
REFERÈNCIES HISTÒRIQUES DE LA FAMÍLIA CAMPOS

Parlar d’esquiladors és parlar de la nissaga de la família Campos, tan arrelada
i tan present en el context històric i social del nostre poble des de moltes
generacions anteriors. Encara està present en la retina dels nostres ulls la
presència dels germans José i Vicent Campos Cosme, els últims esquiladors
de la família Campos, pels carrers del poble, a qualsevol hora del dia, carre-
gats amb la ferramenta de treball col·locada dins d’una bossa de cuir, mase-
gant l’anella de la porta o entrant en l’interior de les cases dels llauradors i
veïns amb l’objectiu d’esquilar alguna “haqueta”, matxo o ase al mateix esta-
ble o corral de la vivenda. Per tant, cal dir cóm el rastre i encarament de l’ofi-
ci d’esquilador ha estat una tasca apassionant que hem volgut abordar i ana-
litzar des de perspectives tan diferents i fonamentals com són els antece-
dents històrics generacionals, les tècniques de l’esquilada (també anomena-
da amb el mot esquiló) a tisora, els aspectes econòmics i socials, sense obli-
dar alguns detalls de la vessant biogràfica. Així mateix, aquest treball vol ser
un homenatge als diferents oficis i al treball ben fet tan present en el paisat-
ge humà del nostre passat.
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Ramón Tarín i López

Els Campos: llegat i tradició d’una
família d’esquiladors emparentada amb
els Benlliure des de meitat de segle XIX

Agraïments*

Família García Campos
Carmen i Maria Tàrrega Gil
Miquelet Tàrrega Campos. 

* Volem deixar constància del nostre reconeixement a Vicent Estarlich per facilitar-nos l’accés als arxius de la parrò-
quia de l’Assumpció, així com a Xavier García Peiró tècnic de la Casa Museu Benlliure



El rastreig de la família Campos al llarg del segle XIX i bona part del segle XX
ens ha proporcionat una de les millors fonts disponibles sobre l’etnologia que
ens permetrà acotar i analitzar un dels oficis de l’àmbit rural per a poder apro-
fundir en les observacions generals d’interpretacions que ens oferisca una
completa i substancial informació antropològica sobre aquest ofici i el seu
valor etnogràfic.

La genealogia Campos la trobem documentada ja al segle XVIII, en el llibre
registre de casaments i naixements de l’arxiu parroquial de l’església de
l’Assumpció d’Alaquàs de 1773 on figura el naixement de Rosa Thomasa
Josefa Campos Tàrrega 1. Tanmateix, no és l’únic document existent, donat
que en la llambregada realitzada per l’arxiu parroquial, hem arribat a trobar
tota una carrandella de partides nupcials que no tardarem gens en exposar:
el matrimoni canònic de María Campos Jalmero i Vicent Barberà el dia 11 de
febrer de 1782; el de Francisca Campos Jalmero amb Hipòlit Barberà Portalés
en 1786, o bé les segones esposalles de Josef Campos Jalmero amb María
Guerrero, datat el dia 15 de març de 1787, després de faltar la seua dona
María Llàcer I per últim citarem el certificat dels acords establerts en les
Juntes Generals de 1800 entre la vila i el seu senyor territorial, on també figu-
ren quatre membres de la genealogia Campos entre els 260 veïns presents
(quasi la totalitat d’homes del veïnatge) en l’acte convocat a la Plaça Major del
poble els dies 6 de febrer i el 2 de març de 1800 2: Joaquín Campos, Juan
Campos, Vicent Campos i Josef Campos. 

A partir d’aquests quatre membres de la família Campos, junt al patriarca
Vicent Campos Jalmero i altres membres de la nissaga, que citarem tot se-
guit, intentarem interpretar l’índex de la línia generacional de la genealogia
Campos, de la forma més correcta possible a nivell necrològic, basant-nos en
alguns Quinque Libre dels segles XVIII i XIX, així com el Llibre Índex de 1700-
1932 que, afortunadament, es conserven a l’arxiu de la parròquia de la Mare
de Déu de l’Assumpció, d’Alaquàs.
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1 El llibre de batejos de 1773 diu textualment: “El siete de abril de mil setecientos setenta y tres yo el abajo fir-
mado Rector de Alaquàs bautizé en la Iglesia de esta villa según esta de la Santa Romana Yglesia, a una hija
legitima y natural de Vicente Campos Jalmero y de Teresa Tàrrega consorte; tuvo por nombre Rosa Thomasa
Josepha; abuelos paternos Vicente Campos y Luisa Peris, maternos José Tárrega y María García. Don Joaquin
Morte Rector.
2 CUÑAT CISCAR, Virginia, «Las Juntas Generales de 1800 en Alaquàs», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, p. 30,
32. Any 1992.



Fins on nosaltres sabem, aquestes són les diferents branques familiars que
formaven la soca-rel Campos a principis del segle XIX, segons consta als
citats llibres consultats. Així doncs, i tal com figura a la partida de naixement
de Rosa Campos Tàrrega, els membres més antics que figuren al Quinque
Libre de 1770-1798 són el matrimoni format per Vicent Campos Jalmero i la
seua dona Luisa Peris, junt als seus fills: Vicent, nascut en 1729, Antonio
(1733), Josef (1731), Andrea (1734), Joaquín (1735), Francisca, (1737), María
(1739), i Mariana Campos Peris (1741). Tots ells representen la línia succes-
sora més directa a través de llurs respectius matrimonis:

-Vicent Campos Peris Jalmero, casat amb Teresa Tàrrega, van tindre deu
fills: Francisco (1750), José (1753), María, (1755), Francisca (1761) Vicent
(1764), Vicenta (1765), Gregorio (1766), Teresa (1769), Josefa (1771), i
Rosa Thomasa Campos Tàrrega (1773). Un dels fills del matrimoni, Vicent
Campos Tàrrega, contrau matrimoni l’any 1795 amb Vicenta Ruiz Soriano,
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José Campos Cosme.
Imatge de joventut 



filla de Blai Ruiz d’Aldaia i d’Antonia Soriano, de Sogorb. Van tindre només
tres fills anomenats: María (1796), Antonio (1798) i Vicent Campos Ruiz
(1802).

-Josef Campos Peris Jalmero, casat amb María Llácer, van tindre cinc fills:
María (1751), Mariana (1758), Joaquín (1763), Francisca (1766), i Juan
Vicente Campos Jalmero (1768). Joaquín, un dels fills del matrimoni, es
casarà amb Lucia Brull Tàrrega el dia 17 d’octubre de 1791. Del seu matri-
moni naixeran sis fills: Manuel (1796) Ramón (1798), Francisca (1801),
Vicent (1804), Francisco (1807) i Mariano Campos Brull (1809).

Josef Campos Jalmero apareix afincat a València, molt prop de la parro-
quia de Sant Joan del Mercat d’on és feligrès, tot i que abans de contra-
ure esponsalles amb María Guerrero sembla que havia tornat a Alaquàs ja
que en l’acta de matrimoni figura com “vecino de esta villa”.

-Joaquín Campos Peris Jalmero era casat amb Francisca Menau García.
Els seus fills van ser: Francisco (1831) i Vicent Campos Menau (1833). El
seu fill Francisco es casarà amb Josefa Martí García. El matrimoni tindrà
cinc fills: Vicent (1860), Francisco (1862), Manuel (1868), José (1871) i
Josefa Campos Martí (1872).

I finalment trobem el darrer nucli familiar de la nissaga Campos molt interre-
lacionat amb l’estudi preliminar de la genealogia Campos que presenta uns
trets històrics molt interessants en la línia successora d’annexió directa amb
el tio Pepe i el tio Vicent els Esquilaors. Es tracta del matrimoni format per
Antonio Campos Peris Jalmero i María Tàrrega. Els fills d’aquest matrimoni
van ser: Juan (1771) i María Inés Campos Jalmero (1767). Juan, el fill major,
es casarà el 27 d’octubre de 1795 amb Melchora Martí Carot. D’aquest matri-
moni naixeran nou fills: María (1796), Francisca (1798), Juan 3 (1800), Nicolás
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3 Transcripció de la partida de naixement de Juan Campos Martí, el rebesavi del tio Pepe i el tio Vicent els
Esquiladors. Llibre de Batejos, tom 9, p. 198 núm. 50: En la Iglesia Parroquial de esta villa de Alaquás, a los seis
dias del mes de Octubre de el año mil ochocientos; Yo el abajo firmante, Rector de esta Parroquia, bauticé solem-
nemente a Juan, Francisco, Mariano, que nació ayer a las once horas y media de la noche, hijo legitímo de Juan
Campos Jalmero y de Melchora Martí Carot; Abuelos paternos: Antonio Campos Jalmero y María Tàrrega;
Maternos: José Martí y Francisca Carot, todos naturales y parroquianos de dicha villa, casados en la misma;
Padrinos: Francisco Campos, su tío Alfonso, viudo, y Joaquina Alfonso, doncella, naturales y parroquianos a la
propia, a quienes previne el parentesco espiritual y obligaciones señaladas en la Doctrina Cristiana de que con-
fío. Francisco Sánchez Rector.



major (1803), Nicolás, menor (1807) 4, Vicent (1811), Rosa (1814), Francisco
(1817), i Manuel Campos Martí (1819).

Els lligams directes de la família d’Antonio Campos Jalmero es subdividiran
en tres branques paral·leles que es perllongaran fins l’actual família García -
Campos, la Mare Josefa Campos i els germans Benlliure: d’una banda, Juan
Campos Martí es casarà amb Pasquala García l’any 1819, amb la que tindrà
set fills: María (1823), Roque (1824), Francisco (1826), Juan (1827), Francisca
(1829), María menor (1831) i José (1834). Un dels seus fills, Francisco
Campos García, es va casar en 1852 amb Pascuala Alabarta Belert, donzella,
natural de Torrent, amb la que tindrà una nombrosa descendència de 9 fills.

D’altra part, Nicolás Campos Martí contrau matrimoni amb Francisca Barberà
l’any 1828, amb qui tindrà set fills: Francisco (1829), Francisca (1831), José
(1834), Nicolás (1836), i Mariano Campos Barberà que naixerà en 1839, María
(1844) i Pasquala (1847). El seu fill Nicolás es va casar amb Teresa Lino
Barberà i van tindre set fills: Nicolàs (1860), Vicent (1862), Ramón (1863),
Teresa (1866), Mª del Pilar (1869), Carlos (1872) i Francisco Campos Lino
(1878). Mentre que Francisco Campos Barberà L’Andalillo contrau matrimoni
en 1852 amb Mariana Talamantes Serra, essent els seus fills: Francisco
(1854), Tomás (1856), Manuel (1857), Carmela (1859), Vicent (1862), Mª
Asunción (1865) José Manuel (1867), Carlos (1869) i Josefa Campos
Talamantes (1872).

Així mateix, María Campos Martí, la filla major de Juan Campos i Melchora
Martí, es casarà amb Manuel Gil, jove llaurador del poble, amb el qual tindrà
almenys quatre filles, a saber: María (1827), María Àngela (1829), Faustino
(1833) i Francisca Gil Campos (1834).
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4 Transcripció de la partida de naixement de Nicolás Campos Martí, l’avi de la Mare Josefa Campos: En la Iglesia
parroquial de esta villa de Alaquàs, a tres días del mes de Marzo de mil ochocientos y siete, Yo Francisco Antonio
de San Agustí, Presbítero Carmelita Descalzo del convento de Valencia, con licencia del rector de dicha Iglesia,
bauticé solemnemente a Nicolás que nació el mismo día a la una de la tarde, hijo legitímo de Juan Campos
Jalmero, su edad treinta y seis años, y de Melchora Martí de treinta y tres años; Abuelos paternos: Antonio
Campos y María Tàrrega; Maternos: José Martí y Francisca Carot; Padrinos: Victoriano Carot y María Tárrega a
quién les previne el parentesco espiritual y obligación de enseñarle la Dotrina Cristiana, todos naturales y parro-
quianos de dicha villa y casados en la misma. De lo que certifico este escrito. Don Francisco Sánchez Rector.



Així doncs, caldrà observar com l’arbre genealògic dels germans Vicent i José
Campos Cosme els Esquilaors, s’inicia, documentalment, amb Vicent
Campos Jalmero i Luisa Peris 5.

Després del corresponent i acurat rastreig per les diferents partides de naixe-
ment, a més de la documentació escrita que acabem d’exposar, hem utilitzat la
metodologia basada en les fonts orals, o memòria històrica, tan rica en tants
casos que ben bé podríem dir que representa una espècie d’escriptura popular
que dóna fe de fets i situacions que defineixen aspectes sobre la vida col·lecti-
va o individual dins del mateix entorn familiar o social; vivències, xicotets detalls
insignificants que semblen irrellevants, però que formen part del patrimoni
afectiu i sentimental de les persones que no sol recollir la història escrita.

Cal assenyalar també, la coincidència absoluta entre una de les notes rebu-
des d’Assumpció Campos Ferrer, on diu: «que la vocación del padre de la
Madre Josefa era la música, pero su oficio era esquilador. Más tarde, montó
con un hijo, un taller de abanicos en la calle de Carniceros de Valencia», i la
carta adreçada a José Benlliure pel mateix Francisco Campos Talamantes,
l’Andarillo en la qual escriu: «Hace unos siete meses formé sociedad con otro
amigo y para desarrollar el negocio, y sin dejar la odisea de Madrid, hemos
instalado fábrica de abanicos en Valencia». Pel que li demana difondre el catà-
leg de ventalls que li envia, entre les seues amistats de Roma.

D’altra banda, i per a poder completar el caire biogràfic del marc familiar dels
Campos, ens hem fer servir d’un xicotet diari personal de Francisco Campos
Alabarta (nebot per línia paterna d’Ángela Gil Campos, la mare dels Benlliure),
que conserva actualment la família García Campos, on el seu avi, anava ano-
tant dates importants com ara el naixement o mort dels seus fills. L’Agüelo
Quiquet (com és anomenat per la família), comença el manuscrit amb la par-
tida del seu matrimoni amb Ángela Cosme Casted, datada en Alaquàs el dia
2 d’octubre de 1880, i acaba el 16 de maig de 1892 amb la mort de la seua
filla Angeleta a l’edat de tres anys i mig.

També hem contat amb el relat oral de les germanes Carmen, Amparo i Trini
García Campos dintre l’entrevista que li vam fer a sa casa el dia 15 d’abril de
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5 A les diferents partides d’esposalles, naixements o morts, quasi mai figura el segon cognom dels membres de
la família Campos sinó l’apel·latiu o malnom de Jalmero: El Diccionari de la Llengua Espanyola de J. Casares,
arreplega el mot jalmero i el defineix com “la persona que hace o vende jalmas”. La jalma era una espècie d’a-
parell que es posava als animals de càrrega molt semblant a la petita albarda.



2009; gràcies al seu testimoni hem pogut endinsar-nos en la tasca de treball
que envolta el dia a dia de la tosa; així mateix hem de fer palesa l’aportació
documental d’Assumpció Campos Ferrer, una tia de València, filla de
Francisco Campos Cosme, que als seus noranta i escaig d’anys, ens ha pro-
porcionat tot allò que la seua aclaparadora memòria recorda: un grapat de
notes soltes que anava apuntant a mesura que els records afloraven de forma
intermitent: noms, dates, ofici dels avantpassats, parentescs dels Benlliures,
vivències... tot un reguitzell de detalls que ens han servit per escometre l’en-
caix generacional d’aquesta nissaga d’esquiladors.

La família Campos, a més de donar extraordinaris artesans de l’esquilada, en
el seu llegat històric, també ha donat fills molt il·lustres que arribaran a asso-
lir un gran prestigi dintre les diferents parcel·les que encerclen la societat
valenciana: capellans, monges o religioses com la Mare Josefa Campos, fun-
dadora de la Corporació de Monges Operaries Catequistes de Nostra Senyora
dels Dolors d’Alaquàs, polítics com ara els germans Joan i Elvira García
Campos, i com no, pintors i escultors de la talla dels Benlliure dels qui sub-
ratllarem alguns aspectes històrics.
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Carta de Francisco Campos Talamantes adreçada al seu cosí, José Benlliure en l’any1900. 
Arxiu de la Casa Museu Benlliure. (Full número 1 i full número 2).



EL PARENTESC DELS BENLLIURE I LA SEUA RELACIÓ AMB ALAQUÀS

Els vincles dels Benlliure amb Alaquàs ve de lluny i per línia materna: María
Ángela Gil Campos, la mare dels Benlliure, havia nascut l’any 1829 baix el
sostre familiar del matrimoni format per Manuel Gil i María Campos, la filla
major de Juan Campos Jalmero i Melchora Martí Carot. La mare dels
Benlliure pertanyia per part paterna, a una de les branques familiars del
cognom Gil-Redó com podrem observar més endavant, el qual arribarà a
entroncar amb nissagues tan tradicionals de perolers com els Quicarres. Un
exemple d’aquesta connexió successora són les germanes Carmen i María
Tàrrega Gil (el seu avi Vicente Gil Redó era cosí segon dels Benlliure), o bé
María Serrano Gil, la mare de Francisco Forment el Mestrico. Per línia mater-
na, la genealogia Campos ha sofert nombroses ramificacions al llarg dels
temps, essent una de llurs últimes branques actualment, la família García
Campos o la família Tàrrega Campos. Així, doncs, no resulta massa estrany
les freqüents vistes al poble de la família Benlliure. Segons Miguel Tàrrega
Campos, Micalet el Garrofí.: «M’agüelo Quiquet era cosí segon dels
Benlliure. Jo sempre he sentit dir a ma mare que els Benlliure, de jovenets,
venien a estiuejar a casa de la seua iaia María i jugaven al carrer de Sant
Josep, que era el carrer on vivien els seus cosins Campos i, cosa de xiquets,
conten que quan passava pel carrer el carro del tio Vicent de Panolla, es pen-
javen de la travessanya per agafar alguna safanòria per menjar-se-la; i quan
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Imatge de maduresa dels germans
José i Mariano Benlliure.
Arxiu Casa Museu Benlliure.
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Ángela Gil Campos. Retrat fet en l’any 1880 en un reportat-
ge que li van fer amb motiu de la boda de la seua filla
María. Àlbum familiar que es conserva a la Casa Museu
Benlliure.

Ángela Gil i Juan Antonio Benlliure pintats pel seu fill José. Casa Museu Benlliure.



tornaven a casa tots bruts, la seua iaia María els pegava un rentó a la roba
perquè tornaren a València ben netets...» 6.

María Ángela Gil Campos, s’havia casat als vint-i-un any amb Joan Antoni
Benlliure Tomás, jove pintor, especialitzat en la pintura decorativa (tres anys
més jove que ella), natural del Cabanyal i fill dels estatgers de l’Alqueria de la
família Bertran Lis, situada aleshores a l’actual carrer de la Reina. La boda es
celebrà en l’església parroquial de Sant Andrés de València, tot i que no serà
en la primavera de l’any 1851 com erròniament s’ha publicat 7, sinó tres anys
més tard.

En realitat, el matrimoni canònic (com resa en la partida de matrimoni que es
conserva a l’Arxiu Històric Municipal de València), tingué lloc el 28 de gener
de 1854. Fruit del seu matrimoni naixeran sis fills: Blas, nascut el 3 de febrer
de 1853 al Canyamelar, José Tomàs, el 30 de setembre de 1855
(Canyamelar), María, l’any 1957 (Canyamelar), Juan Antonio, el 22 d’octubre
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Els pares de José Benlliure amb el seu net Pepino
i la seua mainadera durant la visita que li van fer
a sa casa de Roma. Imatge de 1887. Àlbum fami-
liar que és conserva a la Casa Museu Benlliure.

José Benlliure, en el seu estudi de Roma, amb els seus
fills María, Angeleta i Pepino Benlliure Ortiz. Àlbum
familiar que es conserva a la Casa Museu Benlliure.

6 Dades proporcionades per Miquelet Tàrrega Campos en l’entrevista que li vam fer el dia 24 de setembre de
2009.
7 VIDAL CORELLA, Vicent, Los Benlliure y su época.



de 1860 al carrer de la Nau, número 15, on s’havia traslladat la família,
Mariano naix el 8 de setembre de 1862 al carrer de l’Arbre, número 16 (con-
tinuació del carrer de Baix), i Jacinta Benlliure Gil (filla a la que a penes men-
cionen la majoria dels historiadors), naix el 28 de juny de 1864, al carrer de
Puebla Larga (prolongació del carrer de Dalt).

Encara que tots els fills mascles d’Ángela Gil Campos es van dedicar a la pin-
tura, camp en el que destacarà Juan Antonio en el retrat, i Blas en la com-
posició floral, és indubtable que de tots ells, José i Mariano Benlliure seran
els que van gaudir d’un major prestigi i reconeixement a nivell universal en
llurs respectives disciplines com podreu observar-hi en aquest breu esbós
biogràfic.
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Partida de matrimoni de Juan Antonio
Benlliure i María Ángela Gil Campos.



ELS BENLLIURE I LA SEUA OBRA

José Benlliure Gil que, com hem esmentat, va nàixer al Canyameral, una bar-
riada marítima de València pròxima al Grau, i més concretament a l’alqueria
de la coneguda família Bertran Lis on treballà de masover. Batejat a l’església
del Rosari, l’1 d’octubre de 1855, la seua infantesa transcorregué al carrer de
Baix del barri del Carme i cursà els primers estudis a l’escola de pàrvuls fun-
dada pel marqués del Campo.

L’any 1871 fou presentat al rei Amadeu de Saboia per fer un retrat als seus
fills. Un any més tard marxa a París aconsellat per seu amic el pintor Geróme
per tal de buscar noves perspectives en el seu discurs pictòric. En 1876 par-
ticipa, per primera volta, en l’Exposició Nacional amb la seua obra Descans
en la marxa, obtenint la tercera medalla. Onze anys més tard aconseguirà fer-
se amb la primera medalla l’Exposició Nacional de 1887.
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José Benlliure quan tenia setze anys. Aquest retrat va
apareixer en els diaris madrilenys de 1871, en els
quals es feia resó del jove pintor valencià que acaba-
va de pintar als dos fills del rei Amadeu de Saboia.
Arxiu de la Casa Museu Benlliure. 



L’any 1880 es casa amb María Ortiz Fullana amb qui tindrà tres fills: María,
Carmen i José Benlliure Ortiz, qui va aprendre les tècniques pictòriques direc-
tament de son pare i serà conegut com Pepino en el món de la pintura. En
1881 José Benlliure viatja per Argelia i el Nord d’Àfrica amb l’objectiu d’ei-
xamplar el seu bagatge artístic.

Establert a Roma des de 1880, José Benlliure es va integrar plenament en
l’àmbit artístic; a la seua tornada a València adquireix en 1896 l’edifici del car-
rer de Blanqueries. Es tracta d’un immoble edificat entre 1800 i 1883, cons-
tituït per una vivenda de tres altures, jardí i pavelló de pintura, s’hi estableix
definitivament (llevat del parèntesi dels seus anys de director de l’Acadèmia
Espanyola de Roma, entre 1903 i 1911), amb les seues filles fins la seua
mort. Referint-se a aquest període de la vida del pintor, senyala Alcahalí
(1897) com: Ansioso de reposar en la nativa tierra, recordando los episodios
de de la infancia y saboreando las holguras ganadas honradamente con el tra-
bajo, ha regresado recientemente Benlliure al poético Cabañal de Valencia, y
parece ser que distribuyó el tiempo, entre la ciudad Eterna y la ciudad del
Turia. Amb anterioritat, el pintor havia intentat, sense èxit, adquirir l’alqueria
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Edifici de la Casa Museu Benlliure vist des del jardí.
Esquerra. Detall de la part inferior.

Dreta . Detall de la part superior.



de Beltrán Lis, així com el sumptuós palau dels Pardo de la Casta d’Alaquàs,
localidad asimismo vinculada a su infancia al proceder su madre, Doña Ánge-
la Gil Campos, de este pueblo de la Huerta, escriurà Català en 1998.

De volta a València, l’insigne pintor tornà a la docència en l’Acadèmia de
Belles Arts de Sant Carles, participant de llurs activitats entre les que desta-
ca les constants visites que realitza amb els seus alumnes a les diferents
comarques del País València, per tal de donar a conéixer el patrimoni cultural
dels nostres pobles.

En 1922, és nomenat Director del Museu de Belles Arts, ocupant posterior-
ment la Presidència de la Reial Acadèmia de Sant Carles 8. José Benlliure Gil,
mor el 5 d’abril de 1937, als 82 anys d’edat.

Mariano Benlliure Gil, va ser batejat en la parròquia de la Santa Creu el 21 de
setembre de 1862, i ben aviat es revela com un xiquet precoç en l’àmbit estè-
tic, fins el punt que els seus primers concursos i exposicions van tindre lloc
abans de complir els deu anys. L’any 1879 quan només comptava amb 17
anys d’edat, se n’anà a Roma on ja estava establert el seu germà José. Els
anys a Itàlia van ser decisius pel que fa a l’estil personal com escultor, a Roma
assimilà la lliçó dels clàssics, però també el barroc de Bernini així com el neo-
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8 Notes tretes de la casa museu dels Benlliure.

Els pares dels Benlliure
(els últims de la fila de
peu) retratats envers
1895, amb alguns
familiars del Canyamelar,
a l’interior de l’alqueria
de Bertran Lis, lloc on
van viure els darrers anys
de la seua vida.
Àlbum familiar que es
conserva a la Casa
Museu Benlliure



clàssic de Cànova, desplegant des d’aleshores una gran activitat com escul-
tor, a Madrid (Alfons XIII li va encarregar treballs per a la Casa Reial),
Saragossa, Bilbao, Córdoba, Granada, on realitza el monument a Isabel la
Catòlica en 1892. Entre les obres més importants s’hi troben els monuments
de Castelar, Gayarre, María Cristina de Borbó, Velázquez, així com el monu-
ment funerari de Joselito El Gallo al cementiri de San Fernando de Sevilla. La
seu personalitat està definida per un impressionant domini de la tècnica crea-
tiva. La longevitat de l’artista, la versatilitat i l’acomodament als gustos pre-
dominants del moment, l’acrediten com un dels artistes més fecunds que
obtindrà el favor oficial i una immensa popularitat. A València també realitza-
rà nombrosos monuments escultòrics dels que cal fer palès el monument
dedicat al gran pintor Francesc Domingo de qui fou deixeble, els altrrelleus i
escultures que escolten el frontis amb l’escut de la ciutat que figuren en la
part central de la gran façana de l’Ajuntament de València a més del fèretre
que va realitzar per a les despulles mortals de l’escriptor i amic, Vicent Blasco
Ibáñez, quan van ser traslladades del Port al Cementiri General de València.

En la seua vessant pictòrica arribarà a produir un total de 60 quadres entre
els quals cal destacar: El descans de la marxa (Museo del Prado), El mes
de María a València (Pinacoteca Nova de Munich), L’eixida de vespres i
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Ángela Gil Campos i Juan Antonio,
motlejats pel seu fill Mariano.



Escenas de gitanos. Així mateix, es va distingir com il·lustrador d’edicions
monumentals com Poverello de Asis del P. Torró i La barraca de Vicent
Blasco Ibáñez 9.

Malgrat la llorejada trajectòria, i més enllà de l’estat social o cotes de fama
aconseguida, els germans Benlliure no oblidaran mai, al llarg de les diferents
etapes de la seua vida, visitar Alaquàs, el poble natal de sa mare, lògicament,
sempre que el treball els ho permetia. Hi ha constància d’un cert període en
que els Benlliure venien a estiuejar al Carrer Major, concretament, a l’actual
casa d’Adela la Perruquera. Es en aquest lloc on José Benlliure va pintar i
immortalitzar a Francisco Lerma Ferrer El tio Paco d’Alaquàs 10 que, a l’època,
vivia en la casa que hi ha al costat del forn de la tia Pureta11. Fruit de les dife-
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9 MONTOLIU, Violeta: Mariano Benlliure (1862-1947), València, Generalitat Valenciana, 1996.
10 Segons consta el l’acta de bateig, Francisco Lerma Ferrer el tio Paco d’Alaquàs naix el 3 de Maig de 1872, és
fill legítim de Francisco Lerma Martínez i de María Ferrer Peiró. És net per línia paterna de Francisco Lerma i María
Martínez i per línia materna de Vicent Ferrer i María Peiró.
11 Dades proporcionades per Encarna Lerma Serrano. Vegeu també la «Biografia de Salvador Lerma Hernàndez el
tio Millares» de Ramón TARÍN LÓPEZ, Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, p.160, 163. Any 1998.

Mariano Benlliure esculpint el bust de mabre del famós
pintor valencià Francisco Domingo de qui fou deixeble.
Any 1918. Arxiu de la Casa Museu Benlliure.



rents estades de José Benlliure a Alaquàs serà la immortalització d’alguns
veïns retratats baix les pinzellades de l’insigne pintor com ara el ja citat Tio
Paco d’Alaquàs, quadre que es troba exposat en la segona planta de la Casa
Museu Benlliure al carrer Blanqueries, el retrat d’Ángela Gil Campos, la mare
del pintor, exposat a la planta baixa de l’edifici pairal, o bé el retrat de Petra
García Solaz la dona del tio Pepe l’Esquilaor (propietat privada), que va ser pin-
tada quan ella tenia 18 anys. Entre el seu llegat també es pot admirar l’esbós
Oració de Jesús en l’hort, que es troba al rebedor de Sant Josep, al convent
de les monges Operaries Doctrineres, quadre cedit, per la seua filla María, a
la Madre Josefa Campos i Comunitat. Sembla ser que aquest quadre va estar
amagat durant tota la guerra a casa de Virgilio Besó Patilla, qui en aquells
moments era el alcalde d’Alaquàs. Així mateix tenim constància de dos llen-
ços que van ser pintats per Mariano per al mateix convent: La crucifixió del
Senyor i El Sant Sopar, obres, suposadament no catalogades en el llegat pic-
tòric de Mariano Benlliure. Els llenços van estar exposats en les parets late-
rals de la capella del convent de les monges Catequistes fins 1936 any en que
van desaparèixer després d’un lamentable saqueig.
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Ángela Gil Campos, la mare dels Benlliure. Quadre pin-
tat pel seu fill José Benlliure. Casa Museu Benlliure.

Francisco Lerma Ferrer, el tio Paco d’Alaquàs.
Quadre pintat per José Benlliure a finals del segle
XIX. Casa Museu Benlliure.



La família creu que les pintures van ser venudes en l’estranger. Entre les
obres llegades pels Benlliure, també s’hi troba La Verge dels Dolors, quadre
pintat per Blai Benlliure en 1922, i que es por admirar, en una de les sales del
citat convent de les monges Catequistes. Alguns d’aquests quadres es van
salvar dels incontrolats saquejos que es van produir als inicis de la guerra, grà-
cies a les pròpies monges que van arrancar els llenços del quadres i els van
amagar a l’interior del molí.

Sembla doncs, que la relació dels Benlliure amb Alaquàs es va mantidre fins
els últims dies de María, la filla de José Benlliure, que fou una persona molt
preocupada pel llegat artístic de son pare i autèntica impulsora de l’actual
Casa-Museu Benlliure. Segons senyalen les germanes Carmen i María
Tàrrega en els darrers anys, María Benlliure sempre que visitava el poble, s’a-
llotjava al Convent de les Monges Catequistes 12. No hi ha dubte que la rela-
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12 Segons ens conten les germanes María i Carmen Tàrrega Gil, quan María, la filla major de José Benlliure, venia
al poble sempre anava a visitar-los a sa casa del carrer Nou, número 7, tot i que a dormir i a menjar sempre ho
feien al convent de les monges Catequistes.

Llenços que representen escenes de La crucifixió (esquerra) i El sant sopar (dreta). Quadres pintats per Mariano Benlliure,
els quals es van conservar a les parets laterals de la capella del convent de les monges Catequistes fins l’any 1936.



ció entre els Benlliure i els seus parents d’Alaquàs ha estat sempre fortament
conreada a través de les constants visites al poble o bé per mitja d’una cor-
respondència molt fluida, entre tios i cosins d’Alaquàs com ho demostren les
nombroses cartes signades per Vicent Campos Alabarta, capellà de les mon-
ges Oblates, Francisco Campos Talamantes l’Andarillo, Francisco Campos
Cosme, etc., totes elles adreçades a José Benlliure i al seu fill Pepino.
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L’oració de Jesús en l’hort. Esbós de José Benlliure que
es pot admirar al convent de les monges Doctrineres.

Detall de la donació de l’esbós, feta per les filles de
José Benlliure a la mare Josefa Campos.

Carta de Pepino Benlliure adreçada als seus pares.
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Carta d’agraïment signada per Francisco Campos Cosme
en 1912 amb motiu del quadre de La Mare de Déu
del Rosari, pintat per Pepino Benlliure.
Arxiu de la Casa Museu Benlliure.

Signatures dels veïns del poble que van fer palés el seu
testimoni d’agraïment a Pepino Benlliure
(Fulls número 3 i 4). 



Aquestes cartes es conserven als arxius de la Casa-Museu Benlliure i corres-
ponen al període (1900-1916). Algunes d’elles estan redactades amb una
bellíssima cal·ligrafia i exposen la ferma implicació de José Benlliure i sobre-
tot, la del seu fill Pepino, amb les entitats culturals o religioses d’Alaquàs. Un
clar exemple és una carta datada el 24 de gener de 1912, escrita pel seu cosí
Francisco Campos Cosme, on aquest li transmet l’agraïment dels confrares
del Rosari de l’Aurora, així com la de tots els veïns del poble, pel quadre de La
Verge del Rosari, que havia pintat ell per a la Confraria. Aquesta carta va acom-
panyada pel testimoni de les signatures dels seus amics: Francisco Boscà,
Manuel Ferrer, Tomás Lluna, Remigio Andrés, José Planells, Francisco
Estreder, Blai Català, Pasqual Gil, Tomás Gil, Francisco Guillem i Geroni Pons.

Hi altra carta de condol, escrita el 24 de setembre de 1916, pel mateix
Francisco Campos Cosme (qui aleshores té una fàbrica de calces i calcetins
al Carrer Major del poble) i dirigida a José Benlliure, a la mort de Pepino, el fill
de l’insigne pintor. La publicació d’aquestes cartes ha estat possible gràcies
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Carta de Francisco Campos Cosme, dirigida al seu cosí Pepino amb motiu del Congrés Eucarístic Internacional que
anava a celebrar-se a Madrid, on ell viatjava com a delegat de la Secció de l’Adoració Nocturna. Arxiu de la Casa
Museu Benlliure.



a l’amabilitat de Xavier García, tècnic de la Casa-Museu Benlliure, que ens ha
facilitat l’accés als arxius de la família, a més d’autoritzar l’ús del material grà-
fic ficat al nostre abast.

Reprenent però el fil que hem deixat per un moment, volem concloure
lamentant el fet de no haver pogut esbrinar amb certesa la casa natal d’Án-
gela Gil Campos, la mare dels Benlliure, així com la casa de l’àvia María on
sembla que s’allotjaven en principi els Benlliure quan visitaven el poble.
Segons algunes fonts orals, la mare dels Benlliure i la iaia María visqueren a
la casa número 19 del carrer de les Eres, actual carrer dels Benlliure (casa
mitgera amb la casa de Carmen la Desmaià), d’on probablement isqué vesti-
da de núvia Angeleta Gil Campos, el dia que es va casar amb el pintor Joan
Antoni Benlliure Tomás.
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Carta de condol de Francisco Campos
Cosme, a la mort de Pepino, el fill de
José Benlliure.
Arxiu de la Casa Museu Benlliure.
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Carta de Vicent Campos Alabarta, capellà de les monges Oblates, adreçada al seu nebot, José Benlliure
Ortiz Pepino. Arxiu de la Casa Museu Benlliure (Full número 1 i full número 2).



ELS PRIMERS ESQUILADORS DE LA FAMÍLIA CAMPOS

A pesar de l’antiguitat del cognom Campos, els primers esquiladors docu-
mentats d’aquesta família se situen entre finals del segle XVIII i principis del
XIX, a través de tres partides de batejos com són la de Francisco Campos
Brull (1897), Vicent Campos Martí (1860) i Nicolás Campos Lino, (1860). Totes
elles figuren al Llibre de Batejos del 1800 i les transcrivim íntegrament pel
seu valor històric.

En la Iglesia de esta Villa de Alaquàs, el día cuatro de Octubre de 1807, Yo
D. Manuel Alberto, Carmelita Descalzo de dicha Iglesia Parroquial, con
licencia de D. Francisco Sánchez, Rector de la misma, bauticé solemne-
mente a Francisco Campos que nació el mismo día entre las dos y las tres
de la mañana, hijo legitimo de Joaquín Campos, esquilador, de edad de 41
años, y de Lucía Brull, de 36 años. Abuelos paternos: Josef Campos y
María Llacer: Abuelos maternos: José Brull y Francisca Tàrrega. Todos los
aquí nombrados son naturales y vecinos de esta Villa de Alaquás, menos
el abuelo Josef Campos, que aunque vecino de aquí, es natural de la
Parroquia de San Juan. Padrinos fueron Josef y Maríana Peris, a quienes
advertimos el parentesco espiritual y obligaciones de enseñar la Doctrina
Cristiana, de que certifico. Francisco Sánchez Rector, y Fco Manuel
Alberto Regente.

En la Iglesia de esta villa de Alaquás, provincia y Arzobispado de Valencia,
día doce de Enero de 1860, yo D. Vicente Forment, Vicario de esta Iglesia,
bauticé solemnemente a Vicente que nació el mismo día a las doce de la
mañana, hijo legítimo de Francisco Campos, esquilador, y de Josefa Martí,
ambos de esta donde contrajeron: Abuelos paternos Joaquín Campos y
Francisca Menau; maternos Miguel Martí y María García. Fueron sus
padrinos sus abuelos Joaquin Campos y María García a quienes previne el
parentesco espiritual y la obligación que contrajeron de enseñarle la
Doctrina Cristiana. Vicente Forment Rector. 

En la villa de Alacuás, provincia y Arzobispado de Valencia, día veinte y
seis de Octubre de mil ochocientos sesenta, yo D. Vicente Forment,
Vicario de esta Parroquia, bauticé solemnemente a Nicolás que nació el
día anterior, a las dos de la tarde, hijo legítimo de Nicolás Campos, esqui-
lador, y de Teresa Lino, ambos de esta donde contrajeron matrimonio,
siendo sus abuelos paternos Nicolás Campos, difunto, y Francisca
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Barberà, y los maternos: Mauricio Lino y María Barberà. Fueron sus padri-
nos Mauricio, el abuelo materno, Alfonso y Francisca Barberà, la abuela
paterna, viuda, a quien previne el parentesco espiritual y la obligación que
contrajeron de enseñarle la Doctrina Cristiana. Vicente Forment Rector.

D’altra banda, i en aquest mateix seguit, també hem trobat alguns del avant-
passats que recordava la família García - Campos al llarg de l’entrevista que li
van fer; i que els hem focalitzat en el marc d’una família humil i molt nombro-
sa, com totes les famílies del segon terç del segle XIX, formada per Francisco
Campos García i Pasquala Alabarta Belert (els iaios paterns de José i Vicent
Campos Cosme els Esquilaors). El matrimoni va tindre nou fills: set xics i dos
xiques: Francisco (1853), Juan (1855) Pasqual (1858), María (1859) Rafael
(1861), Vicent (1864), José (1865), Ricardo (1867), i Filomena (1870) Campos
Alabarta. Entre la seua descendència hi va haver un rector (Vicent Campos
Alabarta, va estar de capellà de les monges Oblates, a més de les parròquies
de Bugarra i Llíria), un palmiter (Ricardo), i dos esquiladors: Francisco i Rafael 13.
Segons Assumpció Campos Ferrer, el seu avi Francisco Campos Alabarta tre-
ballava ja d’esquilador i alternava aquest ofici amb el de corretger, al que dedi-
cava moltes hores en arreglar collerons i altres aparells per a les cavalleries
del poble; afirmació que coincideix amb la de Miquelet Tàrrega Campos qui
encara recorda com «Allà dins del corral el meu iaio sempre tenia amuntega-
da un rostoll de palla que gastava per reomplir les colleres que anaven folra-
des de cuiro». Unes dades que confirmen com l’ofici de corretger serà un
dels primitius oficis que anirà desenvolupant la nissaga Campos a través del
temps, així com l’origen del malnom de Jalmero amb que són denominats els
membres d’aquesta família ja des de principis del segle XVIII.

La família Campos ha estat tradicionalment una família artesana i de caràcter
molt religiós, només cal veure el cas ja citat del pare Vicent Campos o l’exem-
ple de la Madre Josefa Campos, la filla de Francisco Campos Barberà, el tio
Andarillo, qui també era esquilador (com queda constatat en la partida de nai-
xement de la seua filla), i solia tindre el ramat equí i oví, costat a costat amb
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13 Transcripció de la partida de naixement de Rafael Campos Alabarta, Llibre de batejos, tom 7, p. 257, núm. 7: En
la Iglesia de esta villa de Alacuás, provincia y Arzobispado de Valencia, día 24 de octubre de 1861, Yo Don
Francisco Sánchez Vicario de esta Iglesia, bauticé solemnemente a Rafael Pascual, que nació el mismo día, a las
nueve de la mañana: hijo legitimo de Francisco Campos y de Pascuala Alabarta, casados y vecinos de esta par-
roquia, siendo sus abuelos paternos Juan Campos, difunto, y Pascuala García, y los maternos Pascual Alabarta y
Manuela Belert ambos de Torrente. Fueron sus padrinos Vicente Martí, herrero, y Francisca García ambos casa-
dos y de esta villa. Vicente Forment Rector.



els seus nebots Francisco i Rafael Campos Alabarta. Com apunta Carmen
García Campos: «A casa sempre he sentit parlar a ma mare de l‘aguelo Rafael
i del tio Quico Andarillo». Ben mirat creguem que l’ofici d’esquilador ha estat
tradicionalment lligat i tutelat per la família Campos des de moltes genera-
cions anteriors al segle XIX.

Francisco Campos Alabarta va contraure matrimoni amb Ángela Cosme
Casted. Del seu matrimoni van nàixer: Francisco, 11 de juliol de 1881, José,
2 de març de 1883 (aquest fill va morir el dia tres de juny de 1883), Angeleta,
18 de novembre de 1884 (mor el 16 de maig de 1887), José, 28 de desem-
bre de 1886, Ángela Trinitat, 6 de març de 1889, Salvador, 4 de juny de 1891
(mor el dia 19 de novembre 1906), Vicent, 14 juny de 1894 i Elvira Campos
Cosme, 28 de desembre de 1896. De tots els germans només continuaran
l’ofici del pare, José i Vicent Campos Cosme, llevat del curt període en que
Francisco, el major dels germans, desenvolupa les tècniques de l’esquilada,
tasca que ben aviat abandonarà per a crear una xicoteta indústria de calces al
carrer Major del poble.

Els germans Pepe i Vicent Campos Cosme, els Esquilaors, van portar enda-
vant l’esquilada del ramat equí costat a costat fins la dècada dels anys seixan-
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Francisco Campos Alabarta Quiquet l’Esquilaor i la seua dona Angeleta Cosme Casted.
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Full número 1 del manuscrit personal de Francisco
Campos Alabarta datat0 en 1880 on consta el seu matri-
moni amb Angeleta Cosme, així com les respectives
dates de naixement del seus fills majors, Francisco i
José Campos Cosme. 

Full número 2 del manuscrit personal de Francisco
Campos Alabarta on figura el naixement de José
Campos, el tio Pepe l’Esquilaor.

ta, període en què abandonaran l’ofici en virtut de la seua edat, sense que cap
dels seus descendents aprenguera amb les tècniques de l’esquilada a tisora.
Amb ells s’acabà l’ofici d’esquilador que durant tantes generacions havia pas-
sat de pares a fills.

Segons el relat de la família, José Campos Cosme, anava de tant en tant a
València per esquilar les cavalleries del convent de la Beneficència i nómes
acabar la feina solia aprofitar el viatge per a visitar als seus parents, els
Belliure, a la casa del carrer de Blanqueries on va conèixer Petra García Solaz,
una xicona natural de Llosa de l’Arquebisbe, que estava de criada a casa
d’ells i que, a més a més, farà de musa davant dels notables pinzells de José
Benlliure. Després d’un període curt de festeig, José Campos i Petra García
contrauen matrimoni i s’instal·len en una caseta del carrer Major (cantó al car-
rer de Sant Miquel), on segons el tio Tomás el Capdell, visqué el tio Quiquet



l’Esquilaor, el pare del tio Pepe, enllà per l’any 1910. Van tindre tres fills: dos
filles, Carmen i Elvira, i un fill, José Campos García qui morirà quan només té
22 mesos. Elvira prengué els hàbits de monja i Carmen Campos García es
casarà amb Joan García García Panera amb qui tindrà 5 fills anomenats: Joan,
Carmen, Amparo, Trini, i Elvira García Campos. La iaia Petra García Solaz mor
prematurament l’any 1918, a consequència de l’epidèmia de la grip, conegu-
da vulgarment com la Cucaratxa.

Arran aquest fet, José Campos Cosme, deixa el domicili conjugal del carrer
Major per a passar-se a la casa natal del carrer de Sant Josep on conviurà
amb dos germans fadrins i Vicent, el seu germà capellà. La casa natal de la
família Campos està ubicada al carrer de Sant Josep, número 22.
Antigament va pertànyer al casalot del tio Vicent Panolla, i va ser adquirida
per un avantpassat de la nissaga Campos, possiblement per Antonio
Campos Jalmero.
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Full número 3 del manuscrit personal de Francisco Campos Alabarta on es detalla el naixement del tio Vicent i de la
tia Elvira, la dona del tio Micalet el Garrofí, així com la mort del seu fill Salvador Campos Cosme.



Segons Carmen García Campos: «Ací en esta casa han nascut i viscut tota la
vida els besavis i rebesavis meus» 14.

D’altra banda, Vicent Campos Cosme, que s’havia casat l’any 1922 amb
Francisca Llacer i vivia a València, havia de desplaçar-se a peu tots els dies fins
el poble, de manera que a les sis del matí ja estava picant l’anella de la casa de
sos pares 15. Encara recorda Carmen com a l’hivern, quan feia molt de fred, per
no encendre el foc ni la llum, el tio Vicent es passejava per dins del corredor de
la casa, amb la qual cosa aconseguia escarrassar-los al no deixar-los dormir.

Cada dos o tres mesos, quan tocava esquilar, se n’anaven tots dos germans
al Mas del Rei, del Mar, 16 del Conde, la Reva, etc., allà passaven dos o tres
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14 La casa pairal de la nissaga Campos va ser enderrocada en 1969 per a construir una finca de tres altures on viu
Carmen, Amparo i Trini García Campos. La casa es troba orientada a la part meridional de la ratlla del terme
d’Aldaia. La part darrera de l’edifici recau sobre el corral de ca Panolla, i des d’una de les seus finestres és pot
veure el xicotet hort de tarongers que encara es conserva al corral del casalot.
15 Vicent Campos Cosme va tindre només tres filles: Ángeles, Paquita i Teresa Campos Llácer.
16 El Mas del Mar era propietat d’una germana de Vicent Lassala, i és troba situat a l’entrada del camí de
Godelleta. Actualment s’ha reconvertit en un restaurant anomenat Valdemar on es celebren bodes i batejos.

Petra García, la dona del tio Pepe l’Esquilaor, quan tenia 18 anys. Quadre pintat per José Benlliure. Propietat privada.



dies esquilant el ramat bestiar per tot arreu dels masos de la zona. El trajec-
te el feien a peu carregats amb el canimet i la ferramenta de treball i allà pas-
saven dos o tres dies amb llargues jornades de treball. Habitualment, els ger-
mans Campos solien esquilar les cavalleries de nit, aprofitant les úniques
hores que no treballaven els animals per estar descansant a l’estable. En
canvi, de dia, havia que desplaçar-se i buscar-los pels camps on estaven fei-
nejant. Una volta finalitzada la tasca, feien la tornada indistintament per sepa-
rat: mentre que Vicent viatjava en tren, l’avi Pepe ho feia a peu per tal d’es-
talviar-se alguns gallets.

Els germans Campos estaven especialitzats en l’esquilada a tisora de la caba-
nya equina, matxos, haques i ases, del poble i localitats veïnes. Malgrat això,
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sembla que era José Campos Cosme qui anava a València per esquilar les
cavalleries en general, tant les dels tirarenes com les de transport o traginers
com ens recorda Micalet Tàrrega Campos: «Mentre que el tio Vicent es que-
dava esquilant al poble, el tio Pepe anava dos o tres dies a la setmana a
València a esquilar els cavalls dels tirarenes i dels transportistes que en aquell
temps hi havien una garbera».

Tot i que als darrers anys els germans Campos mai arribaren a formar part
de cap colla d’esquiladors i només esquilaven alguns corders i ovelles que
es criaven a les cases particulars del poble, com afirma Carmen García
Campos: «Mon aguelo Pepe i mon tio Vicent, s’han dedicat sempre a esqui-
lar cavalls i matxos i només esquilaven algunes ovelles que els llauradors o
particulars criaven a casa». Tot i això, sí podem constatar, a través de l’es-
mentada entrevista feta a Miquelet el Garrofi, com abans de la guerra (pos-
siblemet en temps de la República), el tio Pepe l’Esquilaor; va formar part
d’una colla d’esquiladors de Xirivella, coneguts com els Conillers, els quals
arribaren a fundar una espècie de cooperativa, on va estar treballant durant
alguns anys, costat a costat amb els membres d’aquesta organització en les
campanyes de l’esquilada dels ramats actuant als corrals del poble així com
d’altres indrets: «Ací en Alaquàs, esquilaven les ovelles del tio Pasqual
Pistoles i el ramat d’ovelles del tio Vicent de ca l’Angel, que durant una
època les tancava en una part del corralot del carrer Major. També anaven a
esquilar els ramats de l’Oveller d’Aldaia, al corral d’Almenar, de Capellan, del
Mas i altres masies per dalt de Calicanto. Mon tio Pepe, encara esquilava les
ovelles amb les tisores grans...»

Llavors, queda clar que, amb anterioritat al relat exposat per Carmen García
Campos, el tio Pepe l’Esquilaor, i molts altres membres dels avantpassats
Campos, es van dedicar a esquilar ramats sencers d’ovelles, tant als corrals
del poble com d’altres llocs, bé en colles formades pels mateixos membres
de la família, o bé en solitari: En aquest sentit hem d’exposar una anècdota
que ens contà Micalet el Garrofi, de son tio-iaio Rafael Campos Alabarta que
apunta en aquesta línia: «Quan morí son pare, al tio Rafael el vestiren de
negre de dalt a baix, i segons contava ma mare, un dia que estigué esquilant
ovelles va eixir del corral com un eccehomo, tan ple de pols, de palla, de xerri
i farratge, que en arribar a casa s’arrancà d’un grapat la roba negra i no se la
tornà a posar mai...»
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El que sí sembla segur, és que els germans Pepe i Vicent Campos no van eixir
mai del poble o indrets abans citats, entre altres raons, perquè mai els faltà
el treball i per tant, no van tindre necessitat de desplaçar-se a altres comar-
ques veïnes.

Com acabem d’esmentar, tots dos germans, esquilaven el cavall, matxo o
ase, al mateix domicili dels llauradors, llevat d’alguns casos en que els par-
roquians portaven a esquilar l’animal a la mateixa casa del carrer de Sant
Josep, hi nugaven l’haqueta o matxo sobre un arbret que hi havia davant de
la casa i després de travar tres de les potes de l’animal l’esquilaven. També
cal destacar cóm els germans Vicent i José Campos, no han eixit mai al
camp a esquilar a la cavalleria 17 «Sempre han anat a les cases» matisa
Carmen García Campos.

L’OFICI D’ESQUILADOR: UNA TRADICIÓ EN LA FAMÍLIA CAMPOS

Si atenem a les referències històriques, sense dubte l’ofici d’esquilador
existeix des que han existit el ramat equí en totes les seues modalitats. La
tasca fonamental de l’ofici està basada en l’artesania de l’esquilada a tiso-
ra del ramat equí o oví. El principal motiu de l’esquilada era l’higiènic i evi-
tar així la fixació dels paràsits. Una pràctica que a més a més, té com a
objectiu alleugerar el calor a l’animal en els mesos de l’estiu, ja que amb
l’arribada de la primavera, al bestiar li comença a caure el pèl vell i a nàixer
el pèl nou. Des temps immemorials, tots els esquiladors han utilitzat úni-
cament les tisores fins que a començaments de segle XX s’imposà l’ús de
la maquineta, que facilitava una tosa pràcticament molt més ràpida i uni-
forme.

José Campos Cosme, a l’igual que els seus avantpassats que havien segut
pioners en les tècniques de l’esquilada a tisora a Alaquàs, també va esquilar
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17 Als anys quaranta, Alaquàs, tenia una cabanya equina bastant important, on predominava el ramat equí tot i
haver una apreciable presencia del ramat mular, ja que molts llauradors del poble, cas del tio Vicent de ca l’Àn-
gel, Modesto Martínez, Francisco i Miguel Palop Cagapolidos, Pasqual Martinez el Llustrós, Daniel Pallardó el tio
Barrina, Batiste Panolla, el tio Vicent el Pelat, etc., eren partidaris d’aquests animals per a llaurar. El matxo o la
mula eren animals molt resistents per a poder aguantar llargs períodes de pluja dins de l’estable, sense agafar
cap malaltia, o bé temperatures extremes de calor o fred.



les ovelles amb les primitives tisores grans fins l’aparició de la maquineta
d’esquilar, la qual va introduir (el mateix que la resta d’esquiladors de l’Horta
Sud) ben aviat al seu treball a la fi de poder manllevar molts dels tradicionals
esforços que l’ofici exigia.

L’esquilador, com a principal protagonista d’aquesta professió, havia de des-
envolupar el seu treball amb la major cura possible deixant el seu segell per-
sonal i artístic. Avui en dia, encara són imprescindibles les tisores tradicionals
per esquilar les parts més irregulars de l’animal com ara la crinera del coll i
les orelles. 

Com ja hem assenyalat en alguna ocasió, tradicionalment, la figura de l’esqui-
lador al poble d’Alaquàs, ha estat representada per la família Campos fins l’a-
bandonament de l’ofici per part d’aquests pioners en les tècniques de l’es-
quilada a tisora com van ser el tio Pepe i el seu germà Vicent Campos, els
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Esquilaors. és a partir de a la dècada dels anys seixanta quan es farà rigoro-
sament visible la presència de dos esquiladors forans establerts al nostre
municipi, els quals van engegar aquest tradicional ofici al llarg de l’últim terç
de segle XX: Es tracta dels germans Antonio i Manolo Barea, naturals
d’Albentosa (Terol). Durant les últimes quatre dècades aquests germans han
estat els autors de l’esquilada, tant del ramat oví com del ramat equí del
poble així com d’altres localitats veïnes. Entre els seus clients s’hi troben
alguns ramaders tan esmentats com el tio Pasqual Cervera Pistoles, Vicent
l’Oveller o el mateix Miguel Juan Fuertes el Borreguero, qui tenia aleshores
el corral de tancar les ovelles al Barri del Crist d’Aldaia.

LES TÈCNIQUES DE L’ESQUILADA A TISORA DEL RAMAT EQUÍ

Les cavalleries de tir o arada, cavalls, matxos i burrets, necessitaven ser
esquilats al llarg del cicle agrícola. Generalment, l’esquilador, realitzava
aquest tipus de treball a l’aire lliure i només en casos de mal oratge s’utilitza-
va algun sostrejat del corral. Indistintament, era el propi llaurador qui portava
l’animal a casa dels esquiladors com ja hem esmentat o bé aquest anava a la
casa del llaurador a realitzar l’esquilada abans de començar la jornada, tret
d’aquelles poblacions que mancaven d’esquilador i aleshores s’havia de llo-
gar en localitats veïnes, com és el cas de Picanya on les cavalleries eren
esquilades per un torrentí: Leopoldo Navarro Alabarta, més conegut per
Poldo l’Esquilador 18.
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Tisores utilitzades pel tio Pepe l’Esquilaor per esquilar les cavalleries. Col·lecció de la família García Campos.

18 Leopoldo Navarro, esquilador torrentí que començà a practicar en solitari l’esquilada a Picanya des de principis
de segle XX, tot i que d’ença la dècada dels anys trenta, es farà acompanyar pels seus fills Leopoldo i José,
essent el diumenge el dia fixat de treball. Aquesta família d’esquiladors, solien desplaçar-se a peu caminant vora
la via del trenet fins arribar a dita població. TARÍN LÓPEZ, Ramón, Oficis artesanals de Picanya.



Per a que la cavalleria de labor presentara un bon aspecte, el llaurador procu-
rava contribuir amb una bona alimentació i una esquilada escaient de l’animal.
El simple fet d’esquilar els animals podia representar a voltes, tot un art,
sobretot, quan l’esquilador havia realitzat dibuixos a les anques dels animals.

UTENSILIS DE NETEJA

Per a netejar l’animal abans d’esquilar-lo, s’utilitzaven els següents estris:
Estrijol (raspall bast), manil i lua d’espart.

L’estrijol: Espècie de raspall o planxa dentada de ferro colat de forma ova-
lada, fixat a un mànec de fusta que serveix per netejar el pèl dels cavalls,
muls i burrets. S’utilitza agafant-lo manualment per mitjà d’una xicoteta
ansa per on passa el palmell de la mà. A l’hora d’estrijolar l’animal, aquest
raspall servia per eliminar, a més del pèl, les possibles brutícies que haja
pogut acumular. També s’utilitzava per embullar la crinera o cua del cavall.

El manil: Tros de tela prima de faldeta, llana o cotó que es puga llavar, el
qual s’empra per a netejar els ulls, orelles, fosses nasals i morro de l’animal.
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Lua d’espart: Espècie de guant d’espart que s’empra per a gratar el fang
de les extremitats de la cavalleria.

FERRAMENTA D’ESQUILAR

Fonamentalment s’utilitzaven les següents ferramentes:

Les tisores: Es gastaven dos tipus de model amb la tisora utilitzada per
esquilar les orelles del ramat equí, i que es diferenciava pel tret de formar
la fulla superior una curvatura bastant acusada, i la tisora que s’emprava
per a tondre la resta del cos de l’animal; ambdues eren de grans dimen-
sions. Les tisores solien tenir uns 30 cm de longitud, i una amplària de
fulla de aproximadament 5 cm a la part més ampla. En la curvatura supe-
rior de la fulla, és a dir en els ulls de la tisora i per tal d’evitar patiments en
els dits, l’esquilador, s’embolicava un tros de drap en forma de protecció.
Antigament, la tisora era l’única ferramenta de tall usada en la tosa fins la
introducció de la màquina d’esquilar. Cap al primer terç de segle XX, va
començar a estendre’s l’ús d’aquest tipus de maquinetes que funciona-
ven de forma similar a les emprades pel barber. Llur utilització deixava una
textura especial en el pèl de la cavalleria: és el pelat anomenat acordonat
molt semblant al dibuix habitual de la pana.

Les tisores s’usaven principalment en la realització d’adornaments i en el
rapat de cues i crineres.

La màquina d’esquilar: Està formada per una pinta, i una fulla articula-
da per dos bracets amanegats i corbats, en forma de colze, cap al cap-
çal. Es maneja amb dues mans: amb una es du el moviment de la màqui-
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na i amb l’altra es subjecta. El pelat amb la màquina sol deixar un pèl
molt uniformat.

La pedra d’esmolar: l’esquilador solia portar una pedra, per afilar les tiso-
res de tant en tant, la qual portava estojada en una beina de cuiro.

ESTRIS DE SUBJECCIÓ

De vegades es necessitava subjectar a l’animal que anava ser esquilat per
evitar que soltara una guitza o morrada a l’esquilador. Les precaucions o
mesures que solien prendre’s durant l’esquilada estaven en funció de la natu-
ralesa de la cavalleria, ja que hi havien haques molt nervioses que s’atemo-
rien només pel brugit de les tisores. Per a facilitar el treball de l’esquilador,
mentre menava les tisores pel reguitzell de pèls de la cua o de la crinera i evi-
tar les possibles estrebades, als animals que es ressentien a patir les respec-
tives manipulacions, els esquiladors aplicaven bàsicament dos mètodes:

(a) Subjectar les extremitats davanteres amb la trava - corda acabada amb
un tros cilíndric de fusta perforat al centre - i, de vegades, mitjançant una
corda lligant una de les potes de darrere amb la davantera, per evitar així
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les guitzes. També es solia gastar una petita cadena amb dues argolles
que es col·locaven a les potes davanteres.

(b) Col·locar el torcedor al morro de l’animal. El torcedor o acial és un ins-
trument que produeix molt de dolor, està format per dos pals d’uns 30 cm
units per un de llurs extrems, per mitjà de dos cancamons, i per l’altre, s’u-
neixen i queden fixats per mitjà d’un cordell. Aquest artefacte serveix per
a estrènyer els morros de les cavalleries molt nervioses i tenia com a fun-
ció evitar els possibles tirons o mossegades que puguera provocar-hi la
basarda durant l’esquilada. Sembla que els germans Vicent i Josép els
Esquiladors, no foren massa partidaris d’ aquest darrer mètode tan dolo-
rós per al bestiar i per això empraren sempre la corda.

NETEJA DEL COS DE L’ANIMAL

En primer lloc, i abans de començar l’esquilada, s’ha de preparar la cavalleria
amb una bona neteja del seu cos; operació en la qual no s’havia d’utilitzar mai
estris massa durs, sobretot en aquelles parts del cos de l’animal en què els

102

Torcedor de fusta emprat per a immobilitzar l’animal.

El travador de cadena és un dels estris de subjecció més antics
que es col·locava a les potes davanteres del mul o cavall a l’hora
d’esquilar-lo



músculs no estiguen ben protegits de carn, pell o pelatge com son els rems
o extremitats inferiors del bestiar, sobretot quan es tracta d’un animal amb
pessigolles o molt nerviós.

L’operació de neteja s’encetava amb tota aquella part relativa al cap; és a dir,
ulls, orelles i nassos. Immediatament es procedirà a la neteja de l’exterior del
cos fent ús de la brossa metàl·lica (estrijol) amb la qual s’havia de gratar suau-
ment la pell en les dues direccions, o siga, a pèl i a contrapèl, per utilitzar des-
prés el raspall i el manil per a assentar-lo. Aquesta maniobra començava per
les taules del coll i continuava pel dors, costellars, gropa, parts genitals, anus,
ventre i cuixes sense arribar a les canyes dels terços anterior i posterior. No
hauria oblidar-se tampoc fer netejar el bescoll, cua, quartilles i cascos, llavant-
los per a deixar-los lliures de la brutícies fecals del sol o pis de l’estable, que
solien ser productors de moltes malalties i defectes que li restaven valor a l’a-
nimal que ho patia.

L’ESQUILÒ DEL RAMAT BESTIAR EN GENERAL

Al llarg de l’any hi havia un període per a practicar l’esquilat dels animals:
abans de començar les labors de sembra o verema, a primers d’octubre, i als
dos mesos abans de l’estiu. Tot i això, cal dir com els germans Josep i Vicent
els Esquiladors, esquilaven tots els dies del calendari. Com que a l’arribada
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de la primavera, la cavalleria començava renovar el pelatge seguint un ritual
ancestral de la naturalesa, llavors a finals de març o primers d’abril eren els
mesos tradicionals d’efectuar l’esquilada dels animals per ser aquestes dates
les més apropiades ja que de practicar-se a pocs dies abans de començar la
campanya de la recol·lecció agrícola, l’excessiu període de temps que
aquests animals deurien romandre exposats al sol podia afectar-los la pell.
Per tant els llauradors buscaven que llurs cavalleries aplegaren en bones con-
dicions a l’estiu, que era l’estació de l’any on es concentrava el major esforç
de l’animal per ser aquesta l’època de carregament i batuda del forment. En
aquest sentit cal distingir dues aspectes relatius a la seu pràctica: l’esquilada
del cavall que presentava una labor de treball molt elemental i l’esquilat de la
resta de cavalleria, matxos, burrets, etc., que requerien d’una tècnica mes
complexa. 19

L’esquilat del cavall: Era una pràctica poc habitual o recomanable, degut
sobretot, per la finor de la seua pell i pelatge; llur constitució delicada el
feien extremadament sensible a les variacions atmosfèriques i climàti-
ques a zones fredes hi predisposen a malalties greus, així doncs, l’arran-
jament mitjançant l’ús de tisores, es limitava en tallar o retallar-hi ell pèls
llargs, o pelussa, que naixen en la part interior de les orelles i voltants de
l’esperó, així com el pelatge de la crinera, cua i potes del cavall.
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19 Dades proporcionades per Antonio Barea durant l’entrevista feta el dia 14 de març de 1998.

La màquina d’esquilar
s’utilitza en la tosa de potes
i crinera del ramat equí.
Al retrat l’esquilador ala-
quaser Antonio Barea i el
seu fill Toni, durant
l’esquilada de l’animal a la
Baixa del Realenc (Picanya).



L’esquilada de matxos i burrets: Era a partir dels sis o set anys de vida
quan comencen a pelar-se aquests animals. Els matxos i mules solien
pelar-se dues voltes a l’any, mentre que el ruc s’esquilava sols una volta a
l’any. A tota aquesta classe d’animals se’ls practicava l’anomenat “esqui-
lat a ratlla”, que era una tosa més global que la del cavall, ja que tenia com
objectiu evitar l’excés de suor i com a mesura d’higiene. L’esquilada, prò-
piament dita, començava després de quadrar l’animal amb les potes rec-
tes sense necessitat de nugar-lo, excepte quan l’animal no era massa
dòcil i aleshores hi havia que posar-li el torcedor al morro. Una volta sub-
jectat l’animal, es marcava amb la tisora especial una línia recta al llarg
dels costats que delimitava la part de la panxa que era la part de l’animal
que no s’esquilava mai. Una vegada feta la ratlla, amb la maquineta s’ana-
va esquilant el llom i el coll de l’animal. Quan s’acabava d’esquilar el cos,
l’esquilador agafava de nou les tisores per a pelar aquelles parts on no
havia entrat la màquina: és a dir, orelles, crinera, cua, i especialment, per
a marcar els cascos.

En casos excepcionals, alguns senyorets encomanaven fer sobre les cui-
xes de la cavalleria una sèrie d’adornaments; que podien anar des d’una
simple sanefa fins treballs que cobrien totes dos cuixes. És ací on aquest
ofici es convertia en tot un art. Els adornaments en els animals de labor,
es simplificaven a senzills dibuixos geomètrics que constituïen la part més
vistosa de l’esquilada.
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L’esquilat de matxos o
burrets, que requerien d’una

tècnica més complexa.
Al retrat Antonio Barea.



LA TOSA DEL RAMAT BOVÍ A TISORA

La tècnica de l’esquilada a tisora de les ovelles a l’Horta Sud no presentava
particularitats diferents a les tècniques emprades en altres indrets d’Espanya
com Castella, Aragó o Extremadura. 20 De qualsevol manera, cal subratllar
cóm l’esquilada a tisora era un art que requeria un llarg aprenentatge en
temps antic. Posteriorment aparegueren al mercat les modernes màquines
dotades de púes o pintes que facilitaven la pràctica d’aquest ofici com ja hem
subratllat anteriorment.

El dia de l’esquilada era un dels dies més assenyalats del calendari i tenia lloc,
des de mitjans de maig fins mitjans de juny, dades que coincidien amb l’arri-
bada dels primers dies de calors primerencs. La tosa té com objecte despu-
llar a l’ovella de la llana per tal de lliurar-la d’un calor excessiu, i explotar la
riquesa de la llana. La llana hi ha que tallar-la en primavera per ser l’època en
que comença la moguda; quan més moguda està l’ovella, millor s’esquila. El
tipus de llana i la seua qualitat ho determina la raça de cada ovella; així mateix
la longitud de la fibra, la finor o l’estructura de la llana, depenen de la part del
cos d’on prové, de manera que cada tipus de llana requereix d’un tall diferent.
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20 Vegeu «Pastors i ramaders d’Alaquàs: un estudi sobre la ramaderia llanar de meitants de segle XX», de Ramón
TARÍN I LÓPEZ, Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. Any 2005.

Detall de les tècniques de l’esquilada a tisora.



Quan s’acostava l’època d’esquilar el ramat, el cap de colla dels esquiladors
anava a visitar al ramader i allí, al mateix corral, es posaven a parlar ramader
i l’esquilador per a fixar la data que havien de començar l’esquilada, de mane-
ra que arribat el dia acordat es presentaven a peu els esquiladors al corral del
ramader amb tota la ferramenta. Hores abans de començar la feina era intro-
duït el ramat a les quadres o pleta amb l’objectiu de que suara, facilitant així
la tasca de la tosa. Dues condicions caracteritzaven la bona esquilada: evitar
produir ferides a l’ovella i que el velló de llana no es trencara. Els trossos més
petits que es desprenien de les potes i coll s’utilitzava per a farcir els coixins.

La jornada començava a trenc d’alba i quan arribava la quadrilla d’esquiladors
estava tot disposat per enllestir la seua tasca. Habitualment el ramader en
qüestió solia oferir alguna cosa per a beure o menjar. Seguidament el pastor
posava el primer lot d’ovelles al lloc triat del corral, se travaven les primeres
ovelles i començaven a cantar les tisores. Quan es finalitza el primer lot, els
esquiladors paren una xicoteta estona per afilar les tisores, tasca que es repe-
tia aproximadament cada dos hores, per a que el material estigués en tot
moment ben acurat per a poder continuar la tasca. A la migdiada, els esqui-
ladors paraven un cop per a menjar el que la dona del ramader els havia pre-
parat. Finalitzada la jornada els esquiladors a l’hora de dormir, es gitaven
sobre una màrfega o catre junt als pastors. 21
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Manuel Barea esquilant a maquineta una ovella al
corral de Milagros Yuste, a l’antic camí de Torís.

21 Dades proporcionades per José Fuertes Dolz el Borreguero, el fill del ramader Miguel Juan Fuertes Izquierdo,
dins l’entrevista que li vam fer el 20 de juliol de 2000.



La posició d’esquilar és sempre ajupit: amb una mà s’esquila mentre que
amb l’altra mà i les dos cames se subjecta i es remou l’ovella, a la fi que
quede travada. També hi havia esquilador que acostumava a gitar l’animal
d’esquenes sobre terra i en aquesta posició, li lligava les potes, i tot seguit,
la punta de la tisora començava a tallar la llana, normalment pel centre de la
panxa, o bé per la part esquerra de l’animal, primer l’espatlla i s’avançava
tallant la meitat del coll, el costat, les potes de darrere i la cua.

En acabar-hi de tondre aquestes pegava la volta a l’ovella i s’avançava per l’al-
tre costat, sempre en direcció al cap, a dreta i esquerra, procurant que els
flocs de llana tallats avançaren cap a vall sense desprendre’s cap del conjunt,
Finalment es destravava l’animal, recolzat els muscles sobre les cames de
l’esquilador, i s’acaba amb la tosa de la panxa. Els retocs al cap i cua es feien
al final del procés.

La tosa es realitzava sempre a dreta i esquerra, procurant que els flocs de
llana tallats avançaren cap avall sense desprendre’s cap del conjunt. Així
mateix, els flocs resultants de llana tallada es dipositaven sobre el munt de
llana prèviament separat del cos de l’animal.

La llana que es talla a les ovelles s’anomena de velló i cada velló ve a pesar
2 kg. Els puntellons i ferides produïdes per les tisores en el cos dels animals
es solien curar amb la cendra procedent de les fargues dels ferrers del poble,
aplicant-la sobre la part arrossinada. Així mateix, una volta esquilada l’ovella,
s’acostumava fregar el cos de tot l’animal amb zotal a la fi de desinfectar-lo,
després es passava l’ovella per una basseta d’aigua per a llavar com cal el cos
de l’animal.

La producció de la llana ha estat una font econòmica molt important fins mit-
jans del segle passat ja que la llana era transformada, a través de batans, en
la principal matèria per als telers on s’elaboraven tota mena de roba molt acu-
rada, mantes, calces, fardes o coixineres. Els teixits més fins es transforma-
ven en vistoses faldes, pantalons, jaquetes i abrics, etc. Els vellons de llana
s’utilitzaven sobretot per a confeccionar els millors matalassos.

En l’Edat Mitjana el mercat de la llana era molt important. La producció i
comercialització de la llana constituí una font econòmica molt important al
País Valencià. Així vegem com al llarg del segle XIII es va intensificar la pro-
ducció i comercialització a través d’organitzacions de tipus comarcal o locals
existents que agrupaven als ramaders i els protegia llurs interessos respecte
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a l’aprofitament de pastures com queden reflectits en les successives regla-
mentacions “de les pastures i del vedat”, adoptades pel propi rei Jaume I al
llibre dels Furs 22.

Segons Pepe Fuertes el Borreguero, a mesura que s’anava tallant la llana de
l’ovella, es posava dins d’unes saques que se guardaven fins que passava el
comerciant de torn per emportar-se la llana amb un carro. «A casa vingué
sempre a comprar-nos la llana un home de Xirivella que li deien Galvis.
L’home tenia el llavador al carrer de l’Olivereta, i allí netejava la llana i una
vegada neta la distribuïa entre els fabricants de tèxtils de Xirivella, Alcoi o
Bocairent on crec recordar que tenia una fàbrica».

Fins 1930, que és la data aproximada en què es comença a esquilar amb
màquina, la tosa s’havia fet amb les tradicionals tisores, que eren unes tiso-
res allargades i estretes de ferro amb les que s’anava tallant la llana i fent el
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22 En l’antiguitat l’artesania de la llana comença a ser un treball popular que es realitzava amb instruments molt
elementals de forma col·lectiva o bé individualment, en xicotets tallers. Els seus orígens es remunten als gremis
medievals, agrupats per carrers, que van estar vigents fins les Corts de Cadis.

Primitiu teler de filar i teixir la llana. Museu de Villalba Baja (Aragó). 



popular dibuix de cordó. Amb aquest procediment manual, la mitjana d’ove-
lles que hom podria tondre oscil·lava entre 45 i 50 per dia. La modernització
d’aquesta primitiva tècnica es farà visible amb l’aparició de les noves maqui-
netes de tondre que funcionaren, primer amb un manil adaptat al cap, i pos-
teriorment amb l’electricitat. Aquestes maquinetes estan formades per tres
potes sobre les que es subjecten el cap o motor, al que va unit una espècie
de braç amb gran mobilitat que acaba en una pinta. Amb l’ús d’aquestes
maquinetes es perd una gran part de l’artesania tradicional, però en canvi
s’aconsegueix estalviar bastant temps a més de fer la feina molt més còmo-
da; avui un tonedor pot esquilar en una sola jornada unes 180 ovelles apro-
ximadament.

ASPECTES ECONÒMICS I SOCIALS

Com en tantes altres professions artesanes, el temps i dedicació de l’esqui-
lador al seu ofici, variava en funció de les èpoques. En alguns casos dedica-
va tan sols unes quantes hores al dia i podia completar-ho amb altres ocupa-
cions, i en altres períodes de l’any tenia que desplaçar-se a les alqueries de
l’horta o bé a les masies, a l’interior del secà.

La relació diària, del tio Pepe i del tio Vicent els Esquiladors, amb els seus
clients representava l’encaix fonamental entre la vida laboral i la vida social:
En aquest sentit, la identitat social del tio Pepe l’Esquilaor es completava amb
la implicació directa amb la Conferencia de Sant Vicent de Paul, institució
benèfica (semblant a l’actual Caritas) molt activa en les tasques d’ajuda a la
gent més necessitada del poble. També hem d’anotar l’íntima amistat d’un
grapat d’amics entre els que figuren Francisco Boscà, Tomàs Lluna, José Ma
Planells, Francisco Estreder, Blai Català, Pasqual Gil, Tomàs Gil, Francisco
Guillem, Geroni Pons, Toni el Ferrer, Batiste Culpelut, Domingo Monpó, Elies
Casaban, Quico el Vicari, Vicent Panolla. «Tots eixos, eren amics de m’agüe-
lo Pepe i de mon tio Vicent”, recorda Carmen García Campos».

Cada dia, els clients deixaven l’avís a la casa pairal dels germans Campos, i
normalment, a l’endemà es presentaven al domicili del parroquià, perquè el
ritme de feina no era tan fort com per a tardar un parell de dies en fer-ho.
Com que tota la feina la tenien repartida entre llauradors o veïns d’Alaquàs i
Aldaia, alguns dels clients venien des dels carrers de Manises, Sant Miquel,
i rajolars pròxims al cementiri d’aquesta localitat.
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Segons la marxa que tenien els animals, el tio Pepe l’Esquilaor i el seu germà
Vicent, havien de planificar la jornada 23. Tots els dies s’alçaven sobre les sis
del matí, i depenent del lloc on havien de desenvolupat la feina, o bé, si l’ani-
mal s’havia d’esquilar de bon matí a la mateixa quadra, abans de eixir a tre-
ballar al camp, podien començar la seua tasca a les sis o les set del matí, i
finalitzaven la jornada envers les set o huit de la nit. Segons ens conten, quan
arribava a casa l’avi Pepe, després de cada jornada, s’havia de fregar les
cames amb alcohol per tal de alleujar el dolor dels ossos.

Depenent de l’oratge, hi havia més o menys treball: així, els dies de pluja eren
els dies de més feina perquè els llauradors no podien eixir al camp; alesho-
res els dos germans, Pepe i Vicent Campos Cosme els Esquiladors, esquila-
ven el bestiar al mateix corral del llaurador.

José Campos Cosme, el tio Pepe l’Esquilador.
Imatge de 1960.

23 Antigament, quan encara no existia el telèfon, el tio Pepe l’Esquilaor i el seu germà Vicent, es desplaçaven a
peu carregats amb la ferramenta als muscles a casa del ramader, el mateix passava quan s’havia d’avisar del dia
de l’esquilada per tal de que el ramader preparara les ovelles



Pel que fa a l’aspecte econòmic, cal dir que la principal font d’entrada de
diners era el sou que cobraven pel seu treball, de forma que, contràriament
al que ha segut el cas d’altres oficis, que antigament sembla que solien
cobrar en espècies, no es el cas d’aquests dos artesans que cobraven tots
els dies només acabar la feina, fins i tot en temps de la guerra, exceptuant
d’algun cas en que arribaren acceptar aquells productes del camp que falta-
ven a casa. 

Cada dia a la fi de la jornada, el tio Pepe i el seu germà Vicent posaven sobre
la taula els diners recaptats i se’ls repartien d’acord amb els animals que
havia esquilat cadascú. «Sempre ho feien igual: s’asseien els dos a la porxà i
buidaven les butxaques per a veure cadascú el que portava: una vegada cal-
culats els diners se’ls repartien i deixaven el tall nét per a l’endemà», ens rela-
ta Carmen García Campos.

En temps de guerra moltes dones anaven a netejar per les cases i cobraven
en farina, fesols, creïlles o qualsevol altre producte del camp. A casa dels
esquiladors no es lliuraran de l’escassetat econòmica ja que hi havien moltes
boques per alimentar. La dona de Vicent Campos Cosme es va veure aboca-
da a posar-se en una porteria de València per ajudar econòmicament a la seua
família.

Als anys cinquanta es cobrava, aproximadament, unes 25 pessetes per l’es-
quilada d’un matxo, 20 pessetes per cavall i 15 pel burret. Però no era tot
benefici, ja que una maquineta de la marca Alfa, costava de 80 a 100 pesse-
tes. A tot això hi havia que afegir que aquestes maquinetes es gastaven ben
prompte, i cada 30 cavalleries havia que portar-les al ferrer per a buidar-les, la
qual cosa suposava de 20 a 25 pessetes.

Altra font secundària molt important van ser el pèl que arrambaven de la cri-
nera i cua del bestiar; quan acabaven de tallar la serrellera, enfilaven el regu-
itzell de pel en un xicotet feix nuat amb les mateixes cerres de l’animal i el
guardaven dins d’un saquet. Una vegada en casa, l’allotjaven en un costat del
últim replanell dels graons de l’escala. Quan acumulaven una quantitat consi-
derable el portaven a vendre a València.

Durant molts anys el pèl del bestiar esquilat va gaudir de diverses utilitats.
Solia utilitzar-se com a fem orgànic, també es gastava en la fabricació de dife-
rents classes de raspalls. Els corretgers l’empraven com a material de replè
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a les colleres, collerons, albardes i altres guarniments. Amb el pèl trenat dels
cavalls s’arribà a fabricar anells, cadenes de rellotges, cordons i altres ele-
ments com el fil de cosir la sabata que ha estat utilitzat pels sabaters per a
reforçar. Un altre tant es pot dir de llana procedent de la tosa de les ovelles
que va gaudir de nombroses aplicacions per al sector matalasser o corretger.
Tot i això, amb l’evolució de la industrialització, en tots els sectors de produc-
ció, va decaure el seu ús trencant-se així, aquesta mostra d’interrelació que
tenien els oficis del medi rural amb altres.

Finalment, la progressiva mecanització de les tasques agrícoles suposà la
paulatina desaparició dels animals de labor i amb ells, pràcticament, l’ofici de
l’esquilador. Actualment, la tosa de la totalitat d’animals que encara hi són als
pobles d’Alaquàs, Aldaia, Picanya, Paiporta Xirivella etc, s’encarrega d’aques-
ta pràctica durant les hores lliures, capvespres, dissabte o diumenge, Antonio
Barea, nascut en Alaquàs, i fill d’Antonio Barea, home natural de l’Albentosa
(Terol) domiciliat al carrer de Salvador Giner, núm. 14, qui, com ja hem
esmentat abans, també va estar alguns anys practicant l’ofici junt al seu
germà Manuel.
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