, dirigida por D. Francisco Forment, estando el ser-
món a cargo de D. José Vento, hijo de Alacuás, siendo el celebrante el doctor
D. Juan Bautista Aguilar, beneficiado de esta Basílica.

Al concluir la misa se dispararán 3.000 morteretes y engraellat.

Por la tarde a las cinco gran concierto por la Banda Municipal de Valencia en la
calle Mayor.

Al anochecer procesión con asistencia de la citada Banda.

A la entrada de la imagen se celebrará la tradicional carchofa, cantándose un
motete a la Virgen, que será acompañado por nutrida orquesta.

Terminado este acto se disparará una larga traca que terminará en lo alto del
campanario.

Por la noche disparo de un gran castillo de fuegos artificiales.

A las doce cordà.

Día 9.- Vuelo de campanas, disparo de morteretes al amanecer y pasacalle por
la banda Nueva de la villa.

A las nueve bajada procesional del Cristo de la Buena Muerte desde la iglesia
del convento a la parroquial, donde acto seguido se cantará a toda orquesta la
gran misa en si bemol del maestro Giner, tomando parte los Sres. D. Lamberto
Alonso, Irurita y Estellés, y siendo el orador sagrado D. Enrique Pérez Thous.

Terminada ésta se dispararán 1.000 morteretes y engraellat.

Por la tarde serenata en la calle de las Eras a cargo de la banda Primitiva.

Al anochecer procesión, que recorrerá las calles de costumbre, carchofa en la
plaza y entrada solemne en el templo, que estará profusamente iluminado.

Por la noche sesiones de cinematógrafo público al aire libre en la calle del
Convento.

La Compañía de los tranvías eléctricos prolongará su servicio hoy y mañana
hasta la madrugada.

*  *  *
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EL COETER16

per Alexandre Butxaca i Freire

El personatges de les festes.- Una pastera i un morter.- Masclets, piuletes,
eixides i trons de bac.- Castell o cordada.- Seran de segó?- Albades i missa
major.- Processó, traca i castell.

Aquest sí que és un veritable tipus valencià pels quatre costats; ell proporcio-
na a les festes dels pobles el soroll i l’alegria més grossa, és un dels principals
personatges.

El coeter, pel perill del seu treball, és home seriós, previsor, de seny, decidit i
ràpit en les seues accions, a més no sol ésser fumador. El seu trage és
modest; el pantaló no és ample, però ben ajustat per a poder botar amb facili-
tat; la jaqueta no és llarga i les mànegues estretes per a evitar l’entrada de les
espurnes; prefereix la roba de llana a la de fil i més encara la de cotó.

Les seues ferramentes de treball són: «Una pastera, una bala de les de a dotze
per a desfer la pólvora, un morter per a picar el sofre, una corbella per a tallar
les canyes, unes tisores per a tallar el paper, un embudet de llanda, uns quants
punxadors, atacadors de ferro buits i massissos, un pes menut, taules i cadi-
res». La seua tasca és perillosa, per això treballa lleuger i amb precaució. De
les seues mans eixien els masclets, les piuletes, les eixides, els voladors o
coets de vareta, els trons de bac, sense oblidar les traques, les cordades i les
meravelles de llums dels castells d’abans.

Així com els metges van de plany en plany, el coeter anava i va de festa en
festa. A sa casa solien acudir els batlles dels pobles o els clavaris a demanar
presupost dels masclets, traca de coets, castell o cordada.

Tres d’aquestes coses eren imprescindibles per a la festa del poble, les dos pri-
meres eren segures; de les altres dos, en uns pobles era el castell i en altres
la cordada.

Encarregades les traques i els masclets –el castell i les cordades s’ajustaven
per lliures i cada lliura valia uns quinze quinzets–, sense entrar en la classe de
vistes de focs que havien de tindre, ni cap explicació més.
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Si el coeter parlava de molta feina, els visitants li demanaven que no els fera
una feta i els deixàs plantats, que el dia abans de la festa l’esperaven a casa;
i encara al sortir no mancava la recomanació darrera.

–No s’oblide de portar bon cabàs. Açò volia dir que portara bona cabassada de
coets solts o borratxos per a els fadrins.

El coeter sortia amb ells prometent-los que no els faltaria res del que volien,
però que no s’oblidaren d’enviar el carro per a portar-ho tot.

I així, puntualment, el coeter finava l’encàrrec i el dia convingut el carro es para-
va a la porta de casa. Tot empaquetat amb sàries i cabassos es carregava acu-
radament; pujaven amo i oficials i cap el poble s’ha dit comentant el castell de
l’any passat i si hi havia bon vi al poble.

La seua arribada era un aconteiximent, la frase de: Ja està ací el coeter corria
com la pólvora i prompte el carro es veia voltat de fadrins i menuts que l’acom-
panyaven a la casa destinada on deixava la càrrega en lloc segur, mentre plo-
vien sobre el coeter mil preguntes i recomanacions:

Tindrem bones disparades? Serà lluït el castell? Porta coets solts? Seran de
segó com l’any passat? I quan el secretari dirigint-se als fadrins els recordava
que el governador tenia prohibit amollar coets borratxos pel carrer tot el món
protestava.

–Bé, bé. Els de València volen apanyar-ho tot. Més val que s’arreglen les coses
d’ells.

–Tota la vida tirant coets els dies de les festes. Per què no hem de tirar-los ara?

Però tot s’arranjava al final i el coeter començava la seua tasca col·locant al
davant de l’església la tira de masclets que feia esclafir a l’alba acompanyant
el vol de campanes anunciant el començament de les festes. Després d’es-
morçar, més masclets, a la missa major –amb orquestra i sermó– a l’aplegar el
primer evangeli, a l’alçar a Déu i en finar la missa.

Si els fadrins feien albades, el coeter els acompanyava amb el cabàs sobre l’es-
quena venent els coets als xicons que ratllaven les pintades façanes de les cases
de les xiques a qui cantaven cançons com aquesta:
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Quanta cosa en lo món passa,
puix anem, com té de ser!
Tens el retor dins de casa
i el teu nóvio en lo carrer.

Després de cada cançó venien els renills, udolant tot quant fort podien. No
mancaven les burles i cançons a les xiques poc gracioses o massa estirades.

Al dia següent el coeter feia la mateixa feina: les disparades a l’alba i a la missa
major i deseguida a preparar el castell o la cordada com a final de les festes,
després de la processó quan la imatge entrava a l’església entre els esclafits
de la traca.

Si la festa finava en castell es plantaven els pals per a subjectar les rodes de
foc. Allò era l’obra mestra del coeter; aquelles rodes giratòries que voltaven
amollant espurnes de foc de colors que eren l’admiració de tots. La cordada
era més sorollosa però menys vistosa; el carret ple de coets corre llençant foc
i pegant esclafits d’una punta a l’altra del carrer. Després el fadrins buidaven el
cabàs del coeter i feien córrer tot la gent entre esglais i crits.

La major glòria d’un coeter de fa cent anys? Encarregar-li un castell o cordada
per a encendre-lo al davant de S. M.

*  *  *

CORDA17

per Joan Espiau Bellveser

En ca el so Chimo asentats
deu majorals de Sant Roc,
discutixen tots plegats
lo que ha de fer-se de foc
en la festa dels casats.

Hi a qui diu que en los dinés
que’ls ha produït la plega,
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no’s pot pensar en fer res:
mes altre li prova que és
el que en poca aygua s’ofega.

Perquè en un dobló d’a huit
que cascú com ell donara,
hi auria fondo cumplit
per a que cada esclafit
s’ouira dende Almenara.

Este vol que el foc retrone
pa que el nom del poble sone
en los que li són vehins,
y als seus habitants atrone
ja que’l prenen en comins;

Y proposa mascletades,
engraellats, canterelles,
encà que’n les disparades
ouïts, y els caps a vegades,
se tinguen que fer a estelles.

U més prudent y formal
vol que’n conte dels masclets,
que sempre sonen igual
y que poden fer molt mal
si esclaten o boten drets,

Hi aja una traca que siga
tan bona com puga ser,
perquè, per fort que el tro estiga,
may pot ferir, perquè es lliga
tan sols en fil y en paper.

Y és sabuda veritat
que podrà eixir u cremat
d’una traca, si fa el matjo,
mes hi a molt hom soterrat
d’un masclet o cuet borratjo.

Lo cuheter els inclina
al espectacle més bell
y a la costum, molt més fina,
de cremar un bon castell:
mes pocs opinen aixina.
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Y el que més o manco, diu
que de cobarts no s’escriu,
y això de... pesa... y rodeta...
y eixida, no és un foc viu,
sinó foc de senyoreta.

Que’l poble està per lo fort,
per més que’l perill s’aumente;
si hia algún ferit o mort...,
eixa era la seua sort:
qui reventa, que revente.

Demprés d’un llarc cartapell
y de molta fullaraca
derrojà per lo consell,
la corda vens al castell
y la mascletà a la traca.

Pués per més que hi a votants
que diuen que pa ser bons
y servir a Déu y als Sants
valen més obres que cants,
y més los resos que’ls trons,
va l’acort per majoria,
y eixa majoria acorda
donen al poble alegria
cinc mascletades al dia,
y allà a mitja nit la corda.

Com també’s troba present
lo bon cuheter Ponent,
la corda ajusta enseguida
y les peses y armament
de què deurà ser bastida.

Ha de tindre deu galeres
de a cuaranta-huit, y és clar,
partició de a cinc; llaujeres
eixides al comensar,
vistoses y joganeres.
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Y al estil del antigor,
murciana ben rebonica,
paseante en rodador,
y un cuhet arrastrador
que als chorros no’n deixe mica.

Com a terme, ja se sap:
una traca en cuets borratjos
que cada tro du en lo pap,
y que deixa els caps tots catjos,
si encara queda algun cap.

Y avans d’ella un bou de foc
no ha de fer falta tampoc;
però com tot en Espanya,
també asò ha sufrit retoc,
y el bou ja no és bou, és canya.

Convenguts, pués, en lo preu
y en los demés punts del tracte,
s’en van cap a casa els deu,
buscant lo públic apreu
y satisfets del seu acte.

En l’alegre matinà
de la festa, el carreter
de un dels majorals s’en va
per la corda, ja acabà,
a casa del cuheter.

Y al carregar-la en lo carro,
ja és de sempre el advertir
que ningú encenga cigarro,
perquè una espurna al sortir
podria fer-ne un esgarro.

En tota la por del món
arriba el càrrec a casa,
y es guarda en un puesto ahon
no perille, que may són
en asò els cuidados masa.
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Hasta que aplega el moment
en què se ha de disparar,
entre una mola de gent
creua el cuheter valent
quant la corda va a nugar.

Y del balcó del retor
al balcó de la alcaldesa,
al llarc del Carrer Major,
en prontitut y primor
deixa al fi la corda estesa.

Sona demprés el clarí
del alguacil, y el pregó
que priva fora de allí
tirar cuhets, y per fi
s’escomensa la funció.

Així que les llums s’apaguen,
mentres los cobarts s’amaguen,
els valents al carrer ixen,
y no pocs saliva traguen
per no dir que por patixen.

Quant dende cada galera,
com a dimonis encesos,
va caent una ringlera
de cuhets que, per lo espesos,
fan de tot una foguera.

¿Què pasa en aquell carrer
demprés d’asò? Sols el Dant,
fet a vore l’infern ver,
podria un relato fer
d’espectacle tan brillant.

Perquè (dit siga en llahor
dels pobles ahon se fa encara)
allí el tranquil llaurador,
donant proves de valor,
mira el perill cara a cara.
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Y al vórel fort y seré
com lo seu cos va esquivant
del foc que’n contra d’ell ve,
y com el torna també,
sembla un diable jagant.

Que no repara en si és culta
la costum, ni ho sap tampoc,
perquè sols no se li oculta
que deu llansar molt de foc
en son bras de catapulta.

Y cumplix bé sa misió,
perquè’n a dins del caixó
o del sac ahon lo foc va,
a sovint fica la mà
per a traure altra porció;

Y no descansa un minut,
y corre a la desbandada
com si fos colom perdut,
hasta que’l sac deixa eixut
y la munició acabada.

Així ho fan cinquanta o cent
o docents hòmens al hora,
y la fúria va creixent
com si estigueren batent
a algun enemic de fora.

Uns als altres atacant
van en filades o en corros,
sense mirar que entre tant
per darrere y per davant
lis cauen damunt els chorros.

Si algú amayna, el foc li veden,
s’insulten y se remeden,
y pa que’l calor no’s perda
s’ou cridar: «¡De canya verda...!
¡Ja no’n queden!, ¡ja no’n queden!»

94



Y asò aumenta’l ardiment
y fa reviure el coraje,
hasta que aplega un moment
en que no’s pot fixament
dir si allò és bo o és salvaje.

Dos més bragats, fit a fit
se miren donant-se guerra;
el u al altre algo s’han dit,
y ben pronte l’esclafit
d’un cuhet alsa la terra.

A la cara del company
s’en va recte com un fus...;
fon llansat pa fer-li dany:
mes, com no’l trova confús,
salva el cap per modo estrany.

Arremet en fúria brava
al enemic que’l acosa,
y tan forta lluyta es trava,
que tot lo món els alava
per sa actitud valerosa;

Pués creuen que tot allò
solament està sent fill
y efecte inocent y bo
del calor de la afició
y el despreci del perill.

Mes al punt se veu ben clar
que algun motiu té la brega,
perquè el modo de lluytar
és de morir o matar,
y ningú dels dos s’entrega;

Demostrant que no és fingida
la rinya, y que ja no és joc
aquell joc en què la vida
s’ajuen dos braus, sens mida
tirant-se al cap rius de foc.
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Per fi el públic s’advertix;
els hòmens mediar volgueren,
però ningú s’atrevix:
l’alcalde va, els despartix,
y al dir-los per què rinygueren

Y quina rahó han tingut
per a fer lo que s’ha fet,
l’u se calla com un mut
y’l altre diu que ha segut:
«perquè sí... per un cuhet».

Ningú ha conegut que ha estat
la culpa del desafiu
en una que’ls ha mirat
de darrere un enfilat,
dende ahon coqueteja y riu;

Fent més mal que el bou o canya
que ompli de foc el carrer,
perquè may és cosa extranya
que el foc d’uns ulls vinga a fer
la cremà que més nos danya.

Y ferits de mort van ells
per los ulls d’aquella dona...
¿Què passarà? Lo foc trona
més fort que may, y a ramells
cauen cuhets... ¡Corda bona!

Per fi, quant ja’ls han cansat
tres hores de foc seguit,
y el dóna per acabat
la traca y la autoritat,
s’en van tots cap al seu llit.

No sens que hiaja algun ruc
que’t solte un cuhet a poc,
pera, si t’encén en foc,
que pugues dir que has tret suc
a la festa de Sant Roc.

*  *  *
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LA CORDÀ18

per Elies Cerdà Remohí

Caigué el sol; fa bon «rato»
s’adormiren les campanes;
el tabal i la donsaina
han acompanyat la image;
los carrers olen a cera,
a coques y vi les cases,
y la gent sopa en la cuina
entre cansons y rialles.

Trenca lo fosc del carrer,
surtint en grans bocanades,
la llum que desdobla en terra
llargues vetes purpurades,
y lo cel blavós semeja
en diamants clavetejar-se.

Allà en lo carrer Major
los roglets van eixamplant-se
baix de la corda que penja
lligada d’un cap al altre:
poc a poc van concurrint
noves figures estranyes
ab los camals ben lligats,
ab les cares enfaixades
y, al davant, una capseta
en la que els cuhets se guarden.

«–¿Ne tens molts?, pregunta Chimo.
–Ne tinc dos groses.

–Jo cuatre;
me’ls han dut de l’Olleria.
–Pos los meus... ¡també són mascles!
Vull frejir a un majoral...
–Tíra-los, que jo t’els pare;
baix la reixa de la nóvia
me tindràs, si vols trovar-me.»
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Rahonaments com aqueste
s’escolten per totes bandes.
Creix lo soroll de la gent
com la mar quant va encrespant-se;
sona un estampit terrible;
puja una bola per l’aire,
y allà dalt esclata en pluja
de foc y abelles dorades.

Al reventar la bomba en mil grans d’or desfeta
la lluyta ha comensat;

purneja ja la terra, y és la foscor completa,
perquè les portes totes de presa s’han tancat.

Sortixen les centelles per cada cantonada,
y moren poc demprés

d’haver topat furioses en reixa enamorada,
desfent-se en flamarades als peus de lo promés.

Los bultos negres passen y descansar no deixen
lo bras ni l’estopí,

y a la flamor del puro, que juplen, me pareixen
figures llegendàries ab un ull de rubí.

¡La terra se tremola! Té ja la pell curtida,
y sent com en son joc,

la gent qu’en la batalla reforsa l’embestida,
li singla les costelles ab uns cordells de foc.

Van los cuhets borratjos corrent entre les cames,
furients, desesperats,

y al vore com alenen entre bramits y flames,
semejen, per sa ràbia, legió de condemnats.

Un monstruo en grenyes rojes se veu que va acostantse
a lloms del cuheter;

és lo que’s diu «la pesa», que a ratos va parant-se,
y en cada escopinyada agrana mitj carrer.

És movedís Vesubi, al que una llum blavosa
li dóna bes d’amor,

y ell solta foc y flames en forsa portentosa,
estremeixent la terra, y al pit donant fredor.
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La misteriosa corda cuhets tira a dotsenes,
incendis vomitant,

y semblen les sortides estrèpit de cadenes
que per lo poble arrastra descomunal jagant.

Les llums diamantines per l’aire s’encreuellen,
dibuixos raros fent,

y corren, van y tornen, hasta qu’al fi s’estrellen
topant en una porta o bé en terra caiguent.

Y passa aquella fiera que va lo pas obrint-se
acompanyà de trons,

mes queden altra volta los hòmens perseguint-se
com enemics terribles, sent tots amics dels bons.
Seguixen mentres poden la lluyta comensada

y encara que rendits,
ningú vol que se crega que és por la retirada,
y allí plantat aguarda, sofrint los esclafits.

Per fi los focs s’apaguen perquè cuhets no queden;
ja el últim estallà;

un ramellet d’eixides que al cel pujen, remeden
l’esclat de mil lluhernes y acaba la cordà.

Ab les capsetes vuidades,
ab les forses agotades,
tot lo món retorna a casa
quant retronen per la plasa
les últimes cuhetades.
Queden en terra els cuhets
que rallaren les parets,
y glatint contents los cors,
tots se giten satisfets
olent a pólvora y flors.

Que la festa no li agrà
podrà dir-me cuansevol;
però, com sóc valencià,
cuant hi aja un altra cordà,
allí estaré, si Déu vol.
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