
«La veneració pels Sants es traslladava fins les mateixes
fornícules de taulellets que acollien al patró del carrer, els
quals han rebut el culte de les nostres àvies vestides de
negre i amb mantellina al cap que solien parar-se davant
del sant per a persignar-se. És evident que la celebració
de les festes de carrer pertany al món cultural, social i
religiós alaquaser»1.

Ja ha quedat contrastada, a les edicions de Quaderns d’Investigació
d’Alaquàs dels anys 2007 i 2008, la gran importància que la pintura ceràmica
devocional ha tingut i té al poble. Als anteriors estudis, on s’han analitzat
representacions de sant Francesc de Paula i de diverses advocacions de la
Mare de Déu, s’afegeix aquest any un breu anàlisi al voltant de les figures de
sants que han quedat plasmat als plafons ceràmics de la nostra vil·la.

Aquest article no es limita a presentar una història estricta d’aquesta tipolo-
gia ceràmica ni a ser un simple catàleg ja que s’ha intentat donar importàn-
cia, primer de tot, a les obres en relació amb les persones que les compra-
ren, encomanaren o dugueren al poble. Però, especialment, es tracta de
reflectir els valors i significats que aquelles persones atorgaren a aquestes
imatges religioses i als condicionants socials, religiosos i devocionals de cada
moment històric.

Van ser múltiples i molts diversos els aspectes que dugueren als alaquasers
–com ha ocorregut durant segles a molts pobles del territori valencià– a
reflectir la seua devoció cap un sant mitjançant un retaule ceràmic però, inde-
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1 TARÍN I LÓPEZ, Ramón: «El paper silenciat de la dona i la seua influència en la nostra societat rural». En Quaderns
d’Investigació d’Alaquas, Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2006, p. 178.



pendentment d’això, sempre hi ha un desig comú o una intencionalitat bàsi-
ca en la instal·lació d’aquestes peces: rebre els efectes sanadors i la protec-
ció que se’ls atribuïa. Tanmateix, no tots els fidels podien posar de manifest
la seua devoció comprant grans quadres o costoses escultures fetes expro-
feso, raó per la qual la ceràmica esdevingué una alternativa idònia i molt efec-
tista. D’aquesta manera, amb la generalització de l’ús de plafons ceràmics
s’aconseguia recrear la mateixa funció protectora que se creia subjacent en
les estampes devocionals i en els gojos2 que enaltien tant el Crist, com la
Mare de Déu, les santes i els sants. De fet, Joseph Townsend, viatger anglès
que visità la península ibèrica al segle XVIII, va deixar testimoni d’aquestes
creences:

«És una gran tranquil·litat per a questa gent tindre una altra font
d’esperança davant les moltes malalties que afecten el cos humà, a
més de l’habilitat dels metges; una font d’esperança que mai no els
falla en els moments d’aflicció. Així, per exemple, Sant Antoni abat
protegeix els seus devots del foc; Sant Antoni de Pàdua els lliura de
l’aigua; Santa Bàrbera és refugi dels poregossos en moments de
tempesta o de guerra; […] San Roc és invocat davant la por a les pla-
gues. En totes les malalties, i sota qualsevol pressió o aflicció, sem-
pre hi ha un sant accessible a l’oració perquè allegeurisca el dolor»3.

Ens trobem, per tant, amb un art devocional amb caràcter funcional que havia
de ser capaç de transmetre un missatge i d’expressar un clar contingut. Sent
així, i independentment del valor estilístic dels plafons ceràmics que sempre
són importants, es tracta d’obres que actuen com valuosos documents his-
tòrics a través dels quals es descobreixen actituds, tradicions, creences i
comportaments de la gent d’Alaquàs al mateix temps que responen i reflec-
teixen el context general de la religiositat popular de l’àmbit valencià.

En tindre presents aquests principis, cal no limitar l’estudi dels plafons cerà-
mics devocionals des d’un únic punt de vista ja que són molts els factors
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2 Sobre l’orige, evolució i funció dels gojos al territori valencià i sobre el valor protector de les estampes vegeu
respectivament GOMIS CORELL, Joan Carles: Els Gojos a Sant Vicent Ferrer, d’Algimia d’Alfara. Algímia d’Alfara,
Ajuntament d’Algimia d’Alfara, 2001, p. 5-12; PORTÚS, Javier/ VEGA, Jesusa: La estampa religiosa en la España
del Antiguo Régimen. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1998, p. 228-238. Junt a aquesta obra, es
imprescindible la consulta de FREEDBERG, David: El poder de las imágenes. Madrid, Cátedra, 1992.

3 TOWNSEND, Joseph: «Viaje a través de España entre los años 1786 y 1787, con particular atención a la agricul-
tura, industria, comercio, población, impuestos y rentas de este país». En Viajeros británicos por la Valencia de
la Ilustración (Siglo XVIII). Valencia, Ajuntament de València, 1996, p. 223.



que els van influenciar. La religiositat expressada pel poble d’Alaquàs al llarg
de la seua història ha estat indiscutible, foren molts els aspectes en que
aquesta es va manifestar, l’art pictòric i escultòric que es va realitzar a la vila
o el que es va encarregar no quedà aliè a aquesta tradició i són moltes les
fonts –literatura, gravats, estampacions, pintures o escultures– que van ser-
vir d’inspiració.

De la mateixa manera, tots aquestos aspectes autòctons i definitoris del
patrimoni artístic i cultural d’Alaquàs ajuden a reconstruir la història del terri-
tori valencià. Durant molt de temps s’ha considerat la pintura ceràmica com
un art popular, destinat als grups socials que no formaven part de l’elit, a les
classe subordinades –tal com les va definir Gramsci4 – entre el quals els més
nombrosos eren els llauradors i els artesans. No obstant això, gràcies a estu-
dis com el que ací es presenta, es posa de manifest com les manufactures
i els pintors ceràmics basaven la seua producció en els mateixos principis
culturals que la resta de les arts qualificades de cultes. No s’ha d’oblidar,
però, que cultura és tot un sistema de significats, actituds i valors compar-
tits, i també de formes simbòliques a través de les quals se n’expressen i
materialitzen5.

1. SANT JOAN APÒSTOL

Al voltant de 1780-1790
Autor desconegut.
41’2 x 41’2 cm / 2 x 2 taulells de 20’6 x 20’6 cm. 

Alaquàs, C/ Major, núm. 43. Aquest plafó ceràmic es troba formant conjunt amb
altres dos peces on s’han representat un sant Pasqual Bailón i un Crist crucificat
respectivament. No són originaris d’Alaquàs i foren traslladats al poble des d’una
antiga alqueria de València per la família Monzó.

Si bé aquest plafó ceràmic no va realitzar-se originàriament per ser venerat a
la vil·la d’Alaquàs, és imprescindible realitzar el seu estudi donada la seua
antigor, importància i actual localització. En un primer moment, tant aquesta
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4 GRAMSCI, Antonio: «Osservazioni sul folklore». En Opere, 6. Torino, 1950, p. 215 i ss.
5 Al voltant de les definicions de cultura vegéu KROEBER, Alfred Louis / KLUCKHOHN, Clyde: Culture, a critical review

of concepts and definitions. Cambridge, Peabody Museum, 1952; MARVIN, Harris: Introducción a la antropología
general. Madrid, Alianza, 2004.



peça com les altres dos que encara es conserven, formaven part d’un con-
junt molt més gran que es va perdre quan la vivenda original en la qual s’ubi-
caven fou enderrocada per alçar un bloc de cases. Actualment, forma part
d’un quadre que s’ha col·locat al menjador de Francisco Monzó Cruz.

Al centre de la composició es pot observar sant Joan apòstol vestit amb l’hà-
bit de l’orde de predicadors –dominics– amb el cap rodejat per un nimbe en
al·lusió a la seua santedat. Porta a la mà dreta un dels elements més repre-
sentatius de la seua iconografia: una copa de la qual ix una serp. Es tracta
d’una clara referència a un passatge de la seua vida en el qual el sant fou
temptat per Aristodemus –gran sacerdot del temple de Diana a Éfeso– a
veure verí per tal de demostrar l’intercessió de déu a l’hora de protegir-lo.

«[...] mas aristodemus que era bisbe major deles ydoles comogue
gran baralla: en tal manera que la un poble era contra laltre e aquell
aristodemus vingue a sant johan que li ajudas: el qual li respos: que
vols que faça perque tu sies alegre. E aristodemus respos. Si vols
que yo crega en lo teu deu:yot dare a beure veri: e si not fa mal yo
adorare iesu crist. Dix sant johan: aportal, e aristodemus dix: pro que
tu cregues que moriras daquest veri sin beus y on dare a dos homes
que deuen esser jutjats a mort e com veuras que aquells en serant
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morts pots coneixer que axi sera apres de tu pque los dos presoners
li vingueren davant e donals lo veri a beure: e tantot com lagueren
vegut caygueren en terra morts: e lavors lapostol pres lanap e sen-
yal ab lo senyal dela creu e begue lo vi aixi com si fos bona
aygua[...]»6.

Per altra banda, a la mà esquerra, el sant porta una creu amb la possible inten-
ció de remetre al moment de la crucifixió de Crist, a la qual va estar present.
Paral·lelament, pot fer al·lusió a aquest mateix episodi la calavera que està a
la taula ja que tots dos símbols al·ludeixen a la creença de que al Gólgota, on
va morir Crist, va estar soterrat amb anterioritat Adam i va ser el seu esque-
let el que va sorgir de terra el mateix moment en que va morir Jesús.
D’aquesta manera s’ha aconseguit establir una relació entre el pecat original
i la mort redemptora del fill de Déu i la seua segona vinguda al mon el dia del
Judici Final7.
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6 [DA VARAZZE, Iacopo]: Flos sanctorum novament estampat, corregit i ben examinat per lo reverent mossén
Catalunya, afegides certes vides que fins ací no eren. València, Jorge Costilla, 1514,  p. 24 v.

7 RÉAU, Louis: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento. Tom 1. Vol. 2. Barcelona,
Ediciones del Serbal, 1996, p. 508.
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També s’ha volgut reflectir en aquesta peça la vessant que va tindre sant
Joan com escriptor (fou l’autor d’un Evangeli i de l’Apocalipsi) ja que, damunt
la mateixa taula on està la calavera, s’han inclòs una ploma i un tinter.

L’autor del plafó volgué endinsar el personatge i tots el seus trets distintius
dins d’un espai concret mitjançant la inclusió d’un pis ceràmic i una pilastra.
També va emprar un cortinatge que no sols actua com element ornamental
sinó que permet el suggeriment d’una certa profunditat i tridimensionalitat en
l’obra8. El reduït cromatisme emprat –blau, verd, negre, groc i taronja damunt
un fons estannifer blanc– no ha conformat una peça ni sòbria ni monòtona ja
que s’han figurat nombroses ombres i textures que ajuden a crear efectes de
volum i perspectiva. Els perfilats han estat aconseguits mitjançant l’ús de
diferents tonalitats i textures: negre i molt prim per a la major part dels
detalls, blau i ample per al cortinatge i taronja per la pilastra lateral, el que
reflecteix la gran qualitat del plafó independentment de la seua senzillesa.

Resulta també molt cridanera la partició quadrada i parell d’aquest conjunt
ceràmic –així com la del sant Pasqual amb la qual forma pendant– ja que si
bé es molt comuna en les estacions que conformen els Via Crucis que s’eri-
giren en moltes localitats valencianes, és poc usual trobar aquest format en
pintures ceràmiques devocionals on s’han representat sants9.

La datació d’aquest plafó, a més de pels trets estilístics ja analitzats, es pot
realitzar gràcies al fet d’endinsar al conjunt el dit cortinatge que emmarca la
figura. Per aquesta raó, és possible vincular la peça amb moltes altres que
foren realitzades al voltant de les darreres dècades del segle XVIII per les
Reales Fábricas de Azulejos de Valencia10.
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8 Al voltant del costum d’incloure cortinatges als plafons ceràmics on s’han plasmat personatge religiosos vid.
PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: La pintura cerámica valenciana del siglo XVIII. Barroco. Rococó y Academicismo cla-
sicista. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim. Institució valenciana d’estudis i investigació, 1991, p. 129-132.

9 Independentment dels plafons ceràmics pertanyents a Via Crucis alguns exemples en aquest sentit es poden
contrastar en: SEGURA MARTÍ, Josep Maria: «La col·lecció de plafons ceràmics devocionals del Museu
Arqueològic Municipal Camil Visedo Molto d’Alcoi». En Recerques del Museu d’Alcoi. Núm. 15. Alcoi,
Ajuntament d’Alcoi, 2006, p. 122; OLIVARES I TORRES, Enric: Ceràmica devocional urbana d’Algemesí. Algemesí,
Ajuntament d’Algemesí, 2005, p. 78-81; SEGURA ESTEVAN, Carlos: Paneles devocionales cerámicos en las casas
de El Villar, Villar del Arzobispo, Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 2006, p. 36 i 72.

10 PÉREZ GUILLÉN, Inocencio: Pintura cerámica religiosa: paneles de azulejos y placas. Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias González Martí. Valencia, Ministerio de Cultura, 2006, p. 189.



No obstant la manca d’una devoció marcada cap a sant Joan a Alaquàs, no
es pot oblidar la gran representativitat que aquest ha tingut dins el si de l’es-
glésia i com aquest tret a estat manifestat de manera continuada pels fidels.
Es pot dur a col·lació un xicotet fragment d’un gojo on es pot apreciar la gran
quantitat de gràcies que se l’han atribuït:

«Fuisteis Profeta, Dotor, 
Virgen, Martir, Coronista, 
Apostol, Evangelista,
y excelente confessor:
Sois astro en el firmamento
de toda luz adornado [...]»11.

Tanmateix, han estat molts els gremis, institucions o confraries que han tin-
gut com a patró a sant Joan en terres valencianes. Un exemple en aquest
sentit es el cas del llibrers, editors o impressors que, des d’antic, han mani-
festat la seua fidelitat i devoció a l’apòstol i evangelista:

«Mas ó Juan Soberano!
¿Á un profesor del útil é ingenioso
exercicio de imprenta (que os aclama
su protector glorioso)
no le dareis el favor? Si al ruego humano
las gracias preveniais; quien os ama»12.

2. SANT PASQUAL BAILÓN.

Al voltant de 1800.
Autor desconegut.
41’2 x 41’2 cm / 2 x 2 taulells de 20’6 x 20’6 cm. 
Inscripció a la part inferior del plafó: Sn. Pasqual Baylon.

Alaquàs, C/ Major, núm. 43. Ubicat junt l’anterior plafó de sant Joan apòstol.
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11 [AUTOR DESCONEGUT]: Gozos al señor san Juan Evangelista. En [BORRULL, Francisco Javier (recop.)]: [Gozos a
Jesucristo, la Virgen y los Santos], full núm. 182. Universitat de València, Biblioteca General i Històrica, M-840.

12 TALABANTES, Baltasar y ESCORIGÜERA, Bautista: El triunfo en la tina. Cancion real que en obsequio del benjamin
amado San Juan Evangelista, patron de los impresores, ofrecen sus mayordomos Baltasar Talamantes y
Bautista Escorigüela. Valencia, [Viuda de Agustín Laborda], [1798], fol. 2.



Sant Pascual Bailón va nàixer a Torrehermosa (Zaragoza) al 1540 i va rebre el
seu nom per haver nascut el dia de la Pasqua de Pentecostès13. Morí a
Vilareal (Castelló) al 1592. Des de ben xicotet –i a causa del baix nivell social
dels seus progenitors– es va dedicar a cuidar el ramat; al mateix temps, va
aprendre a llegir amb l’ajuda d’un devocionari. Als vint-i-quatre anys ingressà
al convent de frares menors d’Albatera des d’on va sortir per a prestar els
seus serveis a altres poblacions com ara València, Xàtiva o Elx.

A la localitat alacantina d’Orito va tindre lloc el passatge de la seua vida que
conta com al sant se li aparegué un àngel que li mostrava una custòdia. Per
aquesta raó, l’església el nombrà Patró dels Congressos Eucarístics.
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13 «Por haber nacido el Santo Niño en la Pasqua del Espiritu Santo, le pusieron el nombre de Pasqual en el roga-
do Bautismo [...]». 
SALMERÓN, Pasqual: Vida Virtudes y maravillas del Santo Sacramento, San Pasqual Baylon. Madrid, Alfonso
López, 1785, p. 3.
“[...] en diez días de fiestas pascuales (de quien tomó nombre, por aver nacido en Pascua el Glorioso Santo) [...]”.
DE IESUS, Fray Ioseph: Cielos de fiesta, Musas de Pascua, en fiestas reales que a S. Pasqual coronan sus mas
finos y cordialissimos devotos, los muy esclarecidos hijos de la muy ilustre, muy noble, muy leal y coronada ciu-
dad de Valencia, que con la magestad de la mas luzida pompa, echo su gran devoció el resto, en las fiestas de
la canonizacion de Sn Pascual Bailon. Valencia, Francisco Mestre, 1692, fol. 2.

Sant Pasqual Bailón. Alaquàs.
Carrer Major. Núm. 43.



«Recibía también en aquel tiempo grandes mercedes, y favores
celestiales. Sucediale muchos días que no pudiendo por su oficio de
pastor acudir á oir misa al covento de Orito, ó á otra Iglesia de la
comarca, al oir la campana con que se hace señal al alzar en la misa
al Santisimo Sacramento, se arrodillaba con grande humildad, fe y
devoción, y puestos en el cielo los ojos, veía una estrella muy res-
plandeciente, y abriendose por aquella parte el cielo se le manifes-
taba el Santisimo Sacramento del Altar con admirable gloria, y res-
plandor; causando en el alma de S. Pasqual los divinos efectos que
se pueden presumir de visiones tan soberanas y divinas»14.

El Papa Pablo V beatificà sant Pasqual el 19 d’octubre de 1618 i fou canonit-
zat per Alejandro VIII el 16 d’octubre de 1690. Tanmateix, fou declarat patró
de la diòcesi de Sogorb - Castelló per Juan XXIII el 12 de maig de 1961.

Tots aquest trets de la vida del sant han marcat la seua representació icono-
gràfica tal i com es pot observar a aquest plafó. Sant Pasqual apareix ageno-
llat amb actitud devocional manifestant la seua devoció davant la visió d’una
custodia. La vestimenta del sant està formada pel sayal típic de l’orde fran-
ciscana que queda nugat amb un cingle rematat per tres nus i que constitueix
un element típic de la seua iconografia tal i com queda plasmat a les fonts:

«En la pobreza se esmeró tanto, que decían los que lo trataron, no
haber conocido religioso más pobre. Nunca se le notó apego alguno
á cosa de este mundo; y solo usó de las cosas precisas, más viles,
y pobres. No usaba de túnica, sino de un hábito estrecho, viejo des-
echado de los religiosos, lleno de remiendos, y retazos, con los que
lo reforzaba, y reparaba. De la misma manera era el mantillo de que
usaba. Los paños de la honestidad estaban tan llenos de remiendos
de sayal, y de lienzo, unos sobre otros, que de gruesos y tiesos, si
lo ponían en el suelo se mantenían derechos. Y así conservó unos
por espacio de diez y ocho años. Porque no viesen los religiosos tan
extremada pobreza, quando lababa sus paños, se los ponía sin
aguardar á que se enjugasen. 
Por el amor que tenía a la pobreza recogía los retacillos de sayal, de
paño, ó de lienzo, que encontraba, y los aprovechaba; y lo mismo
hacía con una hebra de hilo que viese en el suelo [...]»15.
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14 SALMERÓN, Pasqual: Vida Virtudes y maravillas del Santo Sacramento..., p. 19. 
Cf. ESCORCIA, Francisco: Oración panegírica, del beato Pasqual Baylón, estando manifiesto el santísimo. Valencia,
Geronimo Vilagrasa, 1668, p. 13-29; DE IESUS, Fray Ioseph: Cielos de fiesta, Musas de Pascua..., p. 7-8.

15 SALMERÓN, Pasqual: Vida Virtudes y maravillas del Santo Sacramento..., p. 21.



Tanmateix s’ha de tindre present que si bé ha estat comú el fet que molts
sants i personatges il·lustres foren retratats una vegada morts abans d’ésser
soterrats, al cas de sant Pasqual Bailón no va ocórrer tal cosa. S’han conser-
vat fonts escrites on queda reflectida aquesta manca d’interès per confeccio-
nar un retrat fidedigne del sant i la intenció dels cronistes de l’època de inten-
tar reflectir per escrit la seua fisonomia:

«[...] Lo que a mi agora me da no pequeño desconsuelo, es, que no
fueron todos los que alli estavan, para traer un Pintor de Valencia
q[ue] retratasse al santo para consuelo de los que no le vieron; y asi
yo avre de pintarlo aquí, según lo q[ue] es concedido al Chronista. 
Fue el santo fray Pasqual de estatura mediana, muy bien hecho y
proporcionado en todos sus miembros: el rostro no hermoso mas
gracioso, mas gracioso, agradable y alegre; la frente redonda, y con
entradas muy altas, que venian a hazer una punta de cabellos sobre
la mesma frente, con algunas dos, o tres arrugas en ella, y assi en
algo tirava a calvo; los ojos azules, pequeños, hundidos, alegres y
vivos, mas reposados y honestos; los parpados arrugados y con
esto y la pestaña negra, parecia los traya alcoholados, y assi se
suplia su pequeñez; las cejas arqueadas, no subtiles; la nariz alta,
pequeña, bien proporcionada; la boca mediana, y una cicatriz que
bajo el labio yzquierdo tenía hazia la barba, le tirava un poco el labio,
de modo que no le afeava, mas antes le hazia parecer que se yva
siempre riendo; las orejas medianas; las mexillas coloradas; moreno
de color, mas vivo y muy templado; en el cuello, que era gruesso,
tenia una o dos arrugas; la barba no muy poblada y entre cana; sus
manos y pies eran muy proporcionados, aunque llenos de callos, de
los trabajos corporales, y del andar descalço. Fue de carnes llenas
mas enxutas, tuvo buenas fuerças y entera salud, hasta cinco o seys
años antes de su muerte. Confio en Dios que juntos con un buen
Pintor, algunos de los que le conocimos y tenemos estampado en el
alma, hemos de hacer un retrato suyo que le parezca mucho, apro-
vechandonos tambien de su propio rostro que, aunque enxuto, esta
entero con su carne [...]»16.

Els trets estilístics d’aquesta peça coincideixen en bona part amb els del plafó
ceràmic de sant Joan Apòstol amb que forma pendent i la seua datació i pos-
sible autoria es la mateixa. S’observa no obstant l’ús d’un cromatisme molt
més reduït ja que únicament s’han emprat el blau, el groc i el negre que, com-
binats, han donat lloc al verd i al morat. La figura del sant ha quedat totalment
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16 XIMÉNEZ, Ivan: Chronica del B. Fray Pasqual Baylon de la Orden del P. S. Francisco, hijo de la Provincia de S. Juan
Baptista de los frayles descalços del Reyno de Valencia. Valencia, Junto al molino de Rovella, 1601, p. 518-520.



perfilada per un prim filet de manganés de color negre en clar contrast amb
la resta de la composició on pràcticament tots els elements han quedat con-
formats amb l’aplicació de color. Aquest fet resulta cridaner al cortinatge late-
ral i als núvols on les pròpies pinzellades són les que figuren plegaments,
volums i formes.

Cal esmentar un motiu molt original que s’ha inclòs en aquesta peça. Es trac-
ta d’unes xicotetes pinzellades paral·leles i discontinues que s’han disposat a
l’hàbit del sant amb les quals l’autor pretenia simular la seua tosquedat, velle-
sa i pobresa. Tanmateix, aquest recurs estilístics és fonamental per datar el
conjunt ja que el seu ús fou característic a les dos últimes dècades del segle
XVIII.

Per últim, cal tindre present que encara que les dues peces analitzades foren
traslladades del seu emplaçament original, el seu estat de conservació és
òptim i només cal destacar la manca d’algun xicotet fragment als laterals i el
despreniment d’algunes capes de vernís.

3. SANT MIQUEL.

Primeres dècades del segle XIX.
Autor desconegut.
80 x 60 cm / 4 x 3 taulells de 20 x 20 cm.

Alaquàs. C/ Major. Situat entre el núm. 14 i el núm. 16 a l’interior d’una fornícula
dalt de l’arc que dona accés al carrer que duu el mateix nom del sant.

Si bé el culte a l’arcàngel sant Miquel es va desenvolupar a occident al vol-
tant dels segles V i VI –a Itàlia i França principalment17– va ser durant el segle
XVII i a causa de la influència de la Contrareforma, quan el culte al sant adqui-
rí un nou impuls. El seu paper com a cap de les milícies celestials capaç de
lluitar i guanyar Satanàs, s’assimilaren a la necessitat de triomf de l’església
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17 A Espanya i, en concret, a la corona d’Aragó el culte dels àngels es va enraigar al segle XV. En aquest sentit
van sorgir textos referents a aquestos personatges celestials com els escrits per Francesc Eiximenis qui va
escriure el Llibre dels Àngels –molt divulgat no sols a la Península Ibèrica sinó també a la resta d’Europa als
segles XV i XVI– del qual, el cinquè llibre està dedicat integrament a sant Miquel.
Cf. al respecte EIXIMENIS, Francesc: Llibre dels àngels. Barcelona, Pere Miquel, 1494; RODRÍGUEZ BARRAL, Paulino:
«Eiximenis y la iconografia de san Miguel en el gótico catalán». En Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol.
XLVI. Girona, Institut d’Estudis Gironins, 2005, p. 111-124.



catòlica vers l’heretgia protestant18. Per aquesta raó es van multiplicar les
seues manifestacions que, a terres valencianes, tingueren un dels seus
màxims exponents a la pintura ceràmica.

En aquest plafó es representa sant Miquel sotmetent Lucífer seguint la ico-
nografia que van assimilar molts pintors i que va sorgir d’un passatge concret
de l’Apocalipsi (12, 7-9):

«Y fue hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
lidiaban contra el dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles, / Y no
prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. / Y fue lanza-
do fuera aquel gran Dragón y Satanás, el cual engañaba a todo el
mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados». 

La representació iconogràfica d’aquest passatge es va materialitzar en unes
pintures generades per artistes tan reconeguts com Rafael. Prenent com a
referència aquestes obres, es crearen diverses escultures essent les més
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18 RÉAU, Louis: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento. Tom 1. Vol. 1.
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1995, p. 71; DUCHET SUCHAUX, Gastón / PASTOUREAU, Michel: Guía iconográfica
de la Biblia y los santos. Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 274.

Sant Miquel. Alaquàs. Carrer Major. Situat en
un arc que dona accés al Carrer Sant Miquel.



importants les realitzades per Francesco Pisano o Lorenzo Vaccaro. En terres
valencianes, s’ha volgut veure la transposició d’aquests models en un figura
realitzada per Ignacio Vergara on es va representar a sant Miquel d’Enguera.
En aquesta escena es va substituir a Satanàs per una espècie de dragó i es
va marcar una tipologia que no ha variat al llarg del segles; en aquest sentit
tenim com a exemples les primitives creacions de Manuel Camarón Meliá o
de José Camarón Boronat 19. Totes aquestes escenes foren emprades com a
fonts per elaborar els gravats valencians on s’ha personificat sant Miquel.

Al plafó ceràmic d’Alaquàs es pot observar com el sant, donada la seua con-
dició de capità general dels exercits de Déu20, va vestit amb la típica vestimen-
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19 PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: La pintura cerámica valenciana del siglo XVIII..., p. 300 y 429.
20 A la Biblia hi ha passatges on el propi arcàngel justifica aquesta condició. Al preguntar-li Josué si era amic o

enemic quan se li va apareixen, sant Miquel va contestar: «No, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. He
venido ahora». (Josué 5, 13-15)
Tanmateix, aquesta condició a propiciat que diversos autors enaltisquen el caràcter i el valor militar de sant
Miquel. Un exemple en aquest sentit pot ser una frase del pare fray Diego Joseph de Cádiz: «Gloriosísimo señor,
san Miguel, arcángel, tan especial favorecido de Dios […] suplicámoste que, pues eres capitán de los ejérci-
tos de Dios, que lo defiendas [el Regne d’Espanya] de sus enemigos, y cómo ángel de la paz le reduzcas a con-
cordia y unión [...]». 

San Miguel Arcángel. Dibuix de Manuel Camarón Meliá.
València. Museu de Belles Arts.



ta militar romana que es compon d’una túnica curta sobre la que es disposa
una armadura envoltada per un sagum o mantell. Amb la seua mà dreta sosté
una llança, rematada per una creu, amb la qual pareix assestar un colp mortal
a Satàn que ha quedat personificat com un esser antropomorf amb potes de
cabra, cola de dragó i dos caps. Amb la mà esquerra, sant Miquel protegeix el
seu cos amb un escut on es poden llegir les lletres majúscules “QSD” en
al·lusió a la seua principal divisa: QUIS SICUT DEUS (Qui com Déu):

«Miquel, archàngel, és interpretat quis ut Deus. Perquè segons diu
sent Gregori, tostemps que alguna maravellosa virtut és feta, tos-
temps és enviat sent Miquel. E la sua sagrada solemnitat és dita
apparició, e victòria, e dedicació e memoria […]»21.
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Cf. DE CÁDIZ, Diego Joseph: ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÀNGEL / POR EL REYNO DE ESPAÑA, COMPUESTA
POR EL PADRE / FRAY DIEGO JOSEPH DE CÁDIZ. Valencia, Imprenta del Diario, 1808. [Gozos de Santos y
Santas], fol. 187 bis.; GOMIS CORELL, Joan Carles - CISNEROS ÁLVAREZ, Pablo - TORRALBA MESAS, Desirée: Els plafons
ceràmics devocionals de l’antiga baronia de Torres Torres. [En premsa]; TORRALBA MESAS, Desirée: «Los paneles
cerámicos devocionales en las fachadas de Torrent. Primera mitad del siglo XX». En Actas del IV Congrés de
l’Horta Sud celebrat a Torrent els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2007. [En premsa].

21 [DA VARAZZE, Iacobo]: Flos sanctorum novament estampat..., p. 206 r.; TORRALBA MESAS, Desirée: «Los paneles
cerámicos devocionales en las fachadas de Torrent. Primera mitad del siglo XX». En Actas del IV Congrés de
l’Horta Sud celebrat a Torrent els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2007. [En premsa].

San Miguel Arcángel. Dibuix de José Camarón Boronat.
(PÉREZ GUILLÉN, Inocencio: La pintura cerámica valenciana del
siglo XVIII… p. 432.)



Resulta cridaner el fet de que, tant en aquesta representació de sant Miquel
com en la del sant Miquel de Llíria que també s’analitza en aquest article,
s’han eliminat dos elements molt distintius de la seua iconografia. Per una
part, tots dos apareixen sense el casc amb plomes que caracteritza aquest
arcàngel, el qual ha estat substituït per una corona envoltada per un nimbe.
De la mateixa manera, tampoc s’ha inclòs la balança de la Psicostasi o
Pessatge de les ànimes tal i com ocorre en molts altres plafons ceràmics
devocionals en els quals s’ha representat el sant com, per exemple, el que
es conserva al carrer sant Miquel d’Aldaia, el que hi ha a l’entrada de l’hort
de sant Antoni a Carcaixent o el del carrer sant Nicolau a Torrent22.

Aquesta peça fou realitzada al voltant de las dècades de 1820-1840 així com
els dos tipus de taulells que envolten la fornícula que l’acull. Atenen a aques-
tos dos models, es pot observar una primera filera exterior de peces rectan-
gulars –coneguts com ‘cintetes’– decorats per tres xicotetes fulles de vinyes
envoltades en prims circells; aquest mateix dibuix també va ser emprat per
ornamentar mamperlans d’escales. A l’interior i emmarcant el plafó, es va
col·locar un grup de taulells quadrats de la mateixa època que s’estructuren
mitjançant el dibuix de dos fulles d’acant en ‘v’ disposades al voltant d’un eix
de simetria central i vertical23.

Respecte del plafó, cal destacar com la figura del sant apareix majestuosa
davant un fons clar i quasi neutre que intensifica la seua presència. El dibuix
presenta una qualitat i precisió destacables, encara que es pràcticament
imperceptible, i els colors resulten intensos i contrastats. Si bé, no es coneix
amb exactitud la font que va inspirar l’autor del plafó, models similars es
poden rastrejar en molts dels ja esmentats gravats del sant que se realitza-
ren en terres valencianes des del segle XVIII.
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22 Cf. respectivament PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: La pintura cerámica valenciana del siglo XVIII..., p. 298-299;
GUEROLA I BLAI, Vicent: La pintura ceràmica a Carcaixent..., p. 76 y 77; TORRALBA MESAS, Desirée: «Los paneles
cerámicos devocionales en las fachadas de Torrent. Primera mitad del siglo XX». En Actas del IV Congrés de
l’Horta Sud celebrat a Torrent els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2007. [En premsa].

23 Vid. respectivament PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: Cerámica arquitectónica Azulejos Valencianos de serie. El siglo
XIX. Del clasicismo academicista de finales del siglo XVIII al eclecticismo historicista. Tom. II. Castellón,
Diputación de Castellón / Institut de promoció ceràmica, 2000, p. 210-211; PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: Cerámica
arquitectónica Azulejos Valencianos de serie..., Tom. III, p. 526; VIZCAÍNO, María Eugenia: Composiciones cerà-
micas valencianas del siglo XVIII. Valencia, Ajuntament de València, 2007, p. 80-81.



A Alaquàs, la devoció cap sant Miquel es va instaurar al llarg del segle XX. Per
una part, es va establir una veneració oficial a la parròquia de Nostra Senyora
de l’Olivar on se li dedicà una capella que contà amb una escultura realitzada
per Inocencio Cuesta24. Tanmateix per part de la família Tàrrega - Ros –més
coneguda com els Garrofins– es va iniciar la celebració d’una festa popular.
Foren ells qui, a instàncies del vicari de l’església de l’Assumpció Sr. Vicent
Lis –que era originari de Llíria on sant Miquel es patró i es va oferir per ser
clavari major– van instaurar aquesta festivitat.

4. SANT ROC.

1800-1810
Autor desconegut.
80 x 60 cm / 4 x 3 taulells de 20 x 20 cm.
Inscripció a la part inferior: “A expensas de los devotos de la Calle”.

Alaquàs. C/ Sant Roc, núm. 40. Si bé aquest plafó sempre ha estat al mateix lloc
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24 BESÓ ROS, ADRIÀ: «La capella de l’antic convent de la Nostra Senyora de l’Olivar d’Alaquàs. Aspectes històrics
i artístics». En Quaderns d’Investigació d’Alaquas, Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs,
1994, p. 52.

San Miguel Arcángel. Gravat xilogràfic. S. XVIII.
València. Museo de Belles Arts.



–una façana– les recents obres d’acondicionament d’un carrer propiciaren el seu
trasllat uns pocs centímetres.

Els diferents episodis que van marcar la vida de sant Roc es manifesten a la
seua iconografia des del mateix moment en que es van instaurar la seua
devoció i culte a partir del segle XIV. Des de Montpeller, on va nàixer a l’any
1295, es va traslladar cap a Roma. Arribat a Acquapendente va decidir dedi-
car el seu temps a sanar aquells que tenien la pesta fins que ell mateix va
caure malalt. Sant Roc es va refugiar en un bosc per evitar contagiar altres i
allí va ser recolzat per un àngel i alimentat per un gos que tots el dies li duia
un tros de pa25. Una volta sanat va retornar al seu poble on va ser acusat d’es-
pionatge i conduit a la presó; allí va ser trobat mort envoltat per una llum
celestial.

Donada la seua gran fama, els artistes de l’època van veure el sant com un
viatger, heroi i figura excepcional digna de ser representada amb molta cura
i bellesa. Hi ha constància que a Espanya es va conservar un retrat de sant
Roc a Plasencia que fou pintat per un gentilhome que es va fer famós baix el
nom de san Gotardo. Si bé l’autenticitat de la peça es més que discutible es
van marcar els trets característics del sant al nostre país. San Roc apareixia
com un home no molt alt, de fisonomia dolça amb el monyo llarg, rull i rogenc
–al igual que la barba– les seues mans eren blanques i fines i el seu vestit,
com el de l’apòstol sant Jaume, format per fardell, mantell, barret i bordó en
clara referència al seu caràcter viatger. Una de les seues cames es presenta-
va nua per a mostrar una nafra en record de quan el sant va patir la pesta i al
seu costat apareixia el gos nutrici que l’alimentà26.

La imatge de sant Roc que ha quedat plasmada a plafó ceràmic d’Alaquàs
representa fidelment aquesta iconografia. La seua figura s’ha desenvolupat
en mig d’un paisatge a l’aire lliure vestit amb la vestimenta típica dels pere-
grins –que se coneix amb el nom de sarrocchino– i acompanyat de tots els
seus elements distintius com ara el gos, el barret d’ales o la marca a l’engo-
nal de la seua malaltia. L’únic element que pot acompanyar el sant i que ací
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25 “E tantot lo glorios confessor fou ferit de pestilencia en la cuxa squerra ab una febra molt aguda e fort en tanta
manera que’l benaventurat servent de Deu no trobava ningu remey ni repos a la grandíssima ardor de la febra
e dolor de la cuxa [...]”.
[DA VARAZZE, Jacobo]: Flos sanctorum novament stampat..., p. 174 r.

26 MÂLE, Emile: El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII. México, Fondo de Cultura Económica, 1952, p.115.



es troba a faltar es l’àngel –fet gens estrany a alguns altres plafons cerà-
mics27– encara que ha estat inclòs de manera continuada tant a l’estamperia
valenciana com als plafons ceràmics des de finals del segle XVIII.

La veneració cap a sant Roc va ser molt gran des del mateix moment de la
seua mort ja que, tal i com havia ocorregut al llarg de la seua vida, se li atri-
buïren propietats taumatúrgiques, sanadores i de protecció davant malaties
com ara la pesta. Fins i tot, hi ha la llegenda que fou ell mateix qui, en veure
de prop la mort, va demanar Déu que li atorgara aquest do:

«Em po abans que mori prega nostre senyor deu que li fes gracia
que tots aquells que invocaranlo seu sanct nom que fossen delivrats
i guardats de tota pertilencia [...]»28.
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27 GUEROLA I BLAI, Vicent: La pintura ceràmica a Carcaixent..., p. 211;  OLIVARES I TORRES, Enric: Ceràmica devocional
urbana d’Algemesí..., 2005, p. 63; PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: Pintura cerámica religiosa: paneles de azulejos y
placas..., p. 170 i 342; TORRALBA MESAS, Desirée: «Los paneles cerámicos devocionales de Corbera. Estudio
Introductorio». En Actes de l’XI Assemblea d’Història de la Ribera. Volum miscel·lani. Corbera, Ajuntament de
Corbera, 2008, p. 614-615.

28 [DA VARAZZE, Jacobo]: Flos sanctorum novament stampat..., p. 174 r.

Sant Roc. Alaquàs. Carrer Sant Roc. Núm. 40.



Fins i tot els gojos que es cantaven al sant a València exemplificaven aques-
tes qualitats del sant així com la gran devoció i fidelitat que a les terres valen-
cianes se l’han manifestat:

«Pues como à padre Valencia
os llama, Roque Sagrado;
sed con Dios nuestro Abogado
contra toda pestilencia [...] 
Salud un Angel os traxo
y mas palabra de Dios
que quien os invoque à vos, 
se libre de tal trabajo:
sois contra la peste atajo, 
por celestial indulgencias [...]»29.

No es d’estranyar per tant, el costum de col·locar plafons ceràmics on es
representa sant Roc tant a l’interior com a l’exterior de les vivendes per tal
d’assegurar la seua intercessió. A Alaquàs fins i tot es celebrava la festivitat
del sant el 16 d’agost essent molt comú que, ja a la vespra, hi haguera con-
certs, vetllades o varietets. A l’endemà es celebrava missa major i per la nit
processó la qual feia una parada molt significativa baix el plafó ceràmic del
sant que encara es conserva en la plaça del seu mateix nom30.

La pintura d’aquesta peça ha quedat disposada sobre un fons estannifer
blanc i es caracteritza per la seua varietat cromàtica –verd, blau, negre, gris,
groc, marró, taronja i morat– pel seu traç que permet la creació de volums i
per la seua dissolució que genera uns interessants efectes de clarobscur.
També s’ha emprat la tècnica del raspat per eliminar parts de la capa pictòri-
ca de color per deixar veure el fons blanc i així generar gradacions. Tot el con-
junt queda delimitat per una motlura emmarcada en un filet groc i un altre
taronja i assentat en una filera de taulellets de xicotet format –anomenats cin-
tetes– que han estat datats al 190731.
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29 [AUTOR DESCONEGUT]: Gozos al glorioso san Roque, abogado especial contra la peste. En [BORRULL, Francisco Javier
(recop.)]: [Gozos a Jesucristo, la Virgen y los Santos], full núm. 227. Universitat de València, Biblioteca General
i Històrica, M-840.

30 ESCRIVÁ FORT, Josep Baltasar / GARCÍA BARBERÁ, Francesc: «Festes Populars d’Alaquàs». En Quaderns
d’Investigació d’Alaquas, Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1981, p. 121.

31 PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: La pintura cerámica valenciana del siglo XVIII..., p. 517.



5. L’ESTIGMATITZACIÓ DE SANT FRANCESC D’ASSÍS.

1810-1820.
Autor desconegut.
100 x 80 cm / 5 x 4 taulells de 20 x 20 cm. 

Alaquàs, C/ Major, núm. 34. Situat a la paret del menjador a la planta baixa for-
mant pendant amb un altre plafó ceràmic on va quedar representat sant Miquel
de Llíria.

Aquest plafó es troba situat a una casa del carrer major d’Alaquàs formant
part del recobriment del menjador junt a un altre plafó ceràmic on apareix
representat sant Miquel de Llíria. Les actuals propietàries de la vivenda
afirmen que quan el seu avi –Miquel Montoro Boscà– va comprar la casa,
aquest plafó ja es trobava allí i que per a completar el recobriment de la
cambra, a més de un interessant conjunt ceràmic parietal, va afegir un
altre plafó amb la imatge de sant Miquel, tal volta en record de la seua ono-
màstica.

En concret, la peça on es representa san Francesc desenvolupa el moment en
que el sant d’Assís rep els estigmes de Crist als peus, les mans i el costat:
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L’estigmatització de Sant Francesc d’Assís. Alaquàs.
Carrer Major. Núm. 34.



«Dos anys ans que morís lo humil sanct, com en la muntanya
d’Alverna el hagués dejunada la quarsma de sent Miquel, un matí li
aparegué un serphín, lo qual en mig de les ales portava Iesuchrist
crucificat, lo qual li donà les plagues, segons mostra la pintura sua;
les quals ell amagà en sa vida, però en la mort no les pogé amagar,
car tots veren en les mansys, y en los pues, y en lo costat […]32».

El pintor ha situat el sant dalt d’un monticle en clara referència al mont
Alvèrnia lloc en que, segons la tradició, va ocórrer aquest fet l’any 1224. Sant
Francesc, amb barba33, està genuflexe i descalç34 amb els braços oberts en
creu mirant un serafí alat voltat de raigs lumínics35. D’aquest, ixen cinc raigs
que, dirigint-se vers diferents parts del cos del sant, li imprimeixen les diver-
ses nafres de l’estigmatització. Un altre element que assimila a sant Francesc
amb la passió de Crist crucificat és la calavera que ha estat representada
davant d’ell. Aquesta semblança entre tots dos ha quedat reflectida als goigs
populars del sant tal i com s’observa en aquest exemple del segle XVIII:

«Herido mi padre fiel
en manos, pies y costado,
de Cristo crucificado
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32 [DA VARAZZE, Iacobo]: Flos sanctorum novament stampat…, p. 213 v. 
Per a un relat més detallat de l’estigmatització de sant Francesc i de la controvèrsia que va suscitar aquest fet
vid. RENÁN, Ernesto: La vida de los santos. Madrid, La España Moderna, 1900, p. 144-148; [AUTOR DESCONEGUT]:
Florecillas de san Francisco de Asís [Fioretti]. Introducción de Francisco Montes de Oca. México, Editorial
Porrua, 1965, p. 115-121.

33 Iconogràficament, a sant Francesc se’l representa tant amb barba con sense. Tot i això, el seu biògraf fra
Tommaso da Celano (1190 ca.-1260 ca.), diu que Francesc d’Assís «sordidus erat habitus eius et facies indeco-
ara» (era d’endeble apariència, estatura baixa, ulls de malats i amb barba descurada).

34 Aquest tret no sols simbolitza la pobresa sinó també la predicació de la paraula de Déu en relació al manament
que va fer Jesucrist als apòstols quan els envià a predicar (Mt 10, 9-10; Lc 10, 4): 

«[...] no vos emporteu cap moneda [...] non prengueu alforja per al camí,
ni dos vestits, ni sandàlies, ni bastó».

35 La iconografia d’aquest element no correspon amb exactitud a les al·lusions que al seu respecte  apareixen en
texts antics i en bona part de les representacions d’aquest fet on l’esmentat serafí té sis ales i prefigura ‘un
home crucificat Les Fioretti anoten: «[…] va vore vindre del cel un serafí amb sis ales ardents i respledents, el
qual, amb vol veloç, se li acostà fins que el sant pogué distingir-lo, i va vore clarament que tenia la figura d’un
home crucificat [...]».
[AUTOR DESCONEGUT]: Florecillas de san Francisco de Asís [Fioretti]. Introducción de Francisco Montes de Oca.
México, Editorial Porrua, 1965, p. 118.
No obstant, la visió d’un serafí amb sis ales prové d’un passatge de l’Antic Testament del profeta Isaïes (Is 6, 2):

«Uns serafins es mantenien erguits per damunt d’ell; cadascun tenia
sis ales: amb dues es cobrien el rostre, i amb dues es cobrien els
peus, i amb les altres dues volaven».



hacéis un vivo papel;
y pues sois a la de aquel
imagen tan parecida […]» 36.

S’ha de destacar el fet de que el sant apareix vestit amb l’hàbit propi de l’or-
de dels franciscans fundada per ell, tret que sempre ha estat inalterat.
Aquesta peça consta d’un saial ajustat a la cintura per un cíngol o cordó estret
amb tres nusos que simbolitzen la castedat, la pobresa i l’obediència. Cal dir
que la tonalitat del esmentat saial és el marró ja que, si bé és la manera nor-
mal de representar-ho, tampoc és impropi que a molts plafons ceràmics
devocionals valencians aquesta roba haja quedat pintada en blau en referèn-
cia a la defensa incondicional dels franciscans cap a la Immaculada Concepció
de la Mare de Déu37.

En terres valencianes, aquesta manera de representar sant Francesc va
generalitzar-se al llarg del segle XVI amb la difusió d’una obra devocional d’au-
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36 GOZOS AL SERÁFICO PADRE S. FRANCISCO DE ASÍS. [Text a dues columnes, oratio final en llatí] [s. ll., s. i., s.
a.: València, darrer quart del segle XVIII]. [Gozos de Santos y Santas], full núm. 94. València, Univesitat de
València-Estudi General, Biblioteca General i Històrica, M-870.
GOZOS AL SERÁFICO PADRE SAN FRANCISCO DE ASÍS, / venerado en su Real Convento de la Ciudad de
Valencia. En [BORRULL, Francisco Javier (recop.)]: [Gozos a Jesucristo, la Virgen y los Santos], full núm. 164.
Universitat de València, Biblioteca General i Històrica, M-840. 
Tanmateix, els goigs que es cantaven al convent de Sant Francesc de la ciutat de València, diuen a la sisena cobla:

«De Cristo crucificado
las cinco llagas tenéis,
y al mismo Dios parecéis,
pues con ellas sois sellado.
Con vuestro brazo sagrado
semejáis al Salvador».

GOZOS / AL SERÁFICO P. S. FRANCISCO DE ASÍS. [Text a tres columnes, oratio final en llatí] [s. ll., s. i., s. a.:
València, darrer quart del segle XVIII]. [Gozos de Santos y Santas], full núm. 106. València, Univesitat de
València-Estudi General, Biblioteca General i Històrica, M-870.
Cf. GOMIS CORELL, Joan Carles - CISNEROS ÁLVAREZ, Pablo - TORRALBA MESAS, Desirée: Els plafons ceràmics devocio-
nals de l’antiga baronia de Torres Torres. [En premsa].

37 Cf. PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: La pintura cerámica valenciana del siglo XVIII..., 1991, p. 21, 22 y 24; GÓMEZ

CANTO, Miguel Ángel - MARHUENDA MOLTÓ, José: Las caras que nos contemplan. Novelda, Edicions Locals, 199,
p. 82; GUEROLA I BLAI, Vicent: La pintura ceràmica a Carcaixent..., p. 173; PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V: «Dos siglos
de pintura cerámica: El conjunto de paneles urbanos públicos de Torrent». En Torrens, Torrent, Ajuntament de
Torrent, 2003, p. 55-57; PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: Las Azulejerías de La Habana. Cerámica arquitectónica espa-
ñola en América. Valencia, Universitat de València, 2004, p. 303- 304; SEGURA ESTEVAN, Carlos: Paneles devocio-
nales cerámicos en las casas de El Villar..., p. 82; PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: Pintura cerámica religiosa: pane-
les de azulejos y placas..., p. 159-160 i 257.



tor desconegut titulada Spill de la vida religiosa on va quedar inclòs un xico-
tet gravat que al·ludia a aquest episodi de la vida del sant. Aquesta font va
inspirar obres pictòriques de cavallet i gravats que s’empraren per decorar
fulls de goigs38.

Les característiques d’aquesta peça corresponen als trets propis de la pintu-
ra ceràmica de principis del segle XIX en que es va produir una cert retrocés
a l’àmbit de producció d’aquestes obres si bé se manté un model clàssic
estandarditzat des de la segona meitat del segle XVIII. Els colors se disposen
de manera contrastada i matisada al mateix temps que el dibuix quasi des-
apareix en determinades zones, com ara els arbres, i resulta rotund i pesat en
altres com, per exemple, el mantell del sant. Tot el conjunt, que llevant uns
xicotets fragments on ha caigut la capa pictòrica presenta molt bon estat de
conservació, queda emmarcar per un doble filet groc i taronja que es va des-
envolupar de manera molt precisa.
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38 Vid. TORRALBA MESAS, Desirée: “Los paneles cerámicos devocionales en las fachadas de Torrent. Primera mitad
del siglo XX”. En Actas del IV Congrés de l’Horta Sud celebrat a Torrent els dies 15, 16 i 17 de novembre de
2007. [En premsa].

Sant Francesc d’Assís. Gravat xilogràfic inclós a l’obra anònima
publicada a València al 1529: Spill de la vida religiosa.



Si bé sant Francesc de Paula ha estat un sant venerat amb fervorositat a
Alaquàs, no pareix que aquest siga el cas de sant Francesc d’Assís ja que no
es té constància de la celebració de cap festa que el commemore. Per aques-
ta raó es pot deduir que la seua col·locació a una casa de la vila es deuría al
fervor personal d’algun dels antics propietaris. 

7. SANT JOSEP.

Primera mitad segle XX.
Autor desconegut.
80 x 60 cm / 4 x 3 taulells de 20 x 20 cm.

Inscripció al marge inferior en lletres capitals dins d’una cartela: SAN JOSÉ.

Alaquàs, C/ Sant Roc, núm. 2. Reubicat després d’una reforma de la vivenda a un
pilar de l’estança en que ha quedat distribuït l’espai de la planta baixa.
Originariament, formava part de la decoració de l’armari de paret.

En aquest plafó es representa sant Josep dret al centre de la composició,
sobre núvols, amb la cama esquerra flexionada. Va vestit amb una túnica de
color violaci, mantell marró i sandàlies. Duu al seu braç el Jesuset nu –enca-
ra que envoltat per uns bolquers blancs i un mantell vermell– el qual sosté
amb la mà esquerra una creu que simbolitza la seua passió. El rostre del sant
està inclinat lleugerament vers el seu fill a qui agafa de la mà en clar gest de
tendresa paternal.

Al costat dels dos personatges celestials –a la dreta de la composició– hi ha
un angelet alat dempeus que sosté una especie de bàcul amb forma de creu
llatina en clara referència a la vara florida de sant Josep, el seu atribut icono-
gràfic més representatiu.

La major part del plafons ceràmics devocionals on s’ha representa sant Josep
segueixen, quasi de manera literal, un gravat realitzat en 1812 per l’artista
acadèmic Tomàs Lòpez Enguídanos39. No és el cas d’aquest d’Alaquàs i d’al-
tres exemples on la font emprada es més popular, simplificada i esquemàti-
ca. Uns dels elements que s’extrauen de l’esmentat gravat són el colom de

230

39 TOMÁS SANMARTÍN, Antonio / SILVESTRE VISA, Manuel: Estampas y planchas de la Real Academia en el Museo de
Bellas Artes de Valencia.  Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, fitxa de catàleg 1392, p. 261.
Sobre l’estampa vid. ELC [LÓPEZ CATALÁ, Enrique]: «San José». En La luz de las imágenes. II Áreas expositivas y
análisis de obras [II]. València, Generalitat Valenciana, 1999, p. 174-175.



l’Esperit Sant i la vara florida –els seus atributs més propis– els quals s’em-
praven per traslladar a la pintura la narració apòcrifa de com Josep va estar
escollit per Déu per a ser l’espòs de Maria. Aquest passatge va ser traslladat
del llatí al català en 1502 per el prevere i mestre en teologia Joan Carbonell:

«Voluntat, dient, és de Déu, la sancta donzella [la Verge Maria] de la
gent de David esposat honest prenga. E per çò, bon sacerdot, de
part de Déu, mane de la casa del rey e de David la família, e barons
totsconvoqués cascú en la mà sa verga portant, e de qui florira la
verga en la mà, e de qui lo Sant Sperit sobre·l cap estara, aquell cert
serà l’esposat de la Verge […] Donchs com tots per lo sacerdot en
lo temps ordenat, en les mans al temple portassen les vergues e
davant Déu agenollats estiguessen; entre·ls altres Joseph, sant e
just, agenollat molt pregava Déu eternal donàs saposat bo e sant a
la sancta donzella. E estant en açò, visiblement veren la verga florir
en les mans de Joseph, e que lo Sant Sperit sobre·l cap d’aquel
reposava. Tots alta veu donaren les gràcies a Déu e Senyor qui mos-
trat-los havia ésser lo spòs Joseph, tan sanctíssim […]»40.
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40 Cf. CARBONELL, Joan: La ystòria de Joseph, fill de Ely e spòs de la sacratíssima Verge Maria, traduyda de latí en
romanç de diversos doctors, e ordenada per lo reverent Johan Carbonel, prevere e indigne maestre en sacra
teologia. Valencia, Christòfol Koffman, 1502, p. [A 4 r-v.]; DE SANTOS OTERO, Aurelio: Los Evangelios Apócrifos.
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, p. 342-346.

Sant Josep. Alaquàs. Carrer Sant Roc. Núm. 2.



Tot i que segons els escrits més antics diuen que sant Josep era un baró
ancià –noranta anys tenia quan va desposar Maria segons La Història de
Josep el fuster de Joan Carbonell– al plafó d’Alaquàs apareix com un home
jove de cabells llargs i barba curta. Aquest autor, al capítol VII de l’esmentat
llibre escriu:

«Solen comunament demanar los devots de quina edat era lo sant
Joseph quan se sposà ab Nostra Senyora. Trobe yo ací dos oppe-
nions. La primera és que en lo libre que·s diu de la infància del
Salvador ([al marge] c. in libre de infantia salvatoris, opinio de etate
Joseph), lo qual segons sentència dels doctors és dit apòfrich, çò
és, no aprovat. E diu que lo sant Joseph quant se sposà ab Nostra
Senyora era molt vell, e quasi curvat per vellea; e mostras per çò
que en aquell llibre rahona que quant ell portant la verga en la mà al
temple, la portà amagadament e ab molta vergonya, tement no fos
escarnit e reputada incontinent sa vellea. Aquella oppenió si ab rahó
fera vista, és molt dèbil e flaqua, segons mostra Johan Jarson, can-
celler de París ([al marge] a. Jarson, In Joseph i na tenet banc op
menem), lo qual té per conclusió certa: lo gloriós Joseph, quant se
sposà, era de L [50] anys ab Nostra Senyora. E per consegüent, diu
era jove dispost, lo més bell home del món: ros, blanch, no gens
curvat per vellea, ni fret en natura, mas obrumbrat per la gràcia que
pot més obrar en conservar la virginitat e castedat de aquell en qui
reposa, que no és la vellea […] E per consegüent, segons ma sen-
tència, dich que per levar de Joseph lo culpable ardor, no és mester
ésser estat vell sposat Maiorment, si seran considerats los effectes
dels servís que Joseph a la sposada sua sanctíssima fer havia, los
quals obsequis e serveys eren més de jove que de vell»41.

Plàsticament, el cromatisme ha quedat resolt per un interessant contrast
entre tonalitats càlides, com ara el groc, el vermell o el taronja, i fredes com
el blau o el morat; amb aquesta dualitat s’aconsegueix que l’espectador foca-
litze la seua vista cap al centre de l’obra. Totes elles s’han aplicat amb dife-
rent dissolució per tal de donar lloc a saturacions que permeten exemplificar
els volums dels diferents elements que s’han desenvolupat a la pintura. Cal
destacar que si bé a la figura del sant els perfilats amb manganès encara
tenen una gran representativitat, tant a la figura del Jesuset com de l’àngel
s’han vist reduïts i, quan apareixen, ho fan amb una tonalitat rosenca.

L’especejament de la peça –imparell i regular– s’ha disposat de manera que
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CARBONEL[L], Johan: La ystòria de Joseph, fill de Ely e spòs de la sacratíssima Verge Maria…, p. [A 6r.-v.].



les juntes dels taulells no tallen els rostres dels personatges per tal de no
trencar amb el caràcter narratiu i didàctic del conjunt. Cal dir al respecte que,
encara que l’estat del plafó sembla ser perfecte, la capa pictòrica ha estat sot-
mesa a una forta restauració. A més, s’han hagut de reintegrar totalment un
taulell i mig –el situat a la part superior dreta i el col·locat baix d’aquest res-
pectivament– emprant ciment i una pintura molt similar a l’original.

6. SANT MIQUEL DE LLÍRIA.

1850-1869.
Autor desconegut.
100 x 80 cm / 5 x 4 taulells de 20 x 20 cm.

Alaquàs, C/ Major, núm. 34. Situat a la paret del menjador a la planta baixa junt al
plafó ceràmic de sant Francesc d’Assís analitzat a aquest mateix article.

Sant Miquel està al plafó com un jove imberbe, amb monyo llarg, vestit amb
roba d’alt dignatari celestial, la armadura i l’escut i amb l’espasa amb forma
de creu matant al Dimoni, en aquest cas, bicèfal. Tan sols trobem a faltar en
relació als seus atributs, com ja s’ha esmentat avans, la balança per jutjar als
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Sant Miquel de Llíria. Alaquàs.
Carrer Major. Núm. 34.



morts –«y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, confor-
me a sus obras […] y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arro-
jado al lado de fuego (Ap 20, 11, 15)-». 

Una de les primitives fonts literàries on van quedar registrades aquest episo-
di i la seua peculiar iconografia tat i com ha estat pintat al plafó fou el llibre
Laors de sant Miquel, de Miquel Ortigues, datat al 1515. En ell es pot llegir
el següent passatge:

«Per vós, sant, segons se mostra
fon vençut lo Lucifer,
lançant-lo per virtut vostra
dins l’infern ab son poder;
y retrareu per tal via
sobre tots lo més valent,
puix sou gran en senyoria,
de Ihesús omnipotent» 42.

En aquest sentit s’ha d’afegir i tindre en compte que no sols als llibres queda
reflectit aquesta iconografia del sant ja que, paral·lelament, la tradició popular
va plasmar-la a les estampacions de goigs. Un exemple en aquest sentit és
el següent:

«De la esquadra celestial
sois el primer coronel,
que al atrevido Luzbel
venciste en guerra campal,
echando al fuego infernal
su rabia y furioso anhelo […]» 43.
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42 [ORTIGUES, Miquel]: Laors de sant Miquel, s. ll. [Valencia], 1510., s. i. [Joan Joffré], segona cobla, versos 13-20.
Vid. igualment [DA VARAZZE, Iacopo]: Flors sanctorum novament stampat…, p. 207v.:
«La segona victòria que sent Miquel obtingué fon com lançà l’àngel Lucifer ab tots los seus del cel, segons que
és posat en lo Apocalipsi. Feta és gran batalla en lo cel, Milquel co[m]batia, etc. Com donchs Lucifer demanàs
la egualtat de Déu, l’àngel sent Miquel, qui portava la bandera de la comanyia del cel, vingué e lançà Lucifer
del cel ab tots aquells qui a ell consentirán els lançà en l’ayre tenebrós fins al jorn del juy […]».

43 [AUTOR DESCONEGUT]: GOZOS / AL ARCÁNGEL S. MIGUEL, CUYA IMAGEN SE VENERA EN EL BEATERIO, / y
Ermitorio de la Villa de Liria, en el Reyno de Valencia. En [BORRULL, Francisco Javier (recop.)]: [Gozos a Jesucristo,
la Virgen y los Santos], full núm. 208. Universitat de València, Biblioteca General i Històrica, M-840. 
[AUTOR DESCONEGUT]: GOZOS A SAN MIGUEL ARCÁNGEL. [gravat de sant Miquel clavant una llança a Llucifer, vol-
tat per sengles cistelles amb flors. Text a tres columnes, oratio final en llatí]; [a la fi] En Valencia por la Viuda
de Agustín Laborda Año 1807. [Gozos de Santos y Santas], full núm. 102.València, Universitat de València,
Biblioteca General i Històrica, M-870.



Junt a la iconografia establerta per a la representació de sant Miquel
Arcàngel, al plafó trobem, igualment, els atributs característics de l’advoca-
ció del sant a la població de Llíria. Així, apareix un monticle damunt del qual
està el Reial Monestir de Sant Miquel de la localitat, fundat per Jaume II a
l’any 132644 encara que la seua construcció no va començar fins el segle
XVI. Allí resideixen monges de clausura, simbolitzades al plafó mitjançant la
inclusió dos d’elles a l’esquerra del sant. De fet, la representació de sant
Miquel al plafó està inspirada en la imatge original de dita advocació a la
qual es rendeix culte al mateix Monestir. Aquesta es va perdre al 1936 i,
actualment, es venera una còpia de l’original que va ser tallada per José
María Ponsoda45.

Ja ha quedat anotat en aquest mateix article –a l’hora d’analitzar el plafó
ceràmic de l’estigmatització de sant Francesc d’Assís amb el qual forma
pendant– el fet que propicià la col·locació d’aquesta peça a una vivenda
d’Alaquàs. L’orla que envolta el conjunt, així com tot el recobriment de la
cambra, corresponen a una producció seriada realitzada mitjançant l’ús de
trepes al voltant de 1850-1860. La indústria ceràmica valenciana va sofrir, en
les primeres dècades del segle XIX, els efectes de la Guerra de la
Independència endinsant-se en una profunda decadència de la qual no va
sortir fins la segona meitat del segle. Va ser en aquest moment quan es
recuperaren els trets característics i les tècniques pròpies de la pintura cerà-
mica de finals del segle XVIII i principis del XIX i quan va sorgir una nova ves-
sant que pretenia traslladar al suport ceràmic les tipologies, models i pràcti-
ques de la pintura naturalista de cavallet.

Dins d’aquesta última manera de composar els plafons ceràmics es pot
englobar aquesta peça encara que no es conega ni el seu autor concret ni la
fàbrica d’on va eixir. Molts dels elements que ací apareixen han estat tractats
amb molta cura i delicadesa tant a l’hora de ser dibuixats com quan s’han vol-
gut imitar els volums i la perspectiva mitjançant l’ús del color. Tanmateix, una
notable diversitat de pinzellades –molt marcades en determinades zones i
molt subtils i quasi inapreciables en altres– denota aquest nou costum de
crear pintures ceràmiques.
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44 Sobre el Santuari de Sant Miquel de Lliria vegeu GARÍN I ORTIZ DE TARANCO, Felipe María (Coord.): Catálogo
Monumental de la Provincia de Valencia, Valencia, Caja de Ahorros de Valencia, 1986, p. 313-314.

45 Vid. GARÍN I ORTIZ DE TARANCO, Felipe María (Coord.): Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia..., p. 314.



8. SANT PASCUAL BAILÓN.

1870-1890 aprox.
Autor desconegut. 
100 x 80 cm / 5 x 4 taulells de 20 x 20 cm.

Alaquàs. C/ Els Benlliure, núm. 73. Aquest plafó va estar situat en un primer
moment a una vivenda propietat de la familia dels Morimos per a pasar amb pos-
terioritat al pati d’aquesta casa del carrer Benlliure. 

Al centre d’aquest plafó ceràmic ha quedat representat sant Pasqual Bailón,
agenollat i descalç, vestit amb hàbit franciscà cenyit a la cintura pel cingle
amb tres nusos propi d’aquesta orde; amb ell es fa clara referència als tres
principis bàsics de la vida monàstica: obediència, castedat i treball. El rostre,
jove i imberbe, reflecteix la seua devoció i pietat, aspectes tots dos que
també queden patents en la col·locació dels braços creuats damunt el pit. La
visió del sant està dirigida cap al cel, concretament cap al lloc on se l’ha apa-
regut un àngel dalt dels núvols que porta –al mateix temps que assenyala–
una custòdia. L’escena queda completada per un paisatge on es pot apreciar
un ermitori i per un ramat que pastura vers sant Pasqual; aquest element, junt
al barret i el bastó que també hi són presents, constitueixen els trets icono-
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Sant Pasqual Bailón. Alaquàs.
Carrer Els Benlliure. Núm. 73.



gràfics més representatius del sant ja que al·ludeixen a la seu treball de
joventut com a pastor. Tots els trets iconogràfics que van definir aquesta
obra, tant a nivell gràfic com literari, són els mateixos que els que han estat
analitzats per a l’altre plafó devocional de sant Pascual Bailón catalogat en
aquest article.

Atenent a les seues particularitats técniques i formals no es pot evitar parlar
de la vessant pictoricista que va caracteritzar la producció ceràmica de pla-
fons devocionals des de la dècada de 1850 en davant. Aquesta tipologia troba
en aquesta peça d’Alaquàs un dels seus màxims exponents donada la seua
qualitat tècnica i el seu nivell artístic. Encara que amb subtils variacions i amb
una total llibertat interpretativa, es va reflectir la imatge típica del sant com
era comú a l’època gràcies a la circulació de nombrosos gravats. S’ha descar-
tat quasi per complet la tècnica del perfilat i s’ha mostrat una total preferèn-
cia pel desenvolupament del color i la pinzellada com recursos capaços de
crear efectes de perspectiva i volum. Per aquesta raó, quasi tot l’espai ha
quedat cobert per uns tons càlids –marró, groc, taronja, ocre– que contrasten
amb puntuals focus cromàtics freds. També resulta molt cridanera la minucio-
sitat i precisió amb que s’ha efectuat la pintura arribant, fins i tot, al fet de
dotar el rostre del sant amb trets individualitzats que apleguen a mostrar la
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Sant Pascual Bailón. Gravat xilogràfic. S. XVIII.
València. Museo de Belles Arts.



seua devoció i fervorositat cap el Santíssim Sagrament. La sanefa o orla que
envolta la composició imita un marc composat per formes romboïdals dispo-
sades de manera continua, efecte amb que es pretén crear un efecte òptic
de profunditat i relleu.

L’estat de conservació del conjunt –de considerables dimensions si el com-
parem amb allò que és normal en aquest tipus de composicions– és molt bo
encara que fou traslladat desde la ja esmentada vivenda de la familia
Morimos al pati de la casa de Maria Barberà Montalt, actual propietaria del
mateix.

9. SANT VICENT FERRER.

Al voltant de 1870-1880.
Autor desconegut.
80 x 60 cm / 4 x 3 taulells de 20 x 20 cm.
Hi ha dos inscripcions. Una d’elles, incompleta, es troba a la part superior del plafó
dins un filacteri i es pot llegir en lletres capitals: TIMETE DEUM ET DATE ILLI HO.
La segona apareix dins d’una cartela a la part inferior i presenta el nom del sant:
S. VICENTE FERRER.

Alaquàs. C/ Major, núm. 52. L’emplaçament original d’aquest plafó ceràmic va
estar a una vivenda del carrer sant Jeroni. Als primer anys de la dècada de 1910
fou traslladat al porxe on es trobava la cuina d’aquesta casa del carrer major per a
passar finalment, degut a una reforma recent de la llar, a quedar ubicat al pati.

La devoció i culte a sant Vicent Ferrer és rellevant en nombroses ciutats
d’Europa, però és en determinats pobles valencians –Llíria, Culla, l’Alcora,
Algímia d’Alfara, Agullent, etc.– i, potser fonamentalment a la seua ciutat
nadiua, València, on la veneració per la seua figura té major intensitat. Per
aquesta raó, són nombroses les localitats valencianes que tenen una esglé-
sia parroquial, un ermitori, una capella o un carrer dedicats al sant. Si bé
aquesta devoció no es troba molt arrelada a Alaquàs, el fervor religiós vers
sant Vicent Ferrer sí ha quedat reflectit al culte de l’interior d’una de les viven-
des del carrer major gràcies a la col·locació d’aquest plafó ceràmic devocio-
nal amb el qual es propiciava el recolliment piadós dels fidels46.
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46 S’ha de tindre present que la pròpia casa natalícia del sant a València està decorada amb un gran nombre de
taulells que fan referència a la vida i miracles del sant. 
Cf. VIZCAÍNO MARTÍ, Mª Eugenia: Azulejería barroca en Valencia. Valencia, Federico Doménech, 1999, p. 223-229;
VIZCAÍNO MARTÍ, Mª Eugenia: Composiciones cerámicas valencianas del siglo XVIII..., p. 102-103.



La quantitat de representacions artístiques que ha generat sant Vicent Ferrer
és molt considerable47 essent important com a gènesi de la seua iconografia
la taula central d’un retaule que va ser pintada per Colantonio per a l’església
de sant Pere Màrtir de la Universitat de Nàpols al segle XV. Tanmateix, tam-
poc s’ha d’oblidar com a font per a la conformació iconogràfica del sant un
baix relleu renaixentista que decora la tomba de Calixte III –Papa que el va
beatificar el 1455– i que es troba ubicat a les Grutes Vaticanes48.

Si bé aquestes dues imatges resulten fonamentals per a la configuració clàs-
sica de la imatge de sant Vicent Ferrer, encara no es pot observar en elles el
filacteri que, generalment situat damunt d’ell al voltant del seu cap, acompan-
ya normalment la seua representació. En ell es transcriu la frase de
l’Apocalípsis: «Timete Deum et date illi honorem quia venit hora judicci eius»
–temeu Déu i honoreu-lo, perquè està a punt d’arribar l’hora del seu juí– (Ap.
14, 7). La inclusió d’aquest filecteri es va generalitzar a València a partir d’una
imatge del 1459, aproximadament, atribuïda a Joan Reixach i actualment con-
servada al Museu Catedralici de València49. A partir d’aquest moment, la tipo-
logia del sant es reproduí en una gran quantitat d’obres pictòriques, imatges
d’altar o gravats com els que encapçalaven textos literaris de caràcter piadós
i biografies del sant50.

San Vicent apareix dempeus vestit amb l’hàbit de l’orde de predicadors i
situat al centre d’un paisatge obert emmarcat per dos arbres; al fons es pot
observar la mar. Amb la mà esquerra sosté un llibre tancat que simbolitza la
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47 Vid. MOMBLANCH Y GONZÁLBEZ, Francisco de Paula: Crónica de la Exposición Vicentina. Valencia, Miguel Laguarda
Latorre, 1957.

48 Cf. CARBONELL I BUADES Marià: «Roderic de Borja, client promotor d’obres d’art. Notes sobre la iconografia de
l’Apartament Borja del Vaticà». En Els Borja, història i Iconografia. Valencia, Bancaja, Obra Social i Cultural,
1992, p. 418-424; ESPONERA CERDÁN, Alfonso (coord.): Introducción a la Iconografía vicentina en Valencia.
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2002, p. 25-26.

49 Sobre aquesta tabla vid. SOLER D’HYVER, Carlos: «San Vicente Ferrer», La luz de las imágenes II. Áreas expositi-
vas y análisis de obras. [I]. Valencia, Generalitat Valenciana, 1999, p. 410-411; TEIXIDOR, José: Vida de san
Vicente Ferrer, apóstol de Europa. València, Ajuntament de València, 1999, vol. II, p. 876-878.

50 Un exemple en aquest sentit es la biografia que escrigué Miquel Pereç i que es publicà a València en 1510. 
PEREÇ, Miquel: La vida de sant Vicent Ferrer. Valencia, Joan Joffré, 1510.
Concretament, es tractava d’una traducció de la primera biografia del sant que s’escrigué en llatí per Pietro
Ranzano, frare del convent de predicadors de sant Domènec de Palermo. Vid. KAEPPELI, Thomas / PANELLA, Emilio:
Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi. Vol. IV, Roma, 1993, p. 235-236.
No obstant aixó, la primera biografia de sant Vicent Ferrer fou escrita per Francesco Castiglione i editada a
Venècia el 1496. Vid. ESPONERA CERDÁN, Alfonso: «Indicaciones sobre algunas de las primeras biografías de san
Vicente Ferrer». En San Vicente Ferrer. La palabra escrita. València, Ajuntament de València, 2003, p. 49-51.



seua predicació evangèlica51 mentre que amb l’índex de la mà dreta assenya-
la el filacteri que apareix a la part superior de la composició. Aquestos dos
elements són una clara al·lusió als sermons apocalíptics que predicava el sant
i amb els quals volia anunciar la proximitat del juí final. No obstant això, i que
la mà dreta alçada amb l’índex assenyalant el cel és un símbol de la vinguda
de Crist a la terra, aquest tret iconogràfic té, en relació a sant Vicent, signifi-
cats ben divers:

«També este modisme [fer com sant Vicent Ferrer] és molt corrent
en València y els pobles de la sehua vega, y vol dir que així com el
sant té el dit en alt, nosatros l’alcem lo mateix qu’ell quant no mos
joca una cosa, o ductem d’ella […]» 52.

El fet de que la línea de l’horitzó estiga ocupada per una franja blava que
recorda la mar fa rememorar un dels episodis més important de la vida de
sant Vicent Ferrer: la profecia de l’arribada de dos naus a Barcelona carrega-
des de menjar en temps de gran fam. Si bé al plafó d’Alquàs no s’ha repre-
sentat cap vaixell, es tracta d’una referència a aquest passatge:

«Havia en la ciutat de Barcelona tan gran fam y fretura de vitualles
que en nengún temps major la sentiren. Sermonant aquest famós
sermonador en la sglésia de la Verge Maria de la Mar, veya tot aquell
poble trist y enugat perquè sinò per a cinch o sis dies forment no
tenien. Ab alta y esforçada veu los parlà en semblant manera: «stau
aconsolats y alegres, stimats jermans, bandejau de vosaltres tot
enuig y tristícia, que ans que lo sol atenga la posta, arribaran dos
grosses naus de tant forment carregades que la vostr[a] fam y pre-
tura serà complidament socorreguda.» No passà spay de moltes
hores que la torre de Monjuhí feu senyal de dos naus grosses les
quals arribant a la platja descarregaren forment en tan gran abundàn-
cia que a la gran necessitat y fretrua que tenien pogueren abundo-
sament socórrer» 53.
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51 Un dels seus principal biògrafs, Vicente Justiniano Antist, afirmava que sant Vicent «[...] no llevaba otro libro
por los caminos sino la Biblia, de la qual sacava sus sermones». 
Cf. ANTIST, Vicente Justiniano: La vida, y historia del apostólico predicador sant Vicente Ferrer, valenciano, de
la orden de sancto Domingo. Valencia, Pedro de Huete, 1575, p. 45.

52 [MARTÍ I GADEA, Joaquím]: Tipos, modismes y coses rares y curioses de la terra del ge. Arreplegades y ordeandes
per un aficionat molt entusiasmat de tot lo d’ella. Apèndix. Valencia, Antonio López y Compañía, 1908, p. 53.

53 PEREÇ, Miquel: La vida de sant Vicent Ferrer..., p. b r.-v; ANTIST, Vicente Justiniano: La vida, y historia del apos-
tólico predicador sant Vicente Ferrer…, p. 12; DIAGO, Francisco: Historia de la vida, milagros, muerte y discípu-
los del bienaventurado predicador apostólico valenciano san Vicente Ferrer, de la orden de predicadores.
Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1600, p. 50-51; SANCHIS Y SIVERA, José: Historia de san Vicente Ferrer.
Valencia, Sucesores de Badal, 1896, p. 84-86; José: Vida de san Vicente Ferrer, apóstol de Europa.Valencia,
Ajuntament de València, 1999, vol. I, p. 85-86.



La representació d’aquesta profecia va ser molt habitual a les terres valencia-
nes com es pot constatar en diversos retaules, com ara el que les tonyinai-
res de la ciutat de València alçaren el 1755 per commemorar el tercer cente-
nari de la canonització del sant, i quadres com el que adornava el pati de la
casa d’un veí de la ciutat –don Mauro– amb motiu de les mateixes festes54.
Tanmateix, en molts plafons ceràmics devocionals valencians ha quedat plas-
mat aquest episodi55.

La celebració de la festivitat de sant Vicent Ferrer ha tingut lloc a Alaquàs
–com a moltes altres localitats valencianes– el segon dilluns després del diu-
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54 SERRANO PÉREZ, Tomás: Fiestas seculares con que la coronada ciudad de Valencia celebró el feliz cumplimiento
del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo y ángel protector san Vicente Ferrer, apóstol de Europa.
Valencia, viuda de Joseph de Orga, 1762, p. 101 i 120.

55 GUEROLA I BLAI, Vicent: La pintura ceràmica a Carcaixent. Estudi, classificació i catàleg raonat. Plafons devo-
cionales costumistes, natures mortes i taulells de sèrie. Carcaixent, Vicerectorat de Promoció Lingüística de
la Universitat Politècnica de València i Àrea de Cultura i Educació del M. I. Ajuntament de Carcaixent, 2002,
p. 114-115 i 158-159; OLIVARES I TORRES, Enric: Ceràmica Devocional Urbana d’Algamesí. Algemesí, Ajuntament
d’Algemesí, 2005, p. 32-33 i 115-116; SEGURA ESTEVAN, Carlos: Paneles devocionales cerámicos en las casas de
El Villar. Villar del Arzobispo, Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 2006, p. 41-42; GOMIS CORELL, Joan Carles /
CISNEROS ÁLVAREZ, Pablo / TORRALBA MESAS, Desirée: Els plafons ceràmics devocionales de l’antiga baronia de
Torres Torres. Algimia d’Alfara, Ajuntament d’Algimia d’Alfara [En premsa].

Sant Vicent Ferrer. Alaquàs.
Carrer Major. Núm. 52.



menge de Pasqua. L’acte religiós més important era el combregar d’impedits
que consistia en dur l’eucaristia a tots aquells que no podien acostar-se per
si mateixos a l’església. Aquest recorregut es feia duent en processó, pels
carrers engalanats, una figura del sant acompanyat per una creu i uns escol-
ta que tocava una campaneta56.

L’excel·lent estat de conservació de la peça –que presenta un despecejament
imparell– permet analitzar els seus trets estilístics encara que s’ha de tindre
present la realització, per part dels seus amos, de diverses repintades des-
prés del seu trasllat amb la intencionalitat de conservar-lo de la millor mane-
ra possible. Es pot apreciar un acurat i subtil dibuix a l’hora d’emmarcar la
figura del sant –disposat frontalment amb un gran hieratisme– si bé la resta
dels colors s’han disposats sin quedar limitats per un marc pictòric.
D’aquesta manera, es manté un dels trets propis de la producció ceràmica de
mitjans segle XIX encara que amb una major llibertat per dotar les formes de
certa entitat. L’autor també es mostra lliure quan individualitza la figura del
sant que trenca amb els estereotips propis de l’època per rememorar tipolo-
gies molt més primitives.

Un dels trets més interessant d’aquest plafó ceràmic és l’orla que envolta
tota la composició i que pretén imitar un marc calat dibuixat, amb trepes, de
formes geomètriques i florals. Mitjançant diverses tonalitats s’imita un subtil
clarobscur que provoca la mateixa il·lusió òptica que al model anterior.

10. SANT HIPÒLIT MÀRTIR.

Finals segle XIX
Autor desconegut. 
80 x 60 cm / 4 x 3 taulells de 20 x 20 cm. 
Inscripció al marge inferior: “S. HIPÓLITO MARTIR”. 

Alaquàs. C/ Sant Hipòlit, núm. 19. Situat a una de les parets del menjador.

Hipòlit va ser un soldat romà a qui es va encarregar vigilar a sant Llorenç quan
es trobava a la presó. Reconvertit al cristianisme gràcies a la intercessió d’a-
quest va decidir lluitar contra la religió pagana:
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56 ESCRIVÁ FORT, Josep Baltasar / GARCÍA BARBERÀ, Francesc: «Festes Populars d’Alaquàs». En Quaderns
d’Investigació d’Alaquas, Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1981, p. 118.



«Lo benaventurat martyr sent ypolit pensant que iesu crist era ver
guiador volgue esser son cavaller [...]» 57

Juntament amb molts altres trets de la seua vida –ha estat considerat el pri-
mer antipapa per renunciar al catolicisme davant la seua perversió encara que
va retrobar la fe, fou un important escriptor cristià, va ser martiritzat... etc–
aquesta peculiaritat esdevingué la base per crear la seua manera de repre-
sentar-lo com a soldat armat amb llança, espassa i escut. També resulta molt
característic que aquest sant va tocat amb un casc decorat amb plomes i
encara que ací s’ha omès, acompanyat d’un cavall en al·lusió al seu martiri
que va consistir en ser desquartitzat per aquestos animals. Les seues relí-
quies foren conservades a Roma fins que, al 764, el Papa Pablo I las va donar
a un abat –Fulrado– qui volgué traslladar-les a un monestir als peus dels
Vosgos. Posteriorment, la major part dels restos del sant foren traslladats a
la abadia de Saint Denis58.
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57 [DA VARAZZE, Iacopo]: Flors sanctorum novament stampat…, p.168 v.
58 RÉAU, Louis: Iconografía del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la G a la O. Tom. 2. Vol. 4. Barcelona,

Ediciones del Serbal, 1997, p. 83-84.

Sant Hipòlit Màrtir. Alaquàs.
Carrer Sant Hipòlit. Núm. 19.



La devoció del poble d’Alaquàs a sant Hipòlit Màrtir ha estat vinculada al
gremi de perolers de la vil·la59. L’estudi de les seues ordenances, datades el
1737, per part de José Ramón Sanchís Alfonso justifica com, des de molt
prompte, va ser elegit sant Hipòlit –junt a sant Llorenç– com a patró de l’or-
ganisme. De fet, va erigir-se una capella al sant en la parròquia de
l’Assumpció on els mestres, les seues dones i els seus fills podien ser sote-
rrats60. En aquest espai es col·locà un retaule dedicat al sant i a les santes
Justa i Rufina donat que es dedicaven a aquest mateix ofici61. Tanmateix, es
celebrava el dia de la festivitat de sant Hipòlit –el 13 d’agost si bé se traslla-
dava a l’últim diumenge del mes perquè els perolers estaven a la fira que es
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59 Cf. ESCRIVÁ FORT, Josep Baltasar / GARCÍA BARBERÀ, Francesc / MARTÍ GIL, Vicent: «Dades per conèixer la nostra
indústria artesanal a les primeries d’aquest segle». En Quaderns d’Investigació d’Alaquas, Alaquàs, Col·lectiu
Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1984, p. 112.

60 Vid. SANCHÍS ALFONSO, José Ramón: «El gremio de Olleros de Alaquàs». En Quaderns d’Investigació d’Alaquas,
Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1987, p. 42; ESTARLICH, Vicente F.: «La cripta dels Ollers
al temple parroquial». En Quaderns d’Investigació d’Alaquas, Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’Investigació
d’Alaquàs, 1999, p. 167-174.

61 CERVERA MEDINA, Inmaculada: «La iglesia de la Asunción de Alaquás». En Quaderns d’Investigació d’Alaquas,
Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1981, p. 137.

Sant Hipòlit Patró de la Vil·la de Cocentaina.
Gravat xilogràfic del segle XVIII.



celebrava a Xàtiva– amb concerts, missa major, disparà per tot el carrer sant
Hipòlit i castell de focs d’artifici62.

Aquesta veneració també donà lloc a cultes privats com el cas de la família
Capdella que va encarregar un plafó ceràmic per ser col·locat al menjador de
la seua vivenda on s’ha mantingut fins els nostres dies. La peça, que segueix
un despecejament imparell simple, va efectuar-se sobre un fons estannifer
llis mitjançant l’ús de enèrgiques pinzellades de gran textura plàstica. Es va
emprar una gran varietat de colors –gris, blau, rosa, verd, marró, ocre i groc–
i, encara que ha passat molt de temps, presenta un immillorable estat de con-
servació. El gust que s’havia generalitzat en l’àmbit ceràmic per imitar la pin-
tura de cavallet des de mitjans segle XIX es manté en aquest plafó encara
que sense arribar als nivells de producció d’obradors de la categoria de
Francisco Dasí. La font exacta que va inspirar aquesta obra ha de buscar-se
en un gravat del segle XVIII efectuat en honor a sant Hipòlit patró de la loca-
litat de Cocentaina.

11. SANT RAMÓN NONAT.

Darreres dècades del segle XIX - Primeres dècades del segle XX.
Autor desconegut.
80 x 60 cm / 4 x 3 taulells de 20 x 20 cm.
El nom del sant apareix en una inscripció a la part inferior del plafó: SN RAMON
NONNATO.

Alaquàs. C/ Major, núm. 31. Ubicat al pati de la vivenda.

Sant Ramón va néixer a Portell (Lleida) i va rebre el nom de “no nat” perquè
la seua mare va morir abans de donar a llum i li practicaren una cesària al seu
cadàver.

«Y viendo que anduvo escasa
la naturaleza, y corta, 
pues le atajó los umbrales
deuda comun, y forçosa
le impuso también Nonat,
que en castellano idioma
suena Ramon Nonacido
del parto eterna memoria» 63.
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62 ESCRIVÁ FORT, Josep Baltasar / GARCÍA BARBERÀ, Francesc: «Festes Populars d’Alaquàs». En Quaderns
d’Investigació d’Alaquas, Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1981, p.121.

63 COSTA, Joseph: Del Cardenal prodigioso San Raymundo nonacido. Vida y portentos. Valencia, Silvestre Esparsa,
1648, p. A3 v.



Hi ha estudiosos que consideren que va ser un personatge de llegenda o un
desdoblament de sant Ramon de Penyafort encara que s’ha contrastat la tra-
dició de la seua família –els Sarraïns– com terratinents de Portell. Va ingres-
sar com a missioner en l’orde de la Mercè i, essent capturat per pirates ber-
beriscs, va viure a Argèlia on es dedicà a predicar la fe cristiana; per aquesta
raó rebré martiri dels seus captors qui no dubtaren en travessar els seus lla-
vis amb un ferro per passar-li un cadenat. També es conta que, abans de
morir, va rebre la comunió de mans d’un àngel o del mateix Crist i que, a l’ho-
ra de ser soterrat, va sorgir una disputa per triar el lloc més idoni on fer-ho;
aquesta fou solventada per la intercessió d’una mula cega que va donar tres
voltes a l’ermitori de sant Nicolau del seu poble nadiu on finalment descan-
saren les seues restes64. Els goigs dedicats al sant des del segle XVIII reflec-
teixen aquestos dos episodis de la seua vida:

«Jesu-Christo os visitó
al tiempo de vuestra muerte,
y entonces, (ò feliz suerte!)
por su mano os comulgó:
este favor mereció 
vuestro corazón piadoso [...]
Ciega una mula os llevaba,
por evitar disensiones,
tu entierro en demostraciones
aun el cielo celebrava [...]» 65.

El sant en el plafó d’Alaquàs, al igual que ocorre en altres66, va vestit de car-
denal amb sotana, manteleta púrpura i roquet blanc de randa. Del seu coll
penja l’escut de l’orde mercedària, amb la seua mà dreta ens presenta una
custòdia i a l’esquerra una palma amb tres corones que se relacionen amb
la seua castedat, eloqüència i martiri,encara que s’ha de tindre present el
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64 Cf. RÉAU, Louis: Iconografía del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la P a la Z. Tom. 2. Vol. 5. Barcelona,
Ediciones del Serbal, 1998, p. 121-122; AA. DD.: Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. Vol III.
[Barcelona], Generalitat de Catalunya / Editorial Claret, 2001, p. 207-208.

65 [AUTOR DESCONEGUT]: Gozos a san Ramon Nonat, cardenal de la santa iglesia romana, del real y militar Orden de
nuestra Señora de la Merced, redención de cautivos, protector de las mugeres preñadas y estériles, y Patrón
de los labradores. En [BORRULL, Francisco Javier (recop.)]: [Gozos a Jesucristo, la Virgen y los Santos], full núm.
226. Universitat de València, Biblioteca General i Històrica, M-840.

66 CATALÁN MARTÍ, José Ignacio: «Los paneles cerámicos devocionales en la religiosidad popular: Les capelletes
d’Artana». En Religiosidad Popular en España. Actas del Simposium. Vol. II. San Lorenzo de El Escorial, Instituto
Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 1997, p. 201-202.



fet de que no va ser martiritzat però sí turmentat. Relacionat amb aquesta
tortura està un dels elements iconogràfics més definitori del sant que en
aquest plafó s’ha omès: un cadenat que li fou col·locat als llavis –posterior-
ment d’haver-los perforat amb un ferro candent– amb la intenció d’impedir-
li predicar.

Es pot comprovar en aquest plafó com, paral·lelament a la corrent moder-
nista que va influenciar notablement la producció ceràmica valenciana a les
darreries del segle XIX y les primeres dècades del segle XX, es va mantin-
dre un cert gust per fer perdurar la plasmació de trets pictoricistes i natura-
listes a la pintura ceràmica devocional. Tota la superfície s’ha cobert de
color gràcies a una pinzellada molt diluïda i a l’ús de noves tècniques com
l’aerògraf al fons que permetia la consecució de superfícies molt més com-
pactes i homogènies. Encara que el plafó es troba rematat i ornamentat per
un una motlura de color taronja, es va afegir al seu voltant un grup de tau-
lells rectangulars de sanefa semblant a un model de taulell molt caracterís-
tic de l’època que s’engloba dins de l’anomenat grup d’almenas denticula-
das que exemplifica una vessant neomozarab que es va desenvolupar a
terres valencianes dins la disciplina ceràmica. Es tracta d’una decoració for-
mada per circells, atauriques i baines que es pot apreciar en molts exem-
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ples ja catalogats67 però que resulta complicat de trobar sense les caracterís-
tiques franges paral·leles d’almenes que li donen nom.

12. SANT JERONI.

Mitjans segle XX. 1947-1950 aprox.
Autor desconegut. Fàbrica Julian Vilar de Manises.
80 x 60 cm / 4 x 3 taulells de 20 x 20 cm.
Inscripció a la part inferior esquerra on es pot llegir el lloc, Manises, i la fàbrica:
Cerámicas Julián Vilar, d’on va sorgir la peça.

Alaquàs. C/ Sant Jeroni, núm. 17. Es troba col·locat al primer pis de la façana de
la vivenda.

Sant Jeroni va nàixer a Aquilea, prop de Venècia a l’any 347. Després del seu
bateig va decidir peregrinar a Terra Santa i, entre els anys 375 i 378, va reti-
rar-se al desert de Síria per a viure com anacoreta; allí va escriure la vida de
sant Pau ermità. Traslladat a Roma, va convertir-se en col·laborador del Papa
Damàs qui li va encarregar traduir la Bíblia segons l’original hebreu; aquesta
empresa fou conclosa en Belén i el text aconseguit va passar a ser conegut
com Vulgata. Finalment, el sant morí a aquest mateix lloc el 42068.

Prenent com a referència la vida del sant, al llarg de la història s’han esta-
blert diverses tipologies iconogràfiques per representar-lo com ara la que el
reflecteix com anacoreta penitent al desert, la que fa referència al moment
en que el sant va escoltar una de les trompetes del Judici Final o la que
al·ludeix a l’episodi del lleó domesticat69. A la primera d’aquestes tipologies
es pot observar com sant Jeroni, nu o seminu, està agenollat davant un cru-
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67 Cf. entre d’altres PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: Cerámica arquitectónica Azulejos Valencianos de serie. El siglo XIX.
Del clasicismo academicista de finales del siglo XVIII al eclecticismo historicista. Tom. III. Castellón, Diputación
de Castellón / Institut de promoció ceràmica, 2000, p. 1273; ESTALL I POLES, Vicent Joan: Catálogo de la colec-
ción de azulejos de serie del siglo XIX. Museo del Azueljo. Onda. Castellón, Faenza Editrice Ibérica, 2000, p.
270;  PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V.: Las Azulejerías de La Habana. Cerámica arquitectónica española en América.
Valencia, Universitat de València, 2004, p. 202-203; ARTUCIO URIOSTE, Alejandro: «El azulejo en la arquitectura
uruguaya». Uruguay, Alejandro Artucio, 2004, p. 247; TORRALBA MESAS, Desirée: «Les representacions marianes
als plafons ceràmics devocionals d’Alaquàs». En Quaderns d’Investigació d’Alaquas, Alaquàs, Col·lectiu
Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2008, p. 290.

68 RÉAU, Louis: Iconografía del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la G a la O. Tom. 2. Vol. 4. Barcelona,
Ediciones del Serbal, 1997, p. 142.

69 DUCHET SUCHAUX, Gastón / PASTOUREAU, Michel: Guía iconográfica de la Biblia y los santos. Madrid, Alianza
Editorial, 1996, p. 214.



cifix al mateix temps que es dona colps al pit amb una pedra; aquest ele-
ment no apareix als primitius escrits que relaten la vida del sant ja que va ser
una invenció artística per tal de deixar constància de les seues continues
penitències. Una carta apòcrifa atribuïda al propi sant Jeroni va donar lloc a
la segona de les seues representacions ja que en ella afirmava que escolta-
va de manera continuada una de les trompetes del Judici Final. Per aquesta
raó, des del segle XVI es va fer comuna aquesta iconografia. Per últim, cal
destacar la relació de sant Jeroni amb la figura del lleó perquè, si bé no
correspon amb un fet contrastat de la seua vida70, es molt comú que apare-
ga al seu costat rememorant un dels passatges més representatius que s’a-
tribueixen al sant:

«Un dia ayxi com sent Hieronym seya ab los frares per oyr la santa
liço; tantont un leo coxo los entra en lo monestir. E tots fugiren sino
ell quil rebe ayxi com a hoste. Perque lo leo li mostra lo peu de ques
dolia. E lavos sent Hieronym crida los frares; e feu li lavar los peus
diligentment e trobaren li la planta del peu naffrada de una spina. E
lo leo fou guarit e stigue ab ells com a bestia mansa [...] a consell
dels frares donare li per offici que portas un ase que tenien a la pas-
tura a quel guardas. Ayxi que lo leo sen portava lase a la pastura, el
guardava, e ayxi com era hora deguda ell lo sen tornava ayxi com si
fos persona raonable» 71.

Analitzant aquestes iconografies resulta cridaner com l’autor del plafó cerà-
mic d’Alaquàs va ser capaç d’unificar-les en una única composició en la que
es poden rastrejar elements que pertanyen a cadascuna d’elles. Així, el sant
queda situat en un espai aïllat i muntanyós en referència a la seua vida ascè-
tica, es colpeja el pit amb una pedra davant d’una creu i contempla la trom-
peta que l’anuncia l’arribada del Judici Final. Al seu costat, el lleó descansa
amb tranquil·litat. Cal destacar també la presencia d’un llibre davant del sant
i d’una fulla a la seua mà esquerra tots dos elements que tal volta fan refe-
rència a dos dels escrits més importants que va elaborar el sant: La vida de
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70 Des d’antic es va establir un clar paral·lelisme entre la figura de sant Jerònim i sant Geràsimo -anacoreta pales-
tí- qui va ser el que, realment, va donar lloc a la llegenda del lleó. Tanmateix, el fet de que sant Jerònim siga
un del coneguts com quatre doctors de l’església -junt sant Ambròsio, sant Agustí de Hipona y sant Gregori
Magno- va propiciar la seua assimilació amb un dels quatre evangelistes: sant Marc, de qui el lleó es un dels
seus atributs més definitoris. 
Cf. REAU, Louis: Iconografía del arte cristiano. Iconografia de los santos. De la G a la O. Tom. 2. Vol. 4, p. 143 i
p. 142-151.

71 [DA VARAZZE, Iacobo]: Flos sanctorum novament stampat…, p. 110 v.



sant Pau ermità i la traducció de la Bíblia de l’hebreu original al grec conegu-
da com Vulgata.

Va ser als anys 40 del segle XX quan un grups de veïns del carrer sant
Jeroni d’Alaquàs va decidir commemorar el seu patró fent festa. Aquesta
es duia a terme el cap de setmana següent al 30 de setembre i era comú
fer disparades, sopar al carrer, hi havia música i se repartien ‘bescuits’72.
Des d’aquelles mateixes dades es va contar també amb la presència al
carrer d’un conjunt ceràmic on e va representar al sant. Aquesta devoció
dels veïns pel seu patró es mantingué fins i tot al moment en que l’actual
propietària de la vivenda –Dolores Martí Miguel– va decidir reformar-la i
modificar la façana on es trobava el plafó. No va dubtar en cap moment del
fet de conservar la peça i, fins i tot, va encarregar la reparació dels possi-
bles desperfectes que originarien tant el despenjament com la posterior
recol·locació del mateix. De tota manera, es va perdre la filera inferior del
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72 Una referència completa al desenvolupament d’aquesta festa i diverses fotografies de la mateixa es poden con-
trastar en MARTÍ CÀNOVES, Julia: «La festa de sant Jeroni». En Quaderns d’Investigació d’Alaquas, Alaquàs,
Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1994, p. 129; TARÍN I LÓPEZ, Ramón: «El paper silenciat de la dona
i la seua influència en la nostra societat rural». En Quaderns d’Investigació d’Alaquas, Alaquàs, Col·lectiu
Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2006, p. 179.

Sant Jeroni. Alaquàs.
Carrer Sant Jeroni. Núm. 17.



conjunt on es podia llegir l’any de la seua realització i el nom dels clavaris
que l’encarregaren. Un d’ells, Bernardo Gil Alonso, ha col·laborat amb
Quaderns d’Investigació fent memòria de qui foren els seus companys a
l’hora d’encarregar l’obra: Vicente Marí Solves, Juan Marí Solves, Rafael
Marí Solves, Cayetano Alfonso, Jaime Campos Rata i Juan Gil, i de com, ell
mateix, va anar a València –aconsellat per don Antonio Sancho– a demanar
una estampeta al col·legi de sant Jeroni del Carrer de l’Hospital per dur-la
posteriorment a Manises i que s’utilitzara com a font.

Atenent als trets estilístics de l’obra s’aprecia com la autor no va tindre pre-
sents els models iconogràfics establerts per aquest sant i s’allunya de la tra-
dició. Aquest costum es va arrelar a la pintura ceràmica devocional valencia-
na una volta terminada la Guerra Civil, moment en que es va atorgar una pri-
macia total al dibuix i a l’ús de subtils perfilats amb els que, juntament la apli-
cació del color, es buscaven efectes naturalistes. Cal destacar, la gran capa-
citat del pintor per aplicar la pintura que pràcticament cobreix tot el fons
estannifer fet que vincula aquesta peça amb una altra conservada a Torrent
on se va representar el patriarca sant Joan de Ribera. Tots dos plafons van
eixir de la mateixa fàbrica: Julian Vilar de Manises, encara que solament es
conec el nom de l’artista que va elaborar el de Torrent: F. Albentosa73.

13. BEATO GASPAR BONO.

Datat a l’any 2004
Adrian Hernández. Antic alcalde d’Alaquás.
41’2 x 41’2 cm / 2 x 2 taulells de 20’6 x 20’6 cm. [Aprox.]
Si bé als dos taulells on apareix el sant no s’ha inserit cap inscripció, baix s’han
afegit dos taulells on es pot llegir: “BEAT GASPAR D[E] BONO / València 1530-
1604 / Beatificat el 10-IX-1786 pel Papa Pius VI / QUE EL BEAT GASPAR DE
BONO CONCEDEIXCA, A TOTS ELS QUE / L’INVOQUEN AMB FE, EL SEU
FAVOR / EN TOTA NECESSITAT. / En record del IV Centenari de la seva mort.
Alaquàs 25-IV-2004.”

Alaquàs. Aquest plafó es troba al carrer Beat Gaspar Bono, al mur exterior d’una
vivenda que fa cantonera amb el carrer del Carme, núm. 1.
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73 Resulta complicat, pel moment, conèixer la trajectòria d’aquest autor encara que son varies les obres eixides
de la seua mà que s’han conservat no catalogades. Tanmateix, tampoc són amplies les referències que se tenen
de la fàbrica de Julian Vilar, hereva d’antigues factories com ara la de Justo Vilar. Cf. TORRALBA MESAS, Desirée:
«Los paneles cerámicos devocionales en las fachadas de Torrent. Primera mitad del siglo XX». En Actas del IV
Congrés de l’Horta Sud celebrat a Torrent els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2007. [En premsa].



La iconografia que caracteritza al Beat Gaspar Bono va quedar plasmada des
del mateix moment de la seua mort quan va encarregar-se a un pintor que
fera un retrat del seu cadàver ja que el sant no havia donat permís per a fer-
lo en vida donada la seua humilitat:

«Para eternizar su memoria, se avisò al mismo Pintor, que poco
antes de su muerte se avia prevenido para que sacara con todo
acierto el retrato, lo que no permitiò entonces el Siervo de Dios;
pero era tan atractivo aun despues de difunto su respetoso aspec-
to, que embelesado dulcemente el Pintor, abandonando la tablita, y
los colores, casi no avia instante, que arrebatado de su veneración,
y atraido de su afecto, no acudiesse a besarle las manos [...] y aun-
que con la destreza de su arte intentava dexar bien acertada su
Efigie, se le entorpecía el dibuxo, y se le desmayava el colorido,
viendo no era poderoso para expressar su hermosura» 74.

El retrat es va col·locar al transagrari del retaule major de l’església nova de
sant Sebastià de València en presència d’aquella que el sant considerava com
la seua patrona: santa Ana. L’efígie de Gaspar Bono –que va ser considerada
com la més pareguda– presentava els següents trets:

«Quedó acertadísimo el retrato, y por él se podrá inferir la buena
proporción de sus facciones: mas para que no se ignore, las procu-
raré descrivir con el tosco pincèl de mi pluma, que solo servirà para
echar sombras a su bien imprimado Lienzo, donde todo fueron per-
fecciones peregrinas. Era, pues su rostro bellissimo, su color blan-
co, y rubio, propio del Sagrado Esposo, su estatura mediana, propor-
cionado de miembros, y aunque era algo cargado de espaldas, no
obstante que esto entre nosotros serìa defecto, en el Santo Varon
parecia gravedad; iva siempre con las manos plegadas, y el rosario
en ellas, manteniéndose en la cabeza aun la cicatriz, y la señal de la
herida; la frente era espaciosa, y llana, con algunas entradas que le
servian de adorno; los ojos azules (color del Cielo al que tanto aspi-
rava) alegres, y vivos, pero grandemente modestos; arqueadas las
cejas y pobladas en la juventud de cabellos rubios, y en la vejez de
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74 ORTÍ Y MAYOR, José Vicente: Pasmosa vida, virtudes y milagros de el venerable padre Fr. Gaspar de Bono,
Provincial de los minimos en la provincia de Valencia. Valencia, por Joseph Thomas Lucas, 1750. p. 242.



respetables canas; la nariz algo aguileña, un poco ancha en el medio,
y remate, y à la parte izquierda tenia una berruga: la boca mediana;
los labios algo gordos, y colorados; las orejas medianas; encarnadas
las mexillas, la barba poblada con algunos cabellos aun rubios entre-
blancos; sus manos largas, y blancas; sus carnes llenas y sus fuer-
zas muy robustas aun entre tanto tropel de enfermedades; sus pas-
sos muy medidos, porque su andar era compuesto, grave y devoto
[...]» 75.

Si bé aquesta pintura va continuar ubicada al seu emplaçament original durant
molt de temps, superant fets històrics com ara la desamortització que va
donar lloc a la supressió del convent76, durant la Guerra Civil va estar traslla-
dada al Museu de Belles Arts de València on encara es conserva a pesar de
ser contínuament reclamada per la parròquia.

No hi ha constància de la celebració de cap «festa de carrer» en honor al
beat Gaspar Bono encara que el culte cap aquest sant ha estat arrelat a
Alaquàs des d’antic ja que la presència d’una comunitat de mínims propicià
la seua veneració. Es creu que va ser després de la seua beatificació, el
1786, quan al convent de la vil·la s’iniciarien les obres per dedicar-li un cape-
lla –de la mateixa manera que va ocórrer al temple de sant Sebastià de
València– e instaurar la seua devoció77.
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75 ORTÍ Y MAYOR, José Vicente: Pasmosa vida, virtudes y milagros de el venerable padre Fr. Gaspar de Bono...,
p. 243.

76 Per conformar una idea de la desmembració d’aquest convent, la conservació de l’esglessia i les distintes cro-
nologies i autories de l’esmentat cuadre vid. GARÍN I ORTIZ DE TARANCO, Felipe María (Coord.): Catálogo
Monumental de la Provincia de Valencia..., p. 590-591; PINGARRÓN-ESAÍN, Fernando: Arquitectura del siglo XVII
en la ciudad de Valencia. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1988, p. 385-388. PINGARRÓN-ESAÍN,
Fernando: «Derribos, ventas y destinos de conventos suprimidos de la ciudad de Valencia y de los enajenados
entre los años 1837 y 1839». En Ars Longa, Núm. 14-15, Valencia, Universidad de Valencia, Dpto. de Historia
del Arte, 2005-2006, p. 284.

77 Els trets característics d’aquesta capella i de la escultura del beat Gaspar Bono que en ella es conserva han
estat estudiats per Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. Cf. BESÓ ROS, Adrià: «La capella de l’antic convent de la
Nostra Senyora de l’Olivar d’Alaquàs. Aspectes històrics i artístics». En Quaderns d’Investigació d’Alaquas,
Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1994, p.49-52; ABAD AZUAGA, Mayte: «Los retablos de
Nuestra Señora del Olivar de Alaquàs. Estudio estilístico e iconográfico».  En Quaderns d’Investigació
d’Alaquas, Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1998, p. 53-54.



Concretament, la devoció dels fidels del poble pel Beat Gaspar Bono va pro-
piciar la realització d’aquest plafó ceràmic a l’any 2004 per tal de commemo-
rar el quart centenari de la seua mort. La iniciativa va ser encapçalada per
l’Associació Cultural Penya del Foc i per l’Orde Mínima Seglar mentre que l’o-
bra fou realitzada per l’antic alcalde d’Alaquàs Adrian Hernández qui la va ofe-
rir com a obsequi.
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Beato Gaspar Bono. Alaquàs. Situat al cantó
del carrer del Beato Gaspar Bono amb el
carrer del Carme, núm. 1.




