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INTRODUCCIÓ

El nucli urbà d’Alaquàs ha canviat al llarg del temps. A partir de models eco-
nòmics i socials diferents, els seus habitants, des del nucli més antic habitat
fins als eixamples dels barris perifèrics més recents, han construït en cada
moment l’espai urbà més adient a les seues necessitats. La proximitat d’un
encreuament de camins, la presència de cursos d’aigua, l’obsessió pels
aspectes defensius o les facilitats per organitzar l’espai rural que envolta el
nucli urbà, han estat incentius que han fet possible l’habitatge del nostre
poble.

A les terres de la Mediterrània els habitants d’un espai comunal organitzen
aquest a partir de carrers i places on construeixen els seus habitatges. Dintre
d’eixe espai, alguns carrers i places tenen un pes específic singular. És el cas
del nostre Carrer Major. Els carrers majors es configuren des de finals de
l’Edat Mitjana com els carrers més importants de les poblacions; són els
camins on s’obrin les portes d’entrada i eixida a la ciutat; són les vies de
penetració a les viles; són el lloc on es construeixen els primers centres
públics o estan les primeres botigues; en ells viu la gent més influent; són la
via al voltant de la qual s’organitzen la resta de carrers... A partir del carrer
major, via principal, s’organitzen els altres carrers i carreronets que posen en
comunicació els habitants del poble... Així, al llarg del temps, amb l’evolució
de les ciutats i les seues vies o carrers, amb la superposició de les restes que
van quedant de les diferents èpoques, podem estudiar el solatge històric de
l’habitatge humà.

Enric Juan Redal, María Jesús Caballer Senabre
Jesús Conesa Cortés, Josep Juan Caballer

Aproximació al context geogràfic
i històric del Carrer Major d’Alaquàs
(1543-1980)



La nostra intenció és, doncs, donar a conèixer l’evolució del Carrer Major
d’Alaquàs, un d’aquests carrers majors que es configuren com espai habitat
singular des del segle XVI; explicar la seua situació i emplaçament, donar a
conèixer les raons que portaren a la seua elecció com espai habitat, estudiar
els canvis que s’han produït al llarg del temps..., és el nostre objectiu.
D’aquesta manera podrem comprovar que el nostre carrer ha estat subjecte
a canvis que tenen explicació en les situacions socials i econòmiques que al
llarg del temps han afectat als seus habitants.

ALAQUÀS: SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

La ciutat d’Alaquàs forma part del paisatge físic i humà que coneguem com
a Horta de València. És aquest, en sentit estricte, l’espai dominat per les set
séquies del Túria, els punts limítrofs de les quals són: al N Puçol, al S
Catarroja i Albal i a l’O la línia de turons terciaris que inicien el marc munta-
nyós de les terres de l’interior. Des d’aquest arc fins al mar s’estén la planu-
ra, formada per potents al·luvions dipositats pel Túria. La ciutat de València i
el riu Túria estableixen una escissió en aquest paisatge diferenciant les
comarques de l’Horta-Nord i l’Horta-Sud. La tradicional explotació de l’horta
determinà un paisatge multicolor, de cultius herbacis, esquitxat per un formi-
guer de cases disperses, mentre que la concentració sorgí en forma de viles
xicotetes o mitjanes, en els marges de l’Horta, exactament en la línia que
enllaça el final de la rampa del peu de mont amb els terrenys al·luvials.
Aquesta línia queda compresa entre les isohipses de 40 i 50 metres i serveix
d’assentament als grans nuclis del sector oest de l’Horta: Manises, Aldaia,
Alaquàs i Torrent.

Es tracta, doncs, d’una situació en el contacte de terrenys diferents i, conse-
qüentment, de diferents tipus d’explotació del sòl, localitzant-se els antics
nuclis sobre el secà, però en la mateixa vora de l’horta, buscant ocupar terre-
nys de menys valor agrícola i que oferien millors possibilitats d’expansió.

Aquest és el factor inicial que determinà, en el passat més llunyà, la forma-
ció de la xarxa urbana de l’horta, de la qual forma part Alaquàs. 

La nostra ciutat, doncs, naix durant l’Edat Mitjana, com una alqueria d’arrel
aràbiga, documentada ja l’any 1238, dintre del món profundament ruralitzat
proper a la ciutat de València; als peus d’una torre o castell que formava part
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del cinturó defensiu de València; en la frontera entre els terrenys de secà i el
regadiu i a pocs metres d’una séquia que assegurava als seus pobladors l’ai-
gua necessària per a la vida diària. 

LA XARXA PERIURBANA DE VALÈNCIA

L’entramat urbà de la nostra comarca estigué des de l’origen en clara rela-
ció amb la ciutat de València. El mateix desenvolupament de l’horta es pro-
duí, en gran part, com a conseqüència de la futura demanda de la ciutat,
especialment a partir de l’expansió demogràfica i econòmica del segle XIX.
Aquestes circumstàncies foren determinants de l’estructuració d’una àrea
de nuclis originàriament agraris però cada vegada més urbanitzats al voltant
de València i que, fins a temps molt recents, determinà tres tipus
d’instal·lacions:

- Per una banda, un cinturó de nuclis xicotets i mitjans en els límits de
València, constituint l’assentament del sector primari de la pròpia ciutat:
Mestalla, Benimaclet, Orriols, Benicalap, Campanar, etc., que es converti-
ren en els nuclis satèl·lits de la ciutat.

- En segon lloc, l’ocupació humana de l’horta es feu mitjançant la disper-
sió, amb la formació d’abundants masos, on la simbiosi residència-funció
agrícola era perfecta.

- Per últim, el límit físic i econòmic de l’Horta és l’assentament d’un altre
cinturó de nuclis, grans o mitjans que, sobre l’origen exclusivament agra-
ri, han acumulat funcions pròpies de la ciutat i que constitueixen el límit
residencial i funcional de la mateixa. 

Alaquàs forma part d’aquest últim sector i el seu naixement com a poble
està exclusivament vinculat al camp que l’envolta. Durant segles les perso-
nes que hi viuran estaran estretament vinculades amb ell. Més tard, amb el
pas del temps, la ciutat assolirà noves funcions: ciutat dormitori, primer, i
ciutat industrial i de serveis, més tard. El Carrer Major ha estat testimoni
d’aquesta acumulació de funcions que han deixat marca en la fisonomia
actual.
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LA FORMACIÓ DE L’ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA

Aquesta estructura tradicional del paisatge de l’horta ha patit una profunda
transformació a partir dels anys seixanta del segle XX. Les indústries tradicio-
nals es desenvolupen i sorgeixen altres de noves, per la qual cosa aquest
espai transforma l’estructura laboral i es converteix en zona d’atracció per als
habitants de les comarques valencianes i províncies espanyoles menys afa-
vorides.

L’expansió demogràfica és espectacular i les conseqüències urbanístiques
han sobrepassat tota previsió. El paisatge agrari tradicional ha desaparegut
sent substituït per un paisatge urbanitzat; tant el mas dispers, típic de l’hor-
ta, com l’entramat periurbà de la ciutat de València han patit aquestes modi-
ficacions i el resultat del procés és un espai totalment nou que ha exigit una
nova definició: Àrea Metropolitana de València.

Les etapes del procés han estat:

- Per una part, el desenvolupament de la ciutat de València que ha engolit
els nuclis perifèrics més pròxims, i quan no, la conurbació entre aquests
és un fet.

- En segon lloc, el desenvolupament dels mitjans individuals de comunica-
ció han permès que el tradicional agricultor d’alqueria busque la comodi-
tat i fixe la residència als nuclis urbans.

- Per últim, com a conseqüència del que s’ha exposat, els nuclis perifèrics
de l’Horta han experimentat un creixement de tal magnitud que, desbor-
dant els anteriors emplaçaments, han ocupat el solar de l’horta.

Hui, la continuïtat d’edificacions, la supremacia de les activitats secundàries i
terciàries i el fort grau de relació entre tots els components urbans és el que
caracteritza aquest espai. Així doncs, la ciutat d’Alaquàs forma part d’aquest
variat entramat urbà i el Carrer Major és testimoni destacat del procés. El seu
emplaçament inicial i primer desenvolupament respon a les circumstàncies
físiques exposades (línia d’unió de topografia i geologia diferents) a l’activitat
agrària ( límit entre el secà i el regadiu) i a l’evolució funcional i urbanística que
han afectat l’horta, a l’àrea periurbana de València i a l’Àrea Metropolitana en
general, i al nucli urbà d’Alaquàs, en particular.
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ALAQUÀS I LA XARXA DE SÈQUIES 

Una vegada determinat l’emplaçament d’Alaquàs en relació amb la topogra-
fia i com a element integrant de l’entramat urbà de l’Horta i de l’Àrea
Metropolitana de València, convé fixar la nostra atenció en altres aspectes
que col·laboren en la delimitació més concreta de la ciutat i del seu eix bàsic,
el Carrer Major. Ens referim a la xarxa de séquies.

La funció agrícola ha estat determinant de la situació limítrofa d’Alaquàs en
l’horta, precisament al començament del secà, però la importància és tan
fonamental que l’emplaçament concret del nucli no pot deslligar-se del de les
vies d’aigua. Aquesta relació és general en tota l’horta, podent-se comprovar
una total coincidència entre les xarxes de séquies i els assentaments. En el
sector oriental de l’horta, és la séquia de Quart que, des del seu naixement
en l’assut de Manises, discorre per la isohipsa que separa secà i regadiu
regant les hortes de Manises, Aldaia i Alaquàs. Així, després de travessar
Aldaia, penetra a Alaquàs convertint-se en el límit oriental del primitiu nucli
urbà. El seu traçat segueix un itinerari que s’inicia al carrer Francesc Tàrrega
fins on estava l’antic molí (junt al Palau- Castell); ací, un partidor determina
una derivació que dóna naixement a la séquia de Samarra per al reg de
Xirivella, mentre que un terç del cabal segueix el curs normal, rebent el nom
de sèquia del Terç. Aquesta continua pel carrer del Pare Guillem ( tradicional-
ment conegut amb el nom de la Sèquia), per a, després de recórrer el de
Ramón y Cajal, desviar-se cap al SE, per a regar el terme de Picanya.

Per ponent, una altra séquia va constituir el límit del primitiu nucli d’Alaquàs.
Efectivament, abans d’entrar en la nostra població, sorgeix de la séquia de
Quart una derivació, coneguda con la Sequieta, amb l’objecte d’ampliar la
zona de reg a l’O de la població. El curs d’aquesta antiga séquia permet com-
provar que el seu canal va ser el límit nord i oest del primitiu nucli i del tram
més antic del Carrer Major. El seu naixement, a partir de la de Quart-Benàger,
té lloc en el límit dels termes d’Aldaia i Alaquàs, iniciant el seu recorregut pel
carrer de Santa Cecília per a creuar pel centre del de l’Arbre i l’actual dels
Benlliure (antic de les Eres), el tram inicial del qual quedava dins el nucli pri-
mitiu i constituïa la via d’accés a les eres on es treballava el producte del
secà. Continuava cap al SO, creuant el carrer del Centre, que marcava el límit
nord de la ciutat medieval, arribant al Carrer Major. Precisament en el cantó
que formen aquests dos carrers va existir un llavador que aprofitant l’aigua de
la Sequieta, constituïa el límit del primitiu Carrer Major. Aquest últim tram de
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la Sequieta va ser modificat en estructurar-se la guia de carrers, adaptant-lo
al traçat dels carrers de l’Arbre, Benlliure, Centre i primera ampliació del
Carrer Major.

Creuat aquest últim carrer, seguia el seu curs per la part posterior de les
cases que formen el costat esquerre del carrer. Soriano Bessó ens descriu un
itinerari al mateix temps evocador i intimista: «per baix del que ara és l’arme-
ria Montoro i pels corrals de les cases de l’advocat, ca Treneta, etc., i de l’hort
dels senyorets arribava a creuar la fillola». Estem en l’actual avinguda del País
Valencià i, després de regar l’hort de les monges, es dirigeix cap a la carrete-
ra de Torrent i ja en el terme de Picanya, retorna a la séquia mare. Tot aquest
últim tram tancava un espai comprés entre el primitiu nucli urbà i la pròpia
séquia que es coneix com a partida de la Sequieta.

Queda, per tant, clarament determinat el paper limitador de les séquies pel
que fa al nucli inicial d’Alaquàs i, molt especialment, en relació al Carrer
Major. El seu començament, al peu del castell queda flanquejat a orient per
la séquia de Quart-Benàger. A partir d’ací, el carrer creix cap a ponent, arri-
bant en el seu inicial desenvolupament fins al canal de la Sequieta, límit occi-
dental, precisament en la conjunció amb el carrer del Centre, nom que fa
referència als carrers que originàriament van vorejar els nuclis medievals,
però que l’expansió posterior va desplaçar cap a l’interior, conservant el paper
diferenciador entre la ciutat més antiga i la més moderna.

ALAQUÀS I LA XARXA DE CAMINS TRADICIONALS

Un altre factor determinant de la situació i emplaçament dels nuclis de pobla-
ció el constitueixen les vies d’accés, ja que l’accessibilitat és l’element que
fa possible el desenvolupament de les funcions. Aquesta relació és tan deter-
minat que no es limita a fixar la situació i l’emplaçament, sinó que la seua
influència penetra als nuclis urbans creant l’estructura dels seus plànols, on
les artèries bàsiques són la continuació intraurbana de les vies de comunica-
ció. El naixement d’Alaquàs i el seu desenvolupament històric i actual està
clarament determinat per la xarxa de camins. No obstant això, Alaquàs no
està emplaçat sobre els camins naturals que des de València arribaven a
Castella per l’oest (per Manises i Bunyol) o pel sud (camí reial de Madrid) sinó
en una espècie de subxarxa de camins lligada exclusivament a l’explotació de
l’horta que obliga a establir connexions entre els nuclis més pròxims i, espe-
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cialment, entre aquests i la ciutat de València. Aquest segon nivell d’accés és
el que correspon a Alaquàs i, bàsicament, està constituït pel:

- Tradicional camí Alaquàs-València que es bifurca propiciant l’accés a
València per Xirivella i Mislata.

- Camí vell de Torrent-Aldaia-Quart-Manises que envolta el nucli d’Alaquàs
per ponent posant en relació la nostra ciutat amb els nuclis més pròxims.

Sobre aquest encreuament bàsic s’assenta Alaquàs. Però la xarxa es comple-
ta amb altres accessos que han de tenir-se en compte, si no per a justificar
l’emplaçament urbà, sí per a explicar la realització d’alguna funció concreta i
sobretot, per a explicar el desenvolupament de la ciutat. En el primer cas, es
troben una sèrie de camins i sendes que parteixen cap a ponent, cap al pla
de Quart amb una important funció econòmica lligada a la ramaderia; en el
segon, el camí reial de Torrent ( actual carretera València-Torrent) i la continua-
ció del camí vell de Torrent-Aldaia cap a Manises i, per tant, el seu enllaç amb
l’accés als camins cap a Castella. Precisament, la força d’atracció d’aquests
dos accessos podrien explicar el creixement modern d’Alaquàs. Però, a més,
el paper dels accessos no es limita a la fixació dels nuclis sinó que igualment
és determinant de l’estructura interna; la ciutat sorgeix i s’adapta sobre els
camins. Efectivament, si busquem en el plànol actual d’Alaquàs les artèries
bàsiques que sustenten l’urbanisme de la ciutat, comprovarem que no són
altres que les prolongacions intraurbanes dels accessos que constitueixen
l’encreuament abans assenyalat. D’una banda, l’eix longitudinal que forma el
Carrer Major i la seua moderna continuació o carrer de Miguel Hernández;
d’una altra, el transversal, format per la carretera d’Aldaia, però desplaçat cap
al SE per la major atracció que representa hui el ràpid accés de la carretera
Torrent-València, a través del carrer de Conca i l’avinguda del País Valencià.
Aquest determinisme dels accessos es manifesta en l’estructuració del nucli
primitiu i del Carrer Major.

Si la situació del carrer està en clara relació amb el límit secà-regadiu i la pri-
mitiva expansió vingué determinada per la xarxa de séquies, és la funció d’ac-
cés la que va determinar l’emplaçament concret. D’una banda, és la prolon-
gació intraurbana del tradicional camí a València; el tram inicial del carrer fins
al canvi de direcció que es produeix en l’enclavament del carrer del Centre (i
que ja hem vist limitat pel llit de la Sequieta), és la prolongació natural de l’es-
mentat accés. Però d’altra banda, el canvi de direcció cap al S del tram més
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modern del carrer, si bé no pot negar-se la seua relació amb l’atracció que
representa el convent de la Mare de Déu de l’Olivar no és menor la necessi-
tat funcional derivada de la primitiva activitat ramadera que, en els voltants
del nucli, va tenir la seua localització en la partida del Bovalar al SO de la
població, per la qual cosa l’adopció d’aquesta direcció per a facilitar l’accés
dels ramats pel carrer queda plenament justificada.

La influència de l’eix transversal (camí vell de Torrent) pareix menys evident
pel que fa al traçat del Carrer Major; la importància d’aquest eix es produeix
a finals del segle XIX i primeries del segle XX relacionat tant amb la construc-
ció de l’estació del ferrocarril d’Aldaia i els terrenys de secà d’aquesta locali-
tat (terrenys més barats). En aquest sentit, el nucli primitiu d’Alaquàs va créi-
xer cap a la dreta del Carrer Major (venint des de València), mentre que l’es-
querra del carrer Major va assenyalar fins al segle XX el límit urbà de la ciu-
tat. Així, podem concloure que a partir del nucli constituït pel primitiu Carrer
Major i el carrer de les Eres s’estructura el creixement d’Alaquàs en tres
fases:

- La direcció de creixement més antiga s’orientà cap al nord, primer, i cap
a l’oest, després (seguint la carretera d’Aldaia) i determinà dos eixos
secundaris: un cap al NO a partir del carrer de les Eres pel carrer de l’Arbre
en direcció a l’actual estació de ferrocarril; un altre, cap a l’O partint del
final del carrer Major, pel carrer de Conca – enllaç amb la carretera d’Aldaia
i prolongació intraurbana del “camí Maset del Frares” (una altra senda que
reforça la funció de via agropecuària del primitiu Carrer Major).

- Una altra direcció de creixement posterior es dirigeix des del Carrer
Major, cap a l’Est, per Miguel Hernández seguint l’antic camí de València.

- Posteriorment el creixement de la ciutat s’ha dirigit cap al S i SO seguint
dos eixos: la carretera de Torrent i el camí vell de Torrent.

EL NAIXEMENT DEL CARRER MAJOR
DINTRE DEL MARC URBÀ D’ALAQUÀS. 

L’any 1543 trobem per primera vegada el topònim Carrer Major en els capí-
tols matrimonials entre Melcior Aguilar i Isabel Dixer. En Melcior, fill del sen-
yor del poble, En Jaume Garcia d’ Aguilar i hereu seu prometia fer-li a la seua
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futura dona «donació d’altra casa situada en lo loch d’alaquàs la qual ja te sen-
yalada i trasada i comensada a obrar en lo carrer major prop lo portal».
Aquesta és una cita important perquè gràcies a ella coneguem que en aque-
lla data ja existia el Carrer Major però també és la primera referència de l’ini-
ci de les obres de l’actual Castell Palau d’Alaquàs. La casa comensada a obrar
és quasi amb tota seguretat el Palau dels Aguilar, les obres del qual s’inicia-
ren immediatament després de la mort d’en Jaume d’Aguilar; més tard,
Melcior va morir sense descendència i heretà el senyoriu el seu germà,
Gaspar Aguilar, que de bon segur continuà les obres de l’edifici senyorial. És
provable que la data de construcció acceptada fins ara (1582) siga la data de
finalització de l’edifici o simplement es tracte d’un error repetit una i una altra
vegada al llarg del temps. Si la nostra interpretació és correcta es podria con-
cloure que les obres s’iniciaren als voltants de 1543 i duraren molts anys, pro-
bablement tota la vida de Gaspar Garcia d’Aguilar, hereu de Melcior... El docu-
ment ens introdueix una altra referència urbana, el portal de la vila, que evi-
dentment estava a l’entrada del poble, al costat del Castell. 

Des de aquest portal es podia entrar al poble però també es podia veure l’en-
torn més immediat; és a dir, les terres que envoltaven el nucli habitat o
terme. Aquest terme era fonamental per a la comunitat humana agrupada al
poble ja que la vida econòmica es centrava en l’activitat agrària: tant en el
conreu de les terres, com en el desenvolupament de les activitats ramaderes
o en el aprovisionament de fusta i llenya. Des del portal, mirant a l’Est, es
podrien veure els conreus: el blat, les vinyes, les moreres, les oliveres, les
garroferes, algunes figueres... Al costat del portal, el molí del senyor, l’edifici
on tot el poble portava a moldre el forment.

Una vegada passat el portal s’entrava a la vila: a l’esquerre es podia veure l’o-
bra iniciada del Castell Palau i un poc més enllà, davant la séquia que limita-
va el poble per l’est, estava l’església de l’Assumpció que ja existia des del
segle XV però que estava a punt de ser reformada (ho seria els propers anys
i al 1577, quan al seu costat es construeix la casa badia, se l’anomena esglé-
sia nova). Avançant pel carrer trobem les primeres cases i la bassa antiga del
dit loch que estava a l’inici del carrer Major (l’any 1604 aquesta bassa se la
nomena bassa del spital – hi havia un edifici dedicat a atendre malalts o via-
nants...?-; un poc més enllà, la plaça de la ciutat i passada aquesta, caminant
cap al convent, quan s’arribava a l’actual carrer del Centre hi havia un altra
bassa on més tard es va construir un safareig). Tant la bassa prop de l’entra-
da com la d’eixida del poble aprofitaven el cabal d’aigua de les séquies.



Els límits del traçat urbà haurien de ser els actuals carrers de Pare Guillem
–carrer de la Séquia-; el Carrer Major; el carrer capellà Forriol –carrer del Forn-
; i el carrer València – centre de l’antiga moreria-, i a més una xicoteta prolon-
gació paral·lela al nord del Carrer Major (anomenats en aquests moments com
carrer de les olleries i dels obradors i també travessa que va del carrer major
als obradors del ollers. Aquests deurien ser els actuals carrers de les Eres, la
plaça dels Ollers, el carrer de Sant Miquel...). Més enllà, separades del poble,
al costat del Convent, es construïen les primeres cases del carrer Verge de
l’Olivar, ( l’any 1577 estaven construint-se les primeres dues cases).

Al Carrer Major i als carrers situats al nord (Eres, Ollers...) estaven les
cases dels cristians... Molt a prop, la moreria habitada pels musulmans o
nou conversos.

La moreria estava al costat de l’església de l’Assumpció i s’entrava per un
portal xicotet que encara estava en peu l’any 1577. Davant del portal hi havia
una plaça xicoteta (l’actual del Santíssim); una vegada dintre de la moreria la
gent vivia al carrer de Pelchach, el carrer de Mijo Mandoll; l’atzucac adjunt a
l’església...

La plaça actual del Santíssim era la frontera entre la moreria i la vila cristiana;
tenim la impressió de què aquesta plaça era l’antic centre del poble, prop de
la mesquita i a ella s’obria el portal d’entrada al barri morisc, situat just al cos-
tat de la torre senyorial dels Vilaragut. Des de la plaça del Santíssim i pel car-
rer del Forn (forn de la Senyoria) els pobladors arribaven de nou al Carrer
Major. Aquest, doncs, estava al centre de la vila cristiana. 

Tots els carrers del poble conservaven la traça musulmana, eren irregulars i
estrets i alguns no tenien sortida...; tots eren de terra. Cap carrer presentava
cap eixida al camp a excepció del Carrer Major que deuria tenir dos portals: a
l’Est i Oest. La confluència d’alguns dels carrers donava origen a la formació
de places, com la plaça Major o la del Santíssim. Aquestes dues places i la
dels Ollers que començava a formar-se van ser durant molt de temps els llocs
d’esbarjo dels habitants de la vila. La plaça Major és la plaça de la població
cristiana i lloc on el senyor convocava a tots els habitants de la vila, tant cris-
tians com musulmans, quan volia negociar amb ells. El Castell Palau s’edifi-
cà entre els cristians i moriscs. El carrer del Forn (Cura Forriol) comunicava
les dues comunitats...El forn de la senyoria, l’únic del poble, era el lloc on es
trobaven els uns i els altres.
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Alaquàs al segle XVI: 1. Barri cristià; 2. Moreria.

Els límits del traçat urbà més antic haurien de ser els actuals carrers de Pare Guillem, Carrer Major, carrer capellà
Forriol i carrer València.

Google Earth. Cortesia de José manuel Cerezo.



No hem trobat mai cap referència a l’existència d’un mur o una muralla que
envoltara el poble. No era necessària perquè els corrals tancats de les cases
es disposaven de forma paral·lela als carrers; així, els murs d’aquests corrals
tancaven totalment la població. D’aquesta manera, a les cases solament es
podia accedir des de dintre del poble. Cada dia quan el sol es ponia es tanca-
ven les grans portes de fusta dels portals... Com que la seguretat estava
sempre present en la preocupació dels vilatans i la necessitat de comptar
amb una bona defensa era una preocupació generalitzada, podem pensar que
en cas de perill la gent acudia a refugiar-se a la casa senyorial situada a l’en-
trada del poble o, més lluny, dins de les muralles de la ciutat de València. 

2. EL VALOR SIMBÒLIC DEL CARRER MAJOR I ELS GRANS EDIFICIS

A finals del segle XVI estan ja construïts els dos edificis més importants del
Carrer Major: El Castell Palau i el convent de la Mare de Déu de l’Olivar.

El Castell, acabat de construir pels seus propietaris, és un edifici que forma
part de l’estructura defensiva del poble; és una gran residència que els seus
amos utilitzen per a viure i per a imposar el seu domini sobre la vila. És el lloc
on el senyor cobra els seus drets a la gent del poble. 

A l’inici del Carrer Major, l’emplaçament del palau va ser molt meditat: es va
elevar en la zona fronterera entre les terres de secà i les de regadiu, en el lloc
que des d’antic ocupava una torre o casa murallada, junt amb una séquia per
la qual corria aigua suficient per a regar els jardins que es van plantar davant
l’edifici; junt al portal d’entrada de la localitat, al costat de l’església amb la
que es comunicava i entre el barri cristià i la moreria...Va ser ací, en el solar
d’una antiga torre o casa fortificada i en algunes cases pròximes que es van
comprar per a tal fi on es va obrar l’edifici. L’empresa va ser important per a
la família Aguilar i per Alaquàs, ja que va canviar la imatge urbana del xicotet
nucli agrícola. L’elecció del lloc va ser excel·lent: el palau, seu del govern de
la localitat i acomodament de la família, es va construir a l’extrem oriental de
la vila, a l’entrada del poble; en sentit contrari, en l’extrem occidental, s’aca-
bava de construir el convent de la Mare de Déu de l’Olivar, lloc per al repòs
etern de la família. 

El convent de la Mare de Déu de l’Olivar, que tanta importància ha tingut en el
desenvolupament de la localitat, es fundà en 1534 per En Jaume García
d’Aguilar i es construirà sobre una xicoteta ermita del segle XV que estava junto
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Castell-Palau d’Alaquàs i Església de l’Assumpció. L’emplaçament dels edificis va ser molt meditat: prop d’una séquia,
junt al portal  d’entrada de la localitat, entre el barri cristià i la moreria...

Google Earth. Cortesia de José Manuel Cerezo.

Convent de la Mare de Déu de l’Olivar. Es va fundar en 1534 per En Jaume García d’Aguilar. L’edifici va ser ocupat pels
frares mínims de Sant Francesc de Paula durant tres-cents anys.

Cortesia de l’Ajuntament d’Alaquàs



al dicho lugar que era de su dominio, bajo la invocación de Santa María del
Olivar. L’edifici del convent es construeix fora del nucli urbà i entre l’edifici i les
darreres cases del poble hi haurà durant més de cent anys un espai ocupat per
cultius. Per això, durant molt temps el Carrer Major de fora es coneixerà com
Carrer Major de l’Arrabal. Encara hauran de passar molts anys, fins a les prime-
ries del segle XVIII, perquè aquest espai quede totalment ocupat per les cases
i es conforme el traçat del Carrer Major tal i com hui el coneixem. 

Els valors simbòlics que tant agradaven els intel·lectuals renaixentistes i als
Garcia d’Aguilar i Pardo de la Casta, que tenien una presència molt intensa als
cercles més cultes de la ciutat de València, estan presents en la construcció
dels edificis i en la concepció intel·lectual del Carrer Major: el palau, com a
espai per a viure i com a centre de poder i govern, es va construir a l’est, lloc
per on ix el sol, simbolitzant la vida present; i el convent de l’Olivar, lloc on
ser soterrat i descansar eternament, es va construir a ponent, lloc per on es
pon el sol, simbolitzant la vida eterna; ambdós edificis quedaven units pel
camí que els juntarà, el Carrer Major, camí de trànsit humà i de vida, però
també camí espiritual per als dissenyadors del gran projecte constructiu.

ELS PRIMERS HABITANTS DEL CARRER MAJOR:
ELS SEUS TREBALLS, LES CASES ON VIVIEN...

Quan naix el Carrer Major, Alaquàs acabava de rebre el títol de vila (1524) i al
poble viu i treballa una població d’hortolans que cultiva els productes agraris
que ven a la ciutat de València. Amb els diners que obtenien pel blat, l’oli i el
vi pagaven al senyor del poble els censos que cada any per Sant Joan i per
Nadal li oferien. Quasi tots els habitants del xicotet nucli viuen totalment de
cara al camp que els envolta i que està sotmés al senyor territorial al que
guardaven gran fidelitat. A principis del segle XVI, eixa població estava forma-
da per musulmans i cristians. Els primers vivien al costat de la mesquita, ara
convertida en l’església de l’Assumpció, i al llarg del segle seran pressionats
per a convertir-se al cristianisme. Els cristians vivien al voltant del Carrer
Major; la majoria també treballen al camp però molts d’ells s’han especialit-
zat en la construcció d’olles que fan als obradors situats en la travessa dels
Ollers i carrer dels Ollers (carrer de Sant Miquel i les Eres).

A més dels hortolans, durant els anys de la construcció del convent, de l’edi-
fici del Palau Castell i de la reforma de l’església parroquial, segur que es
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podria trobar pel poble un xicotet exercit d’obrers de vila, pedrapiquers, pin-
tors, vidriers, manobres, fusters..., que junt a la gent del poble feren possible
la construcció dels edificis més importants de la vila.

Per un inventari de béns de 1543 coneguem les característiques d’una casa
construïda en el Carrer Major: «tenia una entrada, un estudiet, la cuyna que
està a la entrada de dita casa, lo corral, el celler, la cambra de dalt de dita
casa, lo terrat que ve damunt lo celler...» Per aquest i altres inventaris podem
dir que les cases del Carrer Major eren d’una planta; eren xicotetes i amb
poques finestres obertes al carrer; dalt la casa solia haver-hi un terrat... La
casa s’obria al carrer per un portal amb portes de fusta i totes les cases
tenien un corral –o pati- que era on feia la vida la família. No solia haver-hi
comú. A les cases hi ha pocs objectes: utensilis de cuina, una taula, algunes
cadires, algun banc, algun armari; quasi no hi havia objectes decoratius, sola-
ment algun paper pintat amb alguna imatge religiosa. Les cases eren poc
segures i els lladres les assaltaven amb facilitat. Els materials emprats en la
seua construcció són la rajola i l’atovó; també s’utilitza la fusta i la palla.

Seria interessant conéixer l’opinió dels habitants del Carrer Major quan van
veure alçar-se el Castell Palau, el nou i gegantí edifici que sorgí de manera
espectacular a les pròpies portes de les seues cases. Quan el senyor i la seua
família es van traslladar a la nova residència, el lloc no tenia més de tres-cents
habitants que vivien en cases baixes d’una sola planta. Aquelles persones
que vivien pobrament van poder adonar-se de les enormes quantitats de
diners emprats pels senyors, diners procedents en part del impostos que
aquests els cobraven. De bon segur que aquell palau seria una espècie d’oa-
si d’esplendor enmig de la seua misèria per a aquestes persones que a més
veurien amb sorpresa com davant del palau es van plantar arbres i plantes
que van donar origen a un bell jardí que encara al segle XVIII conservava ves-
tigios naturales y artificiales de haber servido en otro tiempo a la diversión y
al fausto.

L’any 1629 el senyor manà als habitants d’Alaquàs declarar els seus bens
davant d’un notari. S’inventariaren 36 cases (11 del Carrer Major; 3 del Carrer
Major de l’Arraval –les cases que es construïen cap al Convent-; 1 casa del
carrer de Nostra Senyora de l’Olivar; 6 cases del carrer de la Carnisseria que
“ix al Carrer Major” o de les Oliveres (possiblement el carrer actual de Sant
Miquel); 2 cases de la placeta dels Obradors; 12 del carrer de les Eres i 1 al
barri de la moreria). Totes les cases tenien una cosa en comú: el corral. Al car-
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rer de les Eres alguna tenia horta i moreres. Les cases de la placeta dels
Ollers a més a més tenien un forn per a coure olles. Finalment, una novetat
important: al document apareix també la primera referència al primer edifici
institucional del poble, la Casa i Consell de la vila situada al carrer de la
Carnisseria, «que ix al carrer major...» En aquesta casa es comencen a reunir
les autoritats civils del poble...

L’EVOLUCIÓ DEL CARRER MAJOR
DINTRE DEL MARC URBÀ D’ALAQUÀS.

La disposició urbana d’Alaquàs no canviarà massa durant l’última meitat del
segle XVI i durant tot el segle XVII. En 1574 hi havia a Alaquàs ciento cuaren-
ta casas de cristianos viejos y nuevos, mentre que al temps de l’expulsió dels
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Cases del Carrer Major fa uns anys.

Les cases construïdes als segles XVI-XIX no eren molt diferents a les de la fotografia. Tenien una o dues plantes; Eren
xicotetes, tenien un terrat...

Cortesia de l’Ajuntament d’Alaquàs.



moriscos (1609) el poble era de 200 casas. El decret d’expulsió va fer perdre
a Alaquàs una gran quantitat de veïns i encara a principis del segle XVIII no
s’havia recuperat la població de principis del segle XVII.

Gràcies als documents d’Escrivania de Càmera podem saber que a principis
del segle XVIII l’Ajuntament de la vila arrendava la carnisseria, la taverna i l’al-
modí i cobrava un xicotet dret per les mercaderies que passaven pel portal
de la vila i entraven al poble. També sabem per els pagaments que
l’Ajuntament fa el 1723, que hi havia un pou públic a la plaça Major (es gas-
ten diners per a comprar una corriola, la barana, una forquilla i netejar-lo) i un
altre pou al carrer Arrabal que era com es coneixia aleshores el Carrer Major
a partir del carrer del Centre... Des de 1721 també podem suposar que un
edifici del Carrer Major feia d’escola perquè es registra un pagament a un
mestre que hi feia classes.

Al costat del Carrer Major (a l’actual carrer del cura Forriol) el senyor continua-
va tenint el forn i la fleca de la vila que solia arrendar per períodes de quatre
anys igual que feia amb altres edificis “públics” del carrer Major com la
tenda, la taverna i l’almàssera, (edifici documentat al segle XV i que es coneix
al segle XVII com el «trull de la senyoria» situat també al començament del
Carrer Major). També els documents ens donen a conéixer el nom d’algunes
famílies que arrendaven de forma sistemàtica les regalies del forn i el molí.
Els cognoms Lerma, Gil, Soriano, Ros, Forriol es repetiran de manera siste-
màtica al llarg del temps... Encara a principi del segle XX, la família Forriol ocu-
pava l’antic forn de la senyoria i pagava per Nadal un parell de gallines.

Gràcies als documents de presa de possessió del senyoriu elaborats pels
administradors del senyor podem saber que en la segona meitat del segle
XVIII al passar el portal d’entrada al poble (conegut ara amb el nom de portal
de València) se encuentra a la izquierda el palacio y un poco más adelante la
plaza con la casa de la ciudad. No sabem amb exactitud quan comença a ano-
menar-se plaça Major a la que hui coneixem com a plaça de la Constitució
però ja hem comprovat que el topònim és molt antic. La plaça Major és el lloc
de reunió de la gent: En 1801, l’administrador del senyoriu convoca a todos
los vecinos en el lugar de costumbre, la plaza mayor...y en ella se reunieron
más de 200, la mayoría de los cabezas de familia del lugar...

A partir de la segona meitat del segle XVIII es produeix una millora extraordi-
nària de les condicions econòmiques: introducció de millores en els cultius
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agrícoles; existència d’un poderoso gremio de alfareros; desenvolupament
d’un incipient comerç tant de productes agrícoles (morera-seda, vi, productes
de l’horta) com productes industrials: Alaquàs surte de vajilla ordinaria de
cocina a Valencia y a gran parte del Reino. Aquest desenvolupament econò-
mic comporta un creixement important de la població i, així, a finals del segle
XVIII, Alaquàs arriba als 1800 habitants. Aquest augment va significar també
l’ampliació del nucli urbà. Les línies de creixement són evidents: es constru-
eix tot l’espai que va des del carrer del Centre fins al convent; també s’aca-
ba el carrer de les Eres i es prolonga el carrer Mare de Déu de l’Olivar.

Les darreres cases que conformen el Carrer Major estan ja construïdes l’any
1725; la casa amb la que es tanca el carrer és la Casa del Sant, una casa gran
con su huerta, andana, lagar, caballerizas, pajar prempsa, cubas...con un huer-
to que serán dos hanegadas de tierra circuido de pared en la calle llamada del
Arraval cerca del convento de religiosos de Nuestra Señora del Olivar... que
linda por un lado con el huerto de dicho convento callizo en medio...

També a partir de 1765 el lloc de reunió dels representants del poble ja s’a-
nomena Ajuntament de la vila i en la sala capitular de l’edifici es reuneixen els
regidors i delibera el consell municipal. 

S’havia tardat quasi dos-cents anys en construir l’espai urbà que va des del
carrer del Centre fins el Convent. A partir d’aquest moment el topònim
Arraval aplicat al Carrer Major de fora desapareix i el nom de Carrer Major
inclou totes les cases del carrer.

També coneguem per la documentació que a finals del segle XVIII i coincidint
amb un cert abandonament del palau per part dels senyors del lloc, es per-
met construir al seu costat; i junt al portal d’entrada al carrer Major, es cons-
truiran cases i en una d’elles s’instal·larà un hostal o fonda. Més tard, al 1840,
segons la descripció de Pascual Madoz, Alaquàs posseeix una casa munici-
pal, en la plaça Major, i molt prop d’ella, un hospital de refugio para pobres
transeúntes, escaso de renta. També en la plaça Major i en l’edifici municipal
s’instal·là la primera escola pública de xiquets i xiquetes. 

Així, podem comprovar que la vila és el centre polític del terme municipal; a
la casa de la vila es reuneixen els seus representants i a la plaça Major es con-
voquen les assemblees de veïns. Només els que acreditaven aquesta condi-
ció podien assistir-hi. El Carrer Major i la plaça Major són el centre vital de la
població: ací estan el palau senyorial, la casa ajuntament, l’hospital, la fonda,
l’escola, el convent on estava la patrona...
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El tipus de casa llauradora del nostre carrer no canviarà gaire al llarg dels
segles XVIII i XIX Les cases solen tenir una planta o dues com a màxim: són
cases a una mà o a dues mans (les més grans). Un portal dóna entrada a la
casa que es tanca amb una porta de fusta. A l’entrada sol haver un estudi o
habitació ocupada normalment pels pares; després, la llar on es fa la vida a
l’hivern; a continuació sol haver un porxe tancat on està la cuina i en moltes
ocasions el pou (encara que durant molt de temps l’aigua es treia directament
de la séquia); més enllà el corral i l’estable. Al primer pis pot haver una altra
habitació i l’andana. Dalt, el terrat. Les façanes solen ser rectes i a elles s’o-
brin algunes finestres; els balcons es començaran a popularitzar a la segona
meitat del segle XIX. Des del segle XVI era freqüent que quan els germans
heretaven una casa al Carrer Major la dividien (al cabreu de 1577 apareixen
varies referències). No obstant això, a més a més d’aquestes cases, fetes
amb materials com la rajola o l’adob, fins a la primera meitat del segle XIX
encara es construïen barraques amb cobertes de palla o brossa que els ajun-
taments de la segona meitat d’aquest segle aniran prohibint.

Durant els següents anys, decisions polítiques con la Desamortització o les
lleis contra els senyorius jurisdiccionals canvien moltes de les referències
socials de les gents d’Alaquàs. Els frares mínims abandonen el lloc i el seny-
or ven les terres i les cases de la seua propietat, entre elles el Palau-Castell,
a partir de 1868.

A meitat de segle, s’havia construït un xicotet cementeri prop dels murs de
l’antic convent de l’Olivar; a finals de segle, es traslladarà al camí vell de
Torrent, sempre a la part oriental del Carrer Major.

L’estructura del nucli urbà canvià poc al llarg de tot el segle XIX però l’aug-
ment de població comportà la construcció de nous carrers ( Sant Jeroni, Sant
Hipòlit, Arbre, Sant Josep...). En els nous carrers es construeixen cases que
respecten les funcions econòmiques dels seus amos i que segueixen els sis-
temes de construcció a l’ús. Al 1879 es publiquen unes Ordenanzas
Municipales i es regula el tipus d’obra que es pot fer: todo edificio que se
construya de nuevo deberá sugetarse al plan general de alineación aprobado
por la municipalidad; la municipalidad determinará la anchura de las nuevas
calles que se abran; la altura total de todo edificio no escederá de 11 m; todo
propietario es árbitro de adoptar para la fachada de su edificio el tipo de arqui-
tectura que más le plazca, mientras el proyecto no sea un conjunto capricho-
so sin relación ni caràcter...El Carrer Major també millora i a la segona meitat
del segle XIX es construeixen les voravies per a facilitar el trànsit dels via-
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nants. L’ajuntament de 1880 està tant content amb la mesura que crea nor-
mes per a circular per eixes voravies: Tiene preferencia para pasar por la
acera el que tenga las casas más próximas a su derecha, o lleve esa direc-
ción... Els veïns cuiden del carrer: les dones l’agranen tots els dies, des de la
meitat del carrer fins a la seua porta ocupant tot el frontal de sa casa, regant
per a què no s’alce pols i entrant a sa casa les deixalles perquè quede net el
carrer. A les ordenances del 1879 s’obligava a què aquestes operacions foren
acabades abans de les 7 del matí a l’estiu i abans de les nou a l’hivern.

El trànsit al segle XX aporta pocs canvis. El poble arriba a 2300 habitants i
Alaquàs continua la direcció tradicional de creixement cap a la carretera
d’Aldaia i més concretament cap a l’estació del ferrocarril (carrer de Castelló,
Sant Francesc, Mare de Déu de l’Olivar...) ocupant les terres de secà, més
barates que les de regadiu. Al 1930 la nostra vila la poblen 3100 habitants.

El grans canvis en l’estructura econòmica, social i urbanística es produeixen
en la segona meitat del segle XX.

EVOLUCIÓ URBANA
D’ALAQUÀS (1980)

NUCLI MEDIEVAL

EIXAMPLES DELS
SEGLES XVI-XIX

DIRECCIONS
D’EXPANSIÓ

1 principi de S. XX (El barri)
fins la dècada dels 70

2 Anys 60 i 70
direcció polígon industrial

3 Anys 60 i 70
direcció polígon industrial
(zona recreativa i cultural)

4 Anys 60 i 70
direcció València

5 Socusa



En primer lloc, es manifesta una notable transformació de l’activitat agrària:
nous cultius (tarongers...), creixement de la mecanització del camp, i també
es produeix una ràpida activació de l’activitat industrial que portarà a Alaquàs
a convertir-se en un xicotet centre fabril.

En segon lloc, l’atracció de València farà que busquen residència en la vila
alguns milers de persones que acudiran procedents de l’interior de la
Comunitat Valenciana i de províncies espanyoles pròximes. Alaquàs, que a
principis de segle escassament superava els 2000 habitants, arribarà als 7000
habitants en 1960, als 19554 el 1970, i prop de 22000 en 1978, quan el 76%
de la població era al·lòctona. Aquesta proporció era una de les més altes de
la Comunitat Valenciana i suposava la presència de més de 5000 persones
procedents de Castella-La Manxa; 2400 d’Andalusia, 1215 d’Extremadura... 

Aquesta arribada massiva de persones canviarà la fisonomia urbana. El con-
junt edificat s’ampliarà amb la construcció de gran quantitat d’immobles plu-
rifamiliars i amb el desenvolupament de noves direccions d’expansió: a la tra-
dicional direcció cap a la carretera d’Aldaia han succeït els immobles constru-
ïts a la dreta del camí vell de Torrent en direcció al polígon industrial i a l’es-
querra, ocupant tot l’espai entre el camí vell de Torrent i la carretera que va a
la mateixa localitat. També cal destacar tota la línia d’expansió cap a l’est
seguint l’antic camí de València.

El Carrer Major també ha canviat al llarg dels últims seixanta anys. De no tenir
cases de més d’una altura abans de la Guerra Civil ha passat a tenir molts
immobles de diverses altures i funcionals que trenquen, moltes vegades, la
perspectiva de l’antic carrer. També han canviat les funcions de les cases i si
bé algunes conserven encara als seus corrals com una relíquia del passat els
trulls, els cellers i les almàsseres (van arribar a existir-ne cinc en el Carrer
Major), totes eixes cases tenen ara funcions comercials i residencials. Potser
per a explicar les noves funcions del Carrer Major siga significatiu indicar que
menys del 4% de la població activa es dedica al sector primari; en canvi, més
del 80% es dedica al sector serveis.

EL CARRER MAJOR COM A LLOC FESTIU I DE REUNIÓ

El Carrer Major és des del seu origen l’espai de comunicació per excel·lèn-
cia. Des del segle XVIII, ací estan la tenda del poble i la carnisseria; i també
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és el lloc on de forma quotidiana es reuneixen les dones perquè ací es troba
el llavador i els pous d’aigua; també al Carrer Major es celebren les festes,
les processons...És el lloc dels jocs dels xiquets que circulen sols pel car-
rer durant els primers anys de vida vigilats pels veïns, sobretot les dones.
Hi viuen els personatges principals de la xicoteta comunitat: el forner, el
botiguer, el carnisser. També és el lloc de trobada; és el món dels veïns; ací
les dones passen part del dia, parlen al voltant del pou i del rentador;
diumenge es passeja pel carrer, a l’estiu es parla a la fresca... Els veïns
tenien el costum de posar cadires o bancs i altres objectes a la porta de
casa com a ampliació de les vivendes.

Quan passen els carros o les cavalleries pel Carrer Major no es pot anar a
cavall; tampoc es pot fer trotar a les bèsties i no es pot nuar als ases ni
cavalls a les reixes. El carrer no està empedrat, és de terra... 

Al segle XIX, als inicis del carrer, a la plaça Major, es celebra el mercat; també
es celebren les festes amb commemoracions de tot tipus: celebracions que
incloïen jocs (birles, pilota...), corregudes de bous, cremar i disparar coets, “la
cordà”..., des de les finestres se veien els espectacles...

La placeta del Convent i el Carrer Major. Aquest espai és el lloc de trobada... Els veïns es relacionen...
Cortesia de l’Ajuntament d’Alaquàs.



S’hi convocava a tots els veïns per a tractar aspectes d’interés comú durant
el règim senyorial; més tard, els polítics liberals del segle XIX també reuniran
la gent del poble quan el visiten... En temps més antics el senyor impartia jus-
tícia a la porta del Castell i des de la presó senyorial es traslladava a la plaça
Major els lladres per a castigar-los davant tota la gent del poble.

El Carrer Major és el centre vital del poble: el carrer s’utilitza per esquilar els
cavalls; des del segle XIX ja no s’hi buiden les aigües residuals; però encara
es neteja la roba; es talla llenya... Es travessa per anar d’una part a l’altra; és
el camí de trànsit per excel·lència; hi passen les cavalleries i els carros; pel
Carrer Major es porta la gent a batejar o soterrar a l’església de l’Assumpció...

Les festes religioses es celebren a ambdós temples: les festes del poble
fins a finals del segle XVIII es celebren a l’agost, a l’església de

36

Carrer Major. És lloc de commemoracions de tot tipus. En aquest cas són les autoritats que visiten el poble...
Cortesia de l’Ajuntament d’Alaquàs.
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Correguda de bous a la plaça Major. Ací, al centre de la plaça es convocava als veïns; també es posava el mercat, es
corrien bous...
Cortesia de l’Ajuntament d’Alaquàs.

l’Assumpció; és la festa major, la dedicada a la Mare de Déu d’Agost; en
aquest moment solament hi ha un dia de festa d’acció de gràcies dedicat
a la Mare de Déu de l’Olivar. Hi ha dues processons importants: el dia del
Corpus i el dia de la mare de Déu d’Agost. Totes les processons passen
pel Carrer Major. Abans de la processó les dones agranaven i regaven el
carrer. De vegades, quan no plou, com l’any 1710, tot el poble es reuneix
al Convent i prega per aigua portant en processó la mare de Déu de l’Olivar
amb dolçainers i dansaires pel Carrer Major. Tots van pel carrer amunt, car-
rer avall. Abans i després de la processó es venen dolços... Quan a la sego-
na meitat del segle XIX s’inicie el servei de vigilància nocturna, el sereno
o vigilant, després de passar pels carrers del poble, acudirà cada hora a
descansar quinze minuts al punt més cèntric de la població, al Carrer
Major, i cantarà les hores i el temps...

Al segle XVIII, quan venien les festes, al mes d’agost, durant dues setmanes
arribaven al poble saltimbanquis, músics, cantors, ballarins, jugadors de
mans; es tiren les cartes, es diu la bonaventura, s’interpreten o expliquen



somnis, es canten romanços i es passegen animals perillosos... Durant el
segle XIX cobra importància les Carnestoltes i les màscares desfilen pel
Carrer Major... A la plaça Major es celebren les corregudes de bous; ací es
construeixen els entaulats per als espectadors i des de finals del segle XIX
s’obliga les autoritats a inspeccionar-los.

El Carrer Major és el centre oficial del poble. Al llarg del segle XX nous edi-
ficis en són testimoni: l’Ajuntament, els dos casinos, la primera oficina ban-
cària... És el centre festiu: passen les processons, es canta la “Carxofa”
continua la tradició de la “Cordà”.

Encara fa pocs anys, quan arribava la Setmana Santa, es tancava el Carrer
Major al tràfic rodat; cap carro podia circular per la població... Però quan el
Dissabte Sant s’escoltava el toc de Glòria des de l’església de l’Assumpció i
el Convent, es tiraven coets i els xiquets amb masses pegaven contra les
cases del tots els veïns; altres veïns, encara a finals del segle XIX encabrita-
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Festes. La plaça i el Carrer Major són el centre vital del poble. Es disparen coets..., es construeixen entaulats..., es
celebren espectacles.
Cortesia de l’Ajuntament d’Alaquàs.
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Processó pel Carrer Major. Totes les processons passen per ací... Abans, les dones agranaven i regaven el carrer...
Cortesia de l’Ajuntament d’Alaquàs.

ven les cavalleries; altres tiraven els gossos a l’aire... Anys més tard, i fins
ara, el diumenge de Pasqua Florida es treia el Crist i la Mare de Déu dels
Dolors. Tota la gent del poble acompanyava les imatges. Quan es produïa
l’encontre, a la meitat del Carrer Major, esclatava l’alegria i la festa.

I la història del Carrer Major continua: fa molt poc s’ha produït una remodela-
ció important de les seues infraestructures i hui, com ahir, continua essent
l’espai administratiu, polític, social, econòmic i festiu més singular del poble.
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