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Entrevista. 18/12/2018.

Per què es va posar a treballar a la ceràmica? 

Per José Cotanda, treballava a la seva tau-
lellera i com jo pintava a l’oli em va dir que 
m’ensenyaria perquè ell era l’únic que pin-
tava a la Muy Noble i volia ensenyar-me. Al 
principi pintar sobre ceràmica no m’agradava 
perquè no ho sabia fer però ell em retoca-
va a última hora i a poc a poc, amb pacièn-
cia, em va ensenyar, però era un canvi molt 
gran. Em va contagiar la il·lusió d’esperar una 
peça quan surt del forn, és molt bonic, veus 
les peces pintades i quan surten del forn són 
altra cosa. Ara és molt bonic perquè amb una 
fotocopia fas un dibuix. Després d’aprendre 
vaig començar a fer murals i Cotanda em deia 
que anara amb compte perquè els murals són 
grans i si no estan ben dibuixats es veuen 
molt molt les errades. Vaig fer molts murals.

Com vas entrar a treballar a una fàbrica de 
taulells? 

Vaig entrar a treballar amb Copla. Vaig co-
mençar a pintar allí però ho feia tot mala-
ment, al principi. Em desil·lusionava perquè 
estava acostumat a l’oli que, quan t’equivo-
ques, pots rectificar, amb la ceràmica, no. Si 
ho feies malament la peça ja no valia. Abans 
ho dibuixavem tot a mà, ara s’usen fotocòpies 
de dibuixos. Les peces grans eren complica-
des. A mi em deien que, sobretot, fera la cara 

bé, que si lo altre surt malament no passa res 
però la cara és lo important.

Quants anys tenies quan vas entrar a pintar 
a la Muy Noble? 

Uns 30 anys, i em vaig retirar als 64 anys. En-
tre Copla i la Muy Noble vaig treballar aques-
tos anys, 34, com  a la Muy Noble vaig treba-
llar uns 25 anys.

T’agrada el teu treball? 

M’encanta, no em canse mai, ara comence a 
cansar-me perquè m’he fet gran però així i tot 
de tarda encara pinto. Ara he tornat a pintar 
a l’oli perquè m’ha animat el meu fill i ara tots 
volen quadres a l’oli però sóc massa bo. les 
pinzellades les faig com a la ceràmica, massa 
precises però de moment no puc soltar la mà. 

La muy Noble treballava de manera tradi-
cional? 

Només volien fer peces de l’època del comte 
Aranda i  hi havia de tot tipus. Jo feia les care 
primer perquè era el que més havia però poc  
a poc vaig ensenyar a tots els aprenents que 
han acabat despuntant i ara treballen a molt 
bon nivell. La tècnica i els quadres solien ser 
de l’època del comte d’Aranda. Per exemple 
la terra, l’aire i el foc representats en un plat. 
En fèiem de diferents èpoques.

VICENT GALLÉN
87 anys. L’Alcora.
Pintor a “La Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora”

Entrevistadora                                                                                                    IES L’ALCALATÉN
Irene Ferrer Carnicer. Presentadors: Alba Gallén Aranega i  Hèctor Bachero Escrig. 4t d’ESO. 
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S’havia de tenir algun requisit per començar 
a pintar? 

No, en un principi hi havia un xic de Vila-real 
que havia estudiat belles arts però no pujava 
sovint al poble així que Cotanda em va de-
manar que vingués jo a pintar per a poder 
atendre els pedidos de la gent quan venien 
a encomanar peces. Jo pintava a l’oli i em 
va costar pintar sobre ceràmica. Al principi 
Cotanda em retocava tot el que feia perquè 
jo detallava molt els detalls, em demanava 
menys precisió. Jo al final em vaig enganxar 
perquè quan et sortia una peça bonica, sortia 
del forn i tenies molta il·lusió. És tot un pro-
cés. Després d’eixa etapa  vaig començar a 
fer exposicions. Practicava molt en casa. La 
primera exposició la vaig fer la primera expo-
sició en Azulejos Sanchis, les 60 peces que 
vaig exposar les vaig vendre totes a gent de 
València. Allí hi ha més tradició i gust per la 
ceràmica que a Castelló. 

La tècnica que utilitzaveu te la va ensenyar 
Cotanda, però a ell qui li va ensenyar? Ell tenia 
una fàbrica, portava terra de molts llocs i es 
feia ell els colors. En pocs colors feia moltes 
obres. Avui dia és més fàcil. Era un home que 
passava moltes hores fent proves. barrejant 
colors bàsics feia moltes tonalitats diferents.

A quina edat mínima  entraves a treballar? 
En aquella època no miraven edat a les fàbri-
ques, qui no estudiava als 12 o 14 anys anava 
a les fàbriques. A la muy noble vaig tindre 27 
aprenents a l’hora molt joves. 

Quante hores treballàveu? 

Treballem a 8 hores però jo feia més a casa 
per aprendre més.

Quin salari tenieu? 

El jornal base al principi i poc a poc em va 
pujar el sou. Jo a la fàbrica cobrava més per-
què feia hores i anàvem a estall però el gust 
pel treball a la Muy Noble era immens. No es-
tic res empenedit perquè vaig guanyar diners 
d’altra manera pintant. 

Quins treballadors cobraven més diners? 

Tots igual, les xiques totes cobraven el sou 

base quan entraven, igual que els xics. Quan 
aprenien els pagaven més.

Hi havia riscos laborals? 

Havies d’anar amb compte amb els colors 
perquè abans es feia ús de plom però actual-
ment, no. 

Els treballadors es relacionaven entre ells 
fora de la fàbrica? 

Hi havia molt bon ambient.

Portaveu uniforme? 

Ens donaven uns baberos per a no tacar-nos. 
Al principi passarem molt de fred però des-
prés van posar estufes, una per a cadascú i va 
millorar l’ambient.

Com era la fàbrica? 

Una nau amb un forn rodó antic. Abans era 
una fàbrica de taulells i nosaltres posàvem el 
fang al forn moruno. 

D’on portaveu el fang? 

El fang en aquella època el portaven de Gi-
rona però també es portava de darrere del 
cementiri i de les Saleretes. També vam fer 
una prova de la costera de Ramos. 

A quin lloc de la fàbrica treballaves?

Jo envernissava i pintava. Les peces les feie el 
tio José, les feia i després van entrar uns nous 
alfarers que van ser aprenents del tio José 
que li ajudaven. 

Quines màquines hi havia? 

No teníem màquines, només pinzells i forn de 
llenya. Abans coíem a 1020 graus el biscoxat. 
Per a pintar 920 graus la mateixa peça. Va ha-
ver d’acoplar la terra amb el vernís perquè al 
principi es trencava tot. Hi havia dos forns. El 
biscoxat es feia prompte però pintat es tardava 
més, alguns plats tardaven tres dies en fer-se. 
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Hola, bona vesprada, Francisco.

Bona vesprada.

Tinc entés  que vosté va treballar en el sec-
tor de la ceràmica tota la seua vida.

Pràcticament. 

I, podria dir-nos quan va nàixer?

Vaig nàixer a Atzaneta el dia 19 de novembre 
de l’any 1944.

A quina edat va començar vosté a treballar?

Jo, als catorze anys. (...) L’any 1958.

I, a partir d’aleshores ha estat treballant du-
rant quant de temps?

Durant 48 anys.

Durant 48 anys cotitzant.

Una estona.

Una estona (rialles).

Una estona cada día i al final 48… (rialles).

Ens podria dir quins oficis va executar vosté 
dins del camp de la ceràmica?

Jo al camp de la ceràmica pràcticament vaig 

treballar sempre en la part crua.

Dins de la fàbrica?

Sí, en forns, en premses, en pintador, o siga, 
en pintador, no en classificar, però de tocar, 
perquè aleshores els taulellets es tocaven 
tots de mà en mà, - aquest estava mal, fora... 
I jo vaig passar després a la part d’esmaltat.

Tot eixos oficis dins, a la fàbrica?

No, en vàries fàbriques. En aquells temps et 
buscaven a les fàbriques.

No com ara (rialles).

I ja van fer una fàbrica a la Foia i  li vaig dir 
que la part d’esmaltat no la coneixia, i em va 
dir, - no, no , tu puja ahí a la part de magat-
zem i classifica. I vaig passar, i ahí vaig passar. 
Vaig començar classificant i fent  els controls 
de magatzem i van canviar els gerents i vaig 
començar dins de magatzem i càrregues. I, 
atenia als clients , que sols hi havia un home 
que se n’anava de viatge, i atenia i feia les 
càrregues i els albarans, i així feia la faena.

I a més d’això també ens ha dit que va tre-
ballar com a transportista i comerciant, ve-
ritat?

Sí, bo, com a transportista vaig estar any i 
mig d’ajudant de xòfer, tenia 17 anys, entre 17 

FRANCISCO BELTRÁN FABRA
74 anys. La Foia de l’Alcalatén. Operari de processos bàsics i comercial. 

Lloc de l’entrevista: solar que va ocupar l’empresa ceràmica B.I.C.

Entrevistador                                                                                 COL·LEGI PUÉRTOLAS PARDO
Josep Clar Martí
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i 18, quan vaig anar en un camió, per un camí 
d’ací de l’Alcora.

Ah! D’ací de l’Alcora?

Sí, hi féiem la part de Catalunya.

Ah, d’ací a Catalunya! I, a part de Catalunya, 
has treballat alguna part geogràfica més?

A part de Catalunya, treballava de comercial 
quasi tota Espanya. Sí, i vaig estar tres anys 
en Portugal, tres anys.

És a dir, que el comerç des de l’Alcora tam-
bé era a nivell internacional.

Sí.

Interessant. I, va trobar vosté grans diferèn-
cies entre les condicions (laborals), els 
sous...?

Mmm… No. Cada vegada que començaves a 
fer una cosa (faena nova) passaves a una al-
tra (situació econòmica), doncs sempre mi-
lloraves algo.

I, va estar content amb eixa situació? Ho 
considerava just?

Sí, sí.

Però, actualment, creu que en una fàbrica 
d’ara podrien donar-se eixes condicions, ei-
xos sous?

Això és molt diferent.

Molt, no crec que puguere traballar amb 
14 anys. I, vosté, en els oficis que va tocar, 
amb quanta gent treballava?

No ho sé, molta.

Més que ara?

Jo vaig començar a treballar ací en Tilesa, i 
ací n’érem… No ho sé... 80 persones.

En la mateixa secció?

Sí, 80 o 100 persones, abans eren moltes per-
sones treballant, i abans el taulell es feia de 
terra, el prensaves i havies d’estendre’l dret, 
en posició dreta per a que se secara, per-
què sinó... (inaudible), i havies de portar-lo 
al forn… (...)

Sí, però, a més de treballs (a llocs) com 
prenses, el forns o càrrega del camió, hi ha-
via cursos d’equipament i vestimenta  (pre-
venció de riscos laborals) en aquella època 
per a treballs pesats?

No, la vestimenta cadascú portava la de casa, 
no anava ningú igual que jo, cadascú la de la 
seva casa. I quan trèiem els taulells cuits em 
cremava, i si duies guants bé, però sinó…

La fàbrica no els donava cap guant, havia 
de dur-los vosté de casa?

Aleshores teballàvem dins dels forns i, per la 
vesprada, suat, no podies dutxar-te perquè 
aigua calenta no hi havia, i agarraves la bi-
cicleta, després la moto, i te n’anaves cap a 
casa, constipat i, al final, bronquitis crònica.

Que és el que té ara vosté. Això n’és una 
conseqüència?

Eixa n’és una de tantes. Això no té importàn-
cia.

Importància en té.

És així. No podies, no hi havia res, només po-
dies llavar-te les mans en aigua gelada i, com 
eixies d’ahí del forn, no podies calentar-te. 

Eixes condicions no podrien donar-se ara 
en una fàbrica. (...)

Interessant, vosté va haver de fer moltes 
hores diàries? No moltes, sinó un horari  
que no era el seu?

Home, l’horari era de 8 hores, però es feia 
molta hora extra; jo vaig fer, una vegada, 32 
hores seguides.

I, per què això, 
obtenia més di-
ners d’eixa for-
ma?

No, era un tem-
porada de gripe 
i faltava gent i 
entre la meitat 
de la gent ha-
víem de fer-lo.

Ufff! Impressionant.

Sí.
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Bona vesprada. Quantes hores es treballa-
va?

Vuit.

I quin salari tenieu?

Però treballàvem fins dissabte a migdia, i jo, 
quan vaig entrar a la fàbrica a treballar, co-
brava vuitanta-quatre pessetes. 

I, consideraves just el jornal?

A mitges. En aquella primera no, però des-
prés, a mesura que vas anar fent-te major i 
fent altres feines, doncs ja cobraves més.

Hi havia riscos a la seua feina? Quina roba 
portàveu?

Ai! La que tenies per casa que ja deies «mira, 
aquesta per a treballar». Aleshores no do-
naven ni botes, ni camises, ni jerseis ni res 
d’això.

Considera dures les condicions de treball 
en eixa època?

Sí.

I, com era la fàbrica?

Tercermundista… Era.

I, a quin lloc de la fàbrica treballava?

Els he passat tots, els llocs de treball de la 
fàbrica.

I, amb quina font d’energia funcionaven les 
màquines?

Bo, elèctriques.

Qui era el propietari de la fábrica?

Els propietaris eren Eliseo Cabrera i Salvador 
Plaza.

Quants treballadors hi erem a la seua fàbri-
ca?

Ací treballarien 30 persones, molt poquets, 
era menudeta.

Quants forns hi havia? 

Ací, primerament, quan vaig entrar, hi havia 
dos forns moruns, que són eixos que hem 
vist abans i després ja el biscotxo el baixa-
ven d’Inalco i ací ja només estaven els forns 
bicanals.

JOSÉ MARTÍ BARTOLL
79 anys. La Foia de l’Alcalatén. Operari de processos bàsics

Lloc de l’entrevista: solar que va ocupar l’empresa ceràmica B.I.C.

TRANSCRIPCIÓ DEL PRIMER FRAGMENT DE L’ENTREVISTA Entrevistadora
Silvia Lores MartíCOL·LEGI  PUÉRTOLAS PARDO
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Bo, doncs. M’han cridat els xiquets aquests 
per a que faça una menudeta demostració 
de com es fa la faeneta aquesta (la classifi-
cació), açò... i on estaven els… els agarràvem, 
els giràvem, ben despegadets i ale!... I així tot 
el dia, i demà i passat i tots els dies. Eixa era 
la faena.

Quina ha sigut la teua experiència de tots 
estos anys? Com vau viure aquella època?

Experiència respecte a… Bo, doncs bé; com 
tenies una altra edat i l’únic que volies era 
guanyar uns dinerets, per a després també 
poder-te’ls gastar...

I, quan et referies a allò de que era una em-
presa amb una situació tercermundista...

Doncs perquè sí, fins que «es va fer», fill, 
les condicions eren molt roïnetes. Tu imagi-
na’t que la llenya de malea estava ací on ara 
està açò, però sense sostre, i dels forns d’ací 
doncs havies de vindre com «ell t’ho dema-
nava», el barret de palma per a que no et cai-
guera aigua dins i dos… (gavells) en cada mà 
i passeget fins dins de l’aigua i de tornada, 
ahí (les) teníem, a les boques dels daus, una 
peça per a resguardar-se que havíem de po-
sar-la dreta i junt a la paret per a no mullar-te 
els peus. Ja et dic jo que açò va ser a l’últim. 

«Açò» fins a quin any hagué de ser, Pepe?

Ai! Doncs del 56 fins el 60, perquè al 60  ja 
vam tindre els cronometradors per a po-

sar-nos un jornal als treballadors de tants di-
ners. 

Ja van vindre els cronometradors, que per 
cert avui en dia estaria el tio davant de mi 
i jo tocant amb la pedreta, i aleshores feies 
com si haguera sigut una orquestra (repro-
dueix amb l’acció el soroll dels taulells xo-
cant amb la pedra) i Salvador (Plaza) passa 
i diu: -José, treballa normal, (José li respon) 
-Perdone, però vage-se’n que ja m’apanyaré 
jo amb ells. (...) 

Jo recorde que van vindre des de Ribesalbes 
a veure’m tocar, no s’ho creien que em féra 
60.000 peces tots els dies...
    

Teníeu torns aleshores?

Ui! Jo n’he fet. (...) Et deien, - tu i tu demà 
entrareu al forn de malea… Aquesta va ser la 
primera fàbrica que va fer vagues en el (sec-
tor) del taulell.

I, a quin any va ser això?

Això va ser al 57.

Entrevistador
Juan Carlos Olaria Porcar

TRANSCRIPCIÓ DEL SEGON FRAGMENT DE L’ENTREVISTA

TRANSCRIPCIÓ DEL TERCER FRAGMENT 
DE L’ENTREVISTA ON l’ENTREVISTAT RE-
PRODUEIX EL PROCÉS DE CLASSIFICACIÓ 
MANUAL DEL TAULELL

Pàgina del programa de festes de 1966

 de la fàbrica  de taulell BIC de l’Alcora,

COL·LEGI  PUÉRTOLAS PARDO
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ASUNCIÓN VILAR MARTÍ
82 anys. l’Alcora. Pintadora.

Va treballar a la fàbrica de l’Alcora “La Paloma”, al pintador.

Bon dia. Quin és el seu nom, quants anys té 
i d’on és?

El meu nom és Asunción Vilar Martí. Tinc 82 
anys. Vaig nàixer en 1936. I soc de l’Alcora.

Quants anys tenia quan va començar a tre-
ballar en la fàbrica?

Tenia 14 anys. Abans no podíem treballar.

Quants anys tenia quan va començar a tre-
ballar en la fàbrica? Va ser el seu primer tre-
ball? Com es deia la fàbrica?

Jo vaig començar a treballar als 14 anys, per-
què abans no es podia. I com era la fàbrica? 
Doncs, la fàbrica, de taulellets. Estàvem al 
pintador… Primer, vam començar a envernis-
sar a mà, tot “d’un tiro”. Després, ja van ficar 
una màquina i treballàvem al pintador, però 
quan féiem falta per a carregar els camions, 
també ens duien al magatzem, allí al “tiró” 
a ajudar als hòmens. I quan s’acabava tam-
bé el forn de malea, que déiem, de l’escaldat, 
hi havia vegades que també ens ficaven al 
“tiro” a traure el forn. Molt poques vegades, 
però ens ficaven. 

Als amos els deien, a un li deien Pedro Co-
tanda, que estava, ara ja s’ha mort, que esta-
va en Almassora. I l’altre, Cristóbal Badenes.

Va començar a treballar perquè vosté volia 

o per què a casa es necessitaven els diners?

Em vaig ficar a treballar per necessitat, per-
què, en aquell moment, als 14 anys la majoria 
ja es ficaven a treballar. I si algú entrava que 
no tenia els 14, quan anava la revisió, a aquell 
xiquet l’amagaven o l’enviaven a casa, per-
què no es podia.

Quan va començar a treballar a la fàbrica? 
Se’n recorda de’n quin any va començar i en 
quin any va acabar?

Si jo vaig nàixer… si vaig començar a treba-
llar… si vaig nàixer en el 36 i 14 anys més… 
Quants n’eren? 36, 46, i 4… 50! Allà als 50… 
Allà als 50 vaig començar a treballar. I per a 
casar-me al 59, m’ho vaig deixar. Una cosa 
molt tonta, perquè abans per a casar-se, to-
tes ens deixàvem el treball. I no teníem ni 
casa per a viure. Mira com estava la menta-
litat!

Es va jubilar, aleshores, en eixa fàbrica?

Jubilar-me no, perquè no tenia prou per a jubi-
lar-me. Jo en ma casa vaig ficar, com si digué-
rem, un despatx de pa i tenia alguna altra coseta 
més i allí em vaig acabar de fer per a jubilar-me.

Com va aconseguir entrar a la fàbrica? Quins 
eren els requisits? En entrar a la fàbrica ha-
via de tenir coneixements previs del lloc de 
treball? S’encarregava algú d’ensenyar-li?

Entrevistadores                                                                               CP D’FPA TIRANT LO BLANC
Salomé Flor, Marga Granell, Ana Mas, Celia Morcillo, Alejandra Parra, Inés Peña, Sonia Peña, 
Alma Puerto i Adela Santos.
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Vaig començar a treballar a la fàbrica perquè 
treballava un tio meu i, en assabentar-se ma 
mare que feien una fàbrica nova, li ho va dir 
a mon tio. Mon tio li ho va dir a l’amo i va dir: 
“L’apuntarem”. I em van apuntar. Però Pe-
dro Contanda tenia una fàbrica que es deia 
La Progressiva i allí vam entrar uns quants i 
quantes a aprendre dos o tres mesets. D’allí 
ens van passar a La Paloma, que van co-
mençar a montar-la i a preparar-la.

En aquell moment les dones podien treba-
llar en qualsevol lloc de la fàbrica? I quins 
llocs solien ocupar?

Dons les dones treballàvem principalment al 
pintador. Alguna vegada ens duien al “tiro”, 
que deien, quan treien el forn. O quan carre-
gaven un camió, a carrilets es ficaven allí al 
“tiro”, que deiem, d’uns als altres. Però molt 
poquetes vegades. La majoria al pintador 
sempre. Sempre al pintador.

A quina edat va començar a cotitzar? 

Ai, la fàbrica em degué començar a cotitzar 
als 14 anys, crec jo.

Era l’edat habitual o es començava a cotit-
zar després?

Si et ficaves a treballar als 14, clar, et cotitza-
ven. Si no treballaves a cap lloc, doncs com 
ara.

Fent la mateixa faena que un home, el sou 
era el mateix?

En treballar, els homes guanyaven més que 
les dones.

Quin era el seu horari laboral?

A vore, l’horari laboral era de les 8 del matí, 8 
o 8.30, no me’n recorde, ens ficàvem… Eixem 
a la una, sense cotxe, ens n’anàvem a “las 
quintas porras” a dinar en una hora. Tornà-
vem a baixar a treballar i encara teníem un 
momentet per a sentar-nos.

Podia vestir vosté com volguera o havia de 
portar una roba en concret?

Roba, aleshores, les fàbriques no ens dona-
ven res, res, res, ni a hòmens ni a dones. Ni 
sabates, ni vestits, o res. Et feies un davantals 
la mar de grans i au.

Vosté va ser mare mentre estava treballant 
a la fàbrica?

Treballant a la fàbrica, no, perquè jo em vaig 
deixar el treball quinze dies abans de ca-
sar-me. El que era normal per a totes les do-
nes. No teníem ni casa per a viure i veies a 
una pel carrer: “Xica, que no treballes?” “Em 
case!” Mira quina mentalitat més curta te-
níem! I el xiquet va nàixer als tres anys de 
casada. Mira, si haguera pogut treballar.

Recorda alguna companya que estiguera 
embarassada, que fera el mateix horari i el 
mateix treball?

No, no, en aquell temps no hi havia cap dona 
embarassada ni res. No. Totes se n’ixíem 
abans de casar-nos i normal.

I recorda vosté si a alguna dona en el seu 
lloc de treball li van faltar al respecte per 
ser dona?

No, jo recorde que tots es portaven bé i els 
amos fenomenals, de categoria.

Quin sou cobrava en aquella època? Era su-
ficient o insuficient per a subsistir? Li parei-
xia a vosté just o injust cobrar menys que 
un home? 

El que cobrava, no vos assusteu, no anàvem 
a cap banc, cobràvem a la setmana. I anàvem 
a l’oficina i ens pagaven 32 pessetes a la set-
mana. I una setmana que el cap del pintador 
s’havia de casar, li havíem de fer regal. I les 32 
pessetes se les van endur per al regal i a ma 
mare no vaig poder donar-li res. Que allò sí 
que va ser injust. I els hòmens cobraven més 
que les dones, que tampoc no hi havia dret.

Com era la fàbrica?

La fàbrica era bastant gran. Hi havia dos 
naus. La primera baix on estaven els forns, 
l’esmaltadora (la màquina d’esmaltar), tam-
bé tota la part que feien a mà, i el magatzem 
on classificaven els taulells. I després dalt, hi 
havia una altra nau, on estaven els timbres, 
quatre timbres, i d’allí, el que ajudava al tim-
brero que ficava la terra, baixava la palanca i, 
ale, taulell fet. I el rascador, que li deien, que 
era l’ajudant del timbrero agafava un carrillo 
d’ací que li saltava el cap i se n’anava dalt a la 
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sala a escampar-los tots un aixina, l’altre aixi-
na, tornava l’altre aixina perquè se secaren i 
després que estaven secs, els ficaven en ca-
rrillos i al forn de llenya, de malea que deien.
Finestres n’hi havia moltes, que corria l’aire. 
Tu abocar-te no et podies abocar perquè es-
taves treballant i estaven més altes, però co-
rria molt la fresca i l’aire. I si es trencava un 
vidre, doncs, potser no el ficaven, mira!

A l’hivern feia fred?

A l’hivern fred? No, ni calor tampoc. Com 
estaves treballant, estaven totes les portes 
obertes, allí estava tot, la porta del carrer… 
Tot estava obert. No com ara, que això són 
unes naus que… No ho sé. Pareixen presons.

Es necessitava molta gent per fer funcionar 
la fàbrica?

Esta fàbrica… Jo això ja no ho sé la gent que 
treballava… Estava la màquina que es deia la 
serreta que feien als taulells el cantell més 
redó, que es deien ròmuls… Ahí hi havia dos. 
Al forn n’hi havia quatre torns, un a l’entrada 
i l’altre a l’eixida. Als timbres també hi havia 
dos persones a cada timbre. Al magatzem 
potser n’hi hauria, no sé, set o huit. Això vos a 
dic “a bulto, poco más o menos”. I al pintador, 
doncs, més. Almenys quinze o més. Això vos 
ho dic “poco más o menos a bulto”.

Es treballava de manera individual o en ca-
dena?

Treballàvem en cadena, tots darrere uns dels 
altres. A la màquina d’envernissar, el primer 
o la primera, taulellet a taulellet a banyar-lo… 
Xup! I a la màquina. Xup! I a la màquina. 
I abans d’entrar el taulellet a la màquina i ban-
yar-lo, fora, en una granera d’estes de palma, 
sense rabo, un per un espolsant-los. I quan 
anàvem a agarrar els carrillos, dúiem uns ca-
rrillos d’ací que t’alçaven el cap… Aleshores sí 
que dúiem quilos! Ara no duen quilos. Ara pot-
ser estan més obligats en qüestió de botons 
i les màquines, però abans, quilos en dúiem a 
muntó! I un per un tots espolsats, tots espol-
sats. I davant de l’espolsat, n’hi havia un altre 
que els tocava en la pedreta. Tiquitín, tiquitín! 
A vore si n’hi havia algun badat. Però un per 
un! Un per un, tocat, tocat!

Com eren els forns? Quina era la seua capa-
citat? Com funcionaven?

El forn, a vore, hi havia dos forns: un d’en-
vernissat i l’altre per a coure els taulells. Els 
de coure els taulellets eren com estos de La 
Muy Noble, que han ensenyat també a la tele, 
que… en malea, eixos en malea…
I l’altre, passaven per uns… com anava el tau-
lell aixina a soles, els forats eren aixina només 
d’alts. I passaven per un costat i a ics metres 
a l’altre costat estava qui els treia, que eixe 
forn anava en llenya i l’altre en malea.

Com es vivia en un poble on hi havia indústria?

Com es vivia en un poble on hi havia indús-
tria? Ai, doncs, bé, perquè gràcies a la in-
dústria dons anàvem rodant. Treballàvem els 
dissabtes de vesprada. Després, clar, com no 
treballaves, els homes no feien res, perquè 
clar, estaves tu tot el dia en casa. És normal.
I anaves, potser, a ficar el dinar al foc i deies: 
“Oi! Este cànter està buit, no té aigua. Me’n 
vaig a la font.” I tot a la font. A la sèquia a 
rentar… els llençols… que veníem carregades! 
O a la Font Nova, allà baix al riu, anàvem a lla-
var, que allà baix es llavava molt bé. I a la font 
a per aigua. I vivíem la mar d’a gust. Només 
anàvem al cine els dissabtes de vesprada. Es-
tàvem abonats. Sempre teníem les mateixes 
butaques. I els més feliços del món. No anaves 
mai… A sopar els dissabtes? No mai. Treba-
llava l’home a soles i encara forraves. Encara 
ens vam fer la caseta i el maset a una finca 
de mon pare. Fent-se-la ells, el meu home i 
el germà. Fent-s’ho ells, perquè les garrofe-
res que hi havia en aquella finca per a fer-se 
la casa, també se les van arrancar ells. Tot 
s’ho feien ells, després d’eixir de la fàbrica. I 
la meua cunyada i jo… Uns barrils que hi havia 
aixina de grans… De vesprada… un cànter, un 
poal i un altre poal, a la font a omplir els barrils 
per a ells per a quan acabaven de la fàbrica. 
Els nou mesos que vaig tindre jo al meu fill a 
omplir els barrils tots les dies perquè ells quan 
venien ja tingueren aigua per a fer els fona-
ments i per a fer la casa, que la casa només 
van donar allò principal, les aigües se les van 
tapar totes ells.

Va disfrutar fent el seu treball a la fàbrica?

Després ens posàvem als 14 anys a treballar 
i, claro, treballaves a gust, que tenies faena i 
disfrutaves. I que de contenta que estaves els 
dissabtes quan passaves per l’oficina i duies el 
sobret a casa. Que de contenta que estaves!

Asunción Vilar Martí
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Maria: sóc Maria Pallarés, tinc 72 anys. Sóc 
de Costur, he nascut a Costur, visc a Costur i 
em sembla que moriré a Costur.

Trinidad: sóc Trinidad Pallarés, tinc 70 anys, 
sóc nascuda a Costur i viscuda a Costur.
 
Quan van començar a treballar?

Maria: Jo tindria 13 o 14 anys, però ja més 
menuda quan no feien escola ja ajudava ja 
que anava amb el meu germà major i mon 
pare a fer malea a la Bassa Roja o a la Pedris-
sa que estaven plenes de malea. Si bé ara hi 
ha més malea perque està tot erm.

Trinidad: jo vaig començar a treballar als 12 
anys quan vaig deixar l’escola per anar da-
rrere de mon pare en el burro a treure malea. 
Primer la treiem a la Pedrera i després a la 
urbanització. Quan tenia 13 o 14 anys ja venia 
el camió i jo ja vaig deixar d’anar.

Per què van treballar a la malea?

Trinidad: per necessitat, havíem de pagar la 
contribució i cobrir els gastos de casa. Per 
treure qui diu 2 quinzets havíem de treballar 
molt. De fet, la malea era un treball que no 
era seguit-seguit. L’activitat principal era la 
terra, i la malea era per acompanyar el treball 
del camp.

Maria: quan vaig ser més major em queda-
va a casa amb la meua iaia a fer les feines 
de casa. Vaig treballar poc a la malea, quan 
tenia 13, 14, 15 anys. Mon pare, en canvi, va 
treballar fins que la malea es va acabar, quan 
mon pare va baixar a la plana a treballar als 
tarongers.

Trinidad: als anys 60 va ser el boom de la 
malea, especialmente 3-4 anys. L’últim any 
amb els camions sols anaven hòmens a tre-
ballar-la. Però al principi, i en èpoques ante-
riors anava tota la família, xics i xiques.

Treballaven tots els dies?

Trinidad: no, diumenges eren sagrats, diu-
menges a missa.

Els seus pares, baixaven a l’Alcora a cobrar?

Trinidad: em sona que no perquè a Costur 
estaven els carros i a la casa on agafaven els 
cordells ja es cobrava. No era com abans que 
anaven a l’Alcora a cobrar. Els “peluts” de 
l’Alcora i els Peñarrocha eren els que pujaven 
a pagar pel treball de la malea. Després van 
ficar uns cables i la tiraven pels cables.

Maria: això era allà baix d’on estem ara.

Trinidad: sí, a la rambla.

Maria: els carros anaven a la rambla amb 3 o 

MARIA I TRINIDAD PALLARÉS NEBOT
72 i 70 anys respectivament. Costur.
Ajudants familiars per fer “malea”.

Entrevistadores                                                                               CP D’FPA TIRANT LO BLANC
Salomé Flor, Marga Granell, Ana Mas, Celia Morcillo, Alejandra Parra, Inés Peña, Sonia Peña, 
Alma Puerto i Adela Santos.

Maria Pallarés Ruiz i la seva filla Lucia 1970.
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4 animals (matxos) i de la muntanya tiraven 
els cables.

Això, va ser un avanç?

Trinidad: sí, però això va ser al final.

Maria: jo no ho vaig vore, però mon pare sí.

Trinidad: sí, mon pare treballava allí, m’ho 
deia i m’ensenyava les corrioles de com 
baixavaen els gavells.

A més d’eixe avanç, va haver també millo-
res per als treballadors?

Trinidad: no, no. Com a molt, l’ajuntament sí 
que arreglava els passos i els treia a subhasta 
al millor preu per 2, 3 o 4 mesos.

Les dones tenien un sou per treballar a la 
malea?

Trinidad: ai! si fa 4 dies d’això del salari. Men-
jar sí, però cap dret.

Recorden vore dones embarassades fent 
malea?

Trinidad: ma mare amb el meu germà de 4 o 
5 mesos anava a ajudar a mon pare a la ma-
lea per tindre 4 “perres”. Menjar mai ha faltat 
però a lluitar sempre.

En aquell moment, a quina edat es cotitza-
va?

Trinidad: als anys 60 i 70 no cotitzavem.

Maria: mon pare cotitzava a la germandat 
però les dones no.

Trinidad:  cotitzar es feia a les fàbriques. A 
la malea, no. Les dones embarssades si no 
tenien el mateix treball, era paregut als dels 
hòmens. Dinaven a la finca i igual se n’anaven 
un poc abans però per fer el sopar a casa.

Maria: les dones ací no mai han tingut cap 
dret. Si et trobaves malamente et quedaves 
a casa.

Recorden alguna dona que feia malea que 
patira actes de discriminació o falta de res-
pecte?

Trinidad: No, tots erem tractats per igual. Tot 
era ajudar a la família.

Maria: com en aquell temps no hi havia co-
txes ni res, nosaltres no eixiem del poble. 
Com a molt en el burro, a la corrijol del burro.

Trinidad: si anàvem 2, una a cada corrijol.

Maria: jo he segut feliç. En aquell moment 
estàvem bé.

Trinidad: la vida era dura però era més bona 
que ara. Estàvem tots units, era més familiar.

Maria: ara no se vol ningú, ni els pares ni els 
fills.

Trinidad: ara hi ha més diners i moltes coses 
però abans treballàvem tots junts.

Maria: es compartia tot. Si jo tenia una col i 
a ella li feia falta la partíem i a dinar les dos.

Trinidad: ara no hi ha eixa cosa.
 
A la malea, passàveu tot el dia fora?

Trinidad: si, portàvem un saquet de la bere-
na, i un perol de pataques. Tots junts, tota la 
família i tot compartit.

Maria: tot era familiar, tots junts en la família 
a treballar.

 
 

Maria i Trinidad Pallarés Nebot

Rosario Ibáñez (avia de Maria) i besnéta al 1970
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ROSÀRIO RIBÉS TOMÀS 

Com es diuen?

Rosàrio: Rosàrio Ribes Tomàs

Victòria: Maria Victòria Pallarés Andreu

Quina edat tenen?

Rosario: 93 anys

Victòria: 59 anys

D’on són?

Rosàrio: del carrer Abadia de Costur.

Victòria: vaig nàixer a Costur, m’he criat a 
Costur i visc a Costur.

Ara on estem?

Victòria: estem en Costur, en la zona ano-
menada la Maleta perquè anys enrere es feia 
malea ací, ja que estava ple de malea per a 
poder guanyar uns dinerets.

La malea, on anava?

Victòria: la portaven a l’Alcora, a les fàbri-
ques per coure el taulellet.

Vostè va treballar a la malea?

Victòria: jo era molt xicoteta, me’n recorde 

i MARIA VICTÒRIA PALLARÉS ANDREU
93 anys. Costur. Ajudants familiars per fer “malea” 
59 anys. Costur. Acompanyava son pare a transportar la malea amb el camió.

que mon pare va vindre de Barcelona per viu-
re a Costur i se va comprar un camió, i ales-
hores per guanyar-se unes “perretes” anava 
pel terme i les pistes arreplegant costals de 
malea amb el camió. Després el baixaven a 
l’Alcora a descarregar-lo a les fàbriques.

Vostè va anar amb ell alguna vegada?

Victòria: sí, me’n recorde que la gent venia a 
casa a pels cordells per fer els gavells de la 
malea i recorde que en alguna ocasió anava 
amb ell amb el camió per unes pistes molt 
empinades i roïnes, molt perilloses. Imagina’t 
amb el camió per eixes pistes que estaven 
molt malament per anar als llocs on es reple-
gaven els costals de malea.

Quina era la jornada laboral de son pare?

Victòria: crec que era molt llarga perquè 
igual anaven a la Creu Alta, a Useres, i ana-
ven a molts llocs a recollir els gavells. Esta-
ven tot el matí, o tota la vesprada, o inclús tot 
el dia. Supose que jo quan anava era sols per 
la vesprada o de matí. Encara recorde com 
carregaven els gavells amb unes forques, i 
dos o tres persones baix els tiraven amb les 
forques al camió i comptaven: un, dos, tres 
... L’amo ho apuntava tot i així anaven carre-
gant el camió de lloc en lloc.

Entrevistadores                                                                               CP D’FPA TIRANT LO BLANC
Salomé Flor, Marga Granell, Ana Mas, Celia Morcillo, Alejandra Parra, Inés Peña, Sonia Peña, 
Alma Puerto i Adela Santos.

Carregant matxo casa. Manuel Ribés pare de Rosàrio/ Rosario Ribés Tomàs i Jose Garcia Gozalbo
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Rosàrio: em sembla que 12 costals (6 a cada 

costat) era la càrrega del “burro”.

Victòria: jo això no ho sé perquè jo parle 
quan anava amb el camió.

Rosàrio: el “burro” o el matxo el portaven a 
la Pedrera a carregar malea.

Rosàrio, qui treballava la malea a la seua fa-
mília?

Rosàrio: Tots, tots els de casa. Mon pare, el 
meu iaio, ma mare i la meua iaia.

Per què sa mare i la seua iaia?

Rosàrio: perquè el meu iaio es va quedar 
coix en un accident a l’Alcora, baixant la Font 
Nova es va trencar la cama. Així ma mare va 
haver d’anar a tallar la malea i la meua iaia la 
treia. Això va ser abans de nàixer jo. M’ho va 
contar ma mare i la meua iaia. En casar-se 
ma mare el sustent econòmic era la malea ja 
que quan anaven a la Plana als tarongers era 
sols a temporades. Quan no era la tempora-
da de la taronja, havien de treballar la terra, 
allò que donava i diumenges a cobrar. Enca-
ra recorde quan venien els de l’Alcora a Cos-
tur amb carros per a carregar-los de malea. 
Diumenge els de Costur anaven a l’Alcora a 
cobrar.
 
Com es desplaçaven fins l’Alcora a cobrar?

Rosàrio: caminant.

Victòria: a peuet.
 
Vostès, tenien burros?

Rosàrio: i matxos teníem també, així podíem 
portar els cordells des de l’Alcora i a cobrar. 
Els cordells eren per a la següent setmana, 
per poder tornar a omplir. En aquell moment 
es treballava la malea i la terra, tot. El carro 
de la malea era per tindre un sustent. De la 
terra es treia poc, no hi havia prou.
 
Es va notar la malea en l’economia de les 
famílies?

Rosàrio: entre el que treien de la terra i de la 
malea es podia tindre per comprar coses.

Victòria: però la malea no donava prou, per 
axiò es dedicaven a la terra (pataques, ce-

bes...) i a més feien la malea per poder tindre 
unes “perretes”. S’havia de pagar la contri-
bució i altres coses. De la terra sols es podia 
treure un poc, però havien de treballar en al-
tres coses com la malea.
 

La malea es feia tot l’any?

Rosàrio: sí.

Victòria: sí, no hi havia descans. El que passa 
és que després de tallar-la fins que passaven 
dos anys no podeien tornar a fer-la en eixa 
zona ja que no hi havia temps de creixer.

Rosàrio: dos anys o tres.

Victòria: el mínim eren dos anys, d’ahí enda-
vant.
 
Pagaven prou per la malea?

Rosàrio: sols per anar passant.

Victòria: jo no recorde el que pagavan per 
gavell, però recorde que venien a casa mon 
pare a demanar-li els cordells i mon pare els 
deia: quants garvells en voleu? Segon li deien 
ell els donava els cordell necessaris.

Rosàrio, sa mare abans de casar-se portava 
la seua neboda a la malea?
Rosàrio: ma mare era joveneta i en caure 
mon pare va vindre a Costur i va començar 
a anar a la malea. Per això ma mare, amb la 
meua iaia, van treballar a la malea i portaven 
amb elles a la nebodeta que tenia meses. Tot 
això va ser molt abans de la guerra.

Rosàrio: amb mon pare ja no era necessari 
que elles anaren a treure malea.

Anaven tots els dies a fer malea?

Rosàrio Ribes Tomàs i Maria Victòria Pallarés Andreu

Manuel Ribés i Rosario Tomàs, pares de Rosàrio
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que quan descarregaven hi havia dos hò-
mens dalt i un altre baix. Es ficaven amb les 
forques i tiraven mentre comptaven: un, dos, 
tres, quatre..., 
ratlla quan 
portaven 5 o 
6. Fins i tot 
me’n recorde 
de vore les 
flames dels 
forns. Però 
era molt me-
nuda. Mentre 
co m p t ave n 
baix hi havia 
un home que 
supose seria 
de la fàbri-
ca que ana-
va anotant. 
Quan hi havia 
una quanti-
tat feia ratlla 
per saber els 
costals que hi 
havia al camió
 
Viure en un poble on es feia malea era fàcil 
o difícil?

Victòria: era molt dur, jo veia que mon pare 
per guanyar pràcticament res es jugava la 
vida tots els dies per eixes pistes per carre-
gar eixes animalades de malea perquè el ca-
mió estava ple fins dalt. El que no sé és per-
què se’m portava a mi darrere perquè era un 
perill.

Rosàrio: jo recorde un de l’Alcora que per ca-
rregar duia 4 matxos i les xiques li ajudaven 
a carregar. També hi portava hòmens llogats. 
Això ho recorde perquè era baix la casa de la 
meua cosina Maria.

Rosàrio: tots els dies menys diumenges que 
era quan anaven a cobrar a l’Alcora, a casa el 
“Saragossano”.

Tenien un matxo?

Rosàrio: mon pare ha tingut sempre matxo, 
burro mai.

En aquell moment, tindre un matxo marca-
va diferència social?

Rosàrio: amb el matxo es podia fer tot.

Victòria: Rosàrio, els que tenien matxo eren 
més que els que tenien “burro”?

Rosàrio: sí, els més rics tenien matxo i els al-
tres “burros”.
 
Rosàrio, en el moment que sa mare i la seua 
iaia van anar a fer malea treballaven més 
hòmens o dones?

Rosàrio: hi havia dones però sobretot eren 
hòmens.
 
En l’època dels camions, treballaven dones 
la malea?

Victòria: no, en aquell moment ja no.

De quina època estem parlant?

Victòria: jo tenia 4 o 5 anys. Era els anys 60, 
els últims anys de la malea. Recorde que 
molta gent del poble baixava a l’Alcora a tre-
ballar a les fàbriques. La malea ja no era tant 
com abans però encara hi havia gent treba-
llant la malea i joves també. Totes les fàbri-
ques necessitaven de la malea. Recorde que 
baixàvem en el camió ple fins dalt, el nigaven 
amb unes cordes grans que no sé com po-
díem baixar per les pistes, es jugaven la vida.

Rosàrio: quan jo era menuda, els carros que 

venien de fora portaven 3 o 4 machos.

Victòria: quan arribaven a la fàbrica es fica-
ven tots a descarregar, els de la fàbrica, mon 
pare i un llogat per mon pare.

Victória, recordes el nom d’alguna fàbrica 
d’aquell moment?

Victòria: sé que estava als afores de l’Alco-
ra. Potser fóra Cotanda, una de les fàbriques 
de l’entrada de l’Alcora. Em cridava l’atenció 

Camió Ford del tio Pepe, 

pare de Victòria.
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Bon dia. Com es diu, quants anys té i d’on 
és vosté?

Em diuen Salomé Vilar Martí. Soc de l’Alcora 
i tinc 70 anys. 

Quants anys tenia quan va començar a la fà-
brica?

Catorze, vaig entrar en el 62, catorze. El que 
passa és que vaig treballar molts pocs anys 
perquè em vaig casar jove. Em vaig casar als 
20, aixina que només vaig treballar sis anys 
en El Casco, una fabriqueta que era molt xi-
coteta que estava davant del que és ara el 
quarter. Al costat hi havia una fàbrica que n’hi 
havia llimonades, feien llimonades al quarter, 
el que és ara Masymas. I davant del quarter 
estava la fàbrica El Casco, molt xicoteta; que, 
en acabant, la van passar ja ací, que ja la van 
fer més gran Hermanos Nomdedéu. Sis ger-
mans molt treballadors. Molt bones persones 
i molts treballadors, per això van fer el que 
van fer, de treballadors que eren. Molt. Her-
manos Nomdedéu.

En què consistia la feina en el seu primer 
treball?

Doncs, les dones estàvem, aleshores, al pin-
tador. Era una màquina, unes corretges i el ti-

rador. Posàvem els taulells, els carrillos allí al 
començament i la màquina eren unes cintes 
que arrastraven… anaven caent els taulellets, 
els arrastraven i passaven: primer, per aigua, 
que els banyaven; en acabant, passaven per 
una llengua que queia el vernís… El vernís és, 
clar, s’envernissaven, es posaven blanquets… 
Unes altres cosetes als costats que els nete-
javen. I, en acabant, ja arribaven a nosaltres, 
que ja estaven netets i els encaràvem el que 
estava envernissadet de dos en dos. I féiem 
uns carrillets de dos en dos, que se’ls empor-
taven per passar-los pel forn.

Normalment, les dones estàvem, quan a mi, 
al pintador i avant. El pintador era això: en-
vernissar els taulells que envernissàvem.

Sempre va fer el mateix treball?

Doncs, quan vaig estar ací estos sis anys sí. 
Quan la meua filla tindria uns 14 anys, em 
vaig posar a treballar en Ceràmiques Aparici. 
Bé, es deia, Ceràmiques Alcora, el que passa 
és que era d’Aparici. I allí vaig entrar per a ne-
tejar. Però com que eren tots els dies el que 
anava a mitja jornada, em sobrava temps de 
netejar i també estava al magatzem i apega-
va taulells, feia mostraris… panells, crec que 
eren… Feia mostraris també.

6

SALOMÉ VILAR MARTÍ. 
70 anys. Alcora.

Va treballar a la fàbrica de l’Alcora “El Casco” posteriorment “Hermanos Nomdedéu”, al pintador.

Entrevistadores                                                                                    CP D’FPA TIRANT LO BLANC
Salomé Flor, Marga Granell, Ana Mas, Celia Morcillo, Alejandra Parra, Inés Peña, Sonia Peña, 
Alma Puerto i Adela Santos.
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Quan va començar a treballar, ho va fer per-
què vosté volia o per què feien falta diners 
a casa?

No, perquè es necessitaven. Érem famílies 
que érem, doncs, pobres per a anar a treba-
llar i es necessitava anar a treballar. Sí. I tenies 
14 anys i, només fer-los, de seguida ja anaves 
a buscar la faena, quasi totes les del poble. 
Ma mare… una xica que era família d’estos 
xics, dels Nomdedéu, va anar a dir-los que si 
necessitaven una xiqueta, doncs, que jo esta-
va per a treballar. I eixa cosina els ho va dir i a 
la setmana o això ja em van cridar. I ahí vaig 
estar sempre.

Recorda en quin any va començar a treba-
llar i en quin any va acabar? 

Doncs, vaig començar en el 62, que tenia 14 
anys i degué acabar, crec que en el 68, quan 
em vaig casar. Crec que és aixina.

Quan es va jubilar?

Doncs, em vaig jubilar, a vore… com allà a 
Aparici també em pagaven… també em co-
titzaven, em van cotitzar als dos llocs, doncs 
allí em vaig jubilar. Bé, es va posar mon pare 
malalt i m’ho vaig haver de deixar per cuidar 
mon pare. Aleshores ja… El que no recorde és 
en quin any seria.

Vaig començar a treballar en El Casco als 14 
anys. Allí em vaig casar en el 68, tots eixos 
anys vaig treballar ahí. I d’ahí vaig parar i vaig 
estar uns quants anys sense treballar. En aca-
bant, me’n vaig anar a Ceràmiques Alcora. 

L’últim treball que vaig tindre en la ceràmica 
va ser en Aparici i em vaig jubilar quan tin-
dria, més bé, 55 anys.

Ens ha contat que va estar uns anys sense 
treballar. Ens vol contar els motius?

Vaig començar a treballar en el 62, als 14 
anys; i, en acabant, quan em vaig casar als 
20 anys vaig deixar de treballar i, fins que 
no vaig començar en Ceràmiques Aparici, 
vaig estar parada. No treballàvem a cap lloc 
perquè aleshores quasi normalment totes… 
Totes, totes, perquè érem totes quan ens 

casàvem, quinze dies abans ja ens n’eixíem. 
Que jo me’n recorde que quinze dies abans: 
“Xica, que no vas a treballar?”, “Ai, em case!” 
Ens casàvem i ens ho deixàvem. I, aleshores, 
cuidàvem els xiquets, que no els teníem, que 
jo vaig tardar vint-i-dos mesos en tindre a la 
meua filla, però estàvem a casa. Ara, no era la 
vida d’ara tampoc, perquè anaves a la sèquia, 
carrejaves l’aigua de la font... Tenies més fae-
nes per casa. Però bé... I a la vesprada, tota 
la vesprada a fer labor, a juntar-se amb les 
amigues a fer faenetes, perquè, mira, era eixa 
la vida d’aquells temps. Que veig jo que açò 
ara va millor. L’home i la dona i, en arribar a 
casa, entre els dos a fer-ho tot. Però, això és 
el món conforme va i avant, conforme evolu-
ciona la cosa.

Quan va entrar a la fàbrica, algú es va enca-
rregar d’ajudar-la a aprendre les tasques?

Qui estava d’encarregat allí al pintador era 
qui t’ensenyava el que havies de fer. Ací eren 
sis germans, sis germans Nomdedéu, i ca-
dascun estava en un departament. On no-
saltres estàvem al pintador n’hi havia un, al 
magatzem estava l’altre germà, a les prem-
ses estava l’altre, a l’era estava l’altre… Cada 
germà estava en un lloc i el germà que esta-
va al pintador, que se n’encarregava, doncs, 
era qui ens ensenyava a nosaltres. Cadascun 
estava en un lloc.

Recorda vosté com arribava la malea a la 
fàbrica?  

La malea arribava en camions i pujava un 
home damunt del camió i en una cosa que 
es deien forques, en una forca, des de dalt 
ho tiraven baix a gavells, eren gavells. I baix 
ho arrimaven a un lloc, ho deixaven allí i per 
a quan feien el forn que ja el tenien tot ple, 
n’hi havia una boca allí al forn i en una al-
tra forca allò… Primer, començaven a poquet 
a poquet perquè anara calfant-se l’escaldat 
perquè si ho hagueren fet de fort de seguida, 
s’hagueren badat tots. Aleshores, comença-
ven a poquet a poquet i, en acabant, a més a 
més perquè anara calfant-se i ho tiraven per 
allí. Quan ja veien que ja havien tirat la malea 
tota la que necessitaven, aquell forn el tapa-
ven, l’obraven, fins que veien, per dalt que hi 
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havia un forat, que ja estaven per a traure’ls.

Vosté recorda d’on venien els camions?

Vindrien de la muntanya on farien malea.

Abans ha dit que vosté va treballar als 14 
anys. Normalment, les xiques i els xics co-
mençaven a eixa edat o més prompte? 

No, no, tots als 14. És igual que foren xics que 
xiques. Als 14 anys tots a treballar. No es ne-
cessitava cap estudi ni res. Anaves al col·legi 
i quan acabaves als 14, doncs, a treballar tots.

Vosté va començar a treballar al pintador. 
Saps si les dones podien treballar en qual-
sevol lloc de la fàbrica?

Normalment, era en el pintador perquè era 
una qüestió més lleugereta. Qüestió de forns, 
els tocadors, doncs ja eren faenes més pesa-
des i estaven els hòmens a la fàbrica que jo 
estava. I normalment era aixina. El pintador 
era més lleugeret, era per a la dona. També 
tiràvem al tirador, que era més pesat, però 
no… Estàvem al pintador que era més lleu-
geret.

Vosté va començar a treballar als 14 anys. 
Va començar a cotitzar a eixa edat? Era 
l’edat habitual de començar a cotitzar?

Jo vaig començar als 14 anys a treballar i als 
14 anys quan vaig començar ja em cotitza-
ven. I m’han cotitzat sempre, igual ací com 
allà, perquè crec que s’ha de cotitzar. Quan 
u treballa, se li ha de cotitzar, crec jo. I a mi 
m’ho han fet sempre.

Quan vosté treballava al pintador, hi havia 
algun home treballant allí?

Érem dones. En acabant, estava qui ho por-
tava, que era com un encarregat, que era un 
amo. I en acabant, hi havia un home més ma-
jor, que era el sogre de l’encarregat. Però la 
resta érem dones. Érem sis dones i només es-
tava l’encarregat.

Si els homes feien el mateix treball que les 
dones, el sou era el mateix?

No era el mateix. Jo no deixe de reconéixer 

que si un fa la mateixa faena… Com hui, que 
molts, home i dona, fan el mateix i casdascú 
cobra una cosa, no ho veig bé. Ara, quan a mi, 
jo veig que un home que estava tocant, taca, 
taca, taca, tac, i allò era molt pesat, havia de 
cobrar més que jo, que estava al pintador i 
era més lleugeret. Però normalment, si fas les 
mateixes faenes, s’ha de cobrar el mateix.

Ens pot explicar l’horari que tenia quan tre-
ballava al pintador.

Doncs, entràvem a les 8.00, teníem mitja 
hora per a esmorzar, acabàvem a la 13 per a 
anar a dinar, de la 13 a les 14. I a les 14 fins a 
les 18 de la vesprada.

També treballaven els dissabtes i els diu-
menges?

El dissabte de matí, de vesprada ja no treba-
llàvem. El dissabte de matí fins al migdia i de 
vesprada ja no.

Com es desplaçava fins al seu lloc de tre-
ball?

A peu, fill meu. Mira, quan la van traslladar ací 
i només teníem una hora per a dinar, creuà-
vem el riu per a anar més de pressa. Hi havia 
unes pedres i botàvem les pedres i, si no, ens 
les col·locàvem quan baixava la riuaeta, per-
què si no, havíem d’anar pel pont que puja 
a Llucena, que està Hermanos Nomdedéu. 
Creuàvem pel riu, i encara teníem temps de 
seure allí cinc minuts per a xerrar nosaltres 
entre nosaltres, sí.

Podien vestir com vulgueren o tenien un 
uniforme específic?

Primer, anàvem cadascú d’açò, però ens van 
fer un baberos blaus i ens van colocar ací un 
casc de la fàbrica. Sí, ens van fer uns baberos.

Recorda si quan treballava al pintador, 
va haver alguna falta de respecte cap a la 
dona?

No mai, fill meu. Falta de respecte no en vam 
tindre mai, que ho haja vist jo a ninguna. No mai.

Ens pot contar com era la fàbrica? Si era 
gran, si era menuda, quantes plantes tenia, 

Salomé Vilar Martí
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quants treballadors hi havia...?

Doncs, la fàbrica era una nau gran. L’altra era 
xicoteta, ahí davant del quarter, però també 
una nau. I esta que van fer en acabant, una 
nau molt gran. Què te diré jo? De treballa-
dors quants en podia haver-hi? 50? O 60? 
Una cosa aixina, perquè poc més o menys, 
no ho sé, fill meu. Però era gran ja, gran. Sí, 
perquè només entraves, les portes estaven 
totes obertes i estava el magatzem. En aca-
bant estava el forn per on passava el fi. En 
acabant, nosaltres, que era el pintador. Vaig 
cap a enrere, jo… El pintador. En acabant es-
taven els que tocaven l’escaldat, que tocaven 
el taulellet en una pedreta. I més cap a dins, 
estaven les premses. I en acabant, estaven 
els forns on tiraven la malea. Era gran.

Ens pot explicar si la fàbrica tenia finestres 
i si es podien obrir?

Finestres, no, fill meu. Eren una mena de fi-
nestres que hi havia als panys que no s’obrien. 
Eren com un taulell. Però les portes eren molt 
grans i sempre estaven totes obertes. I com 
que era tan gran la nau, no calia… Hi havia 
respiració, hi havia, sí.

Com era el treball en el pintador: individual 
o en equip?

En equip, perquè quatre estaven plegant, una 
estava al tirador i l’altra duia els carrillets que 
ja havien plegat. I ens alternàvem, perquè el 
tirador era un poquet més pesat, doncs 
ens alternàvem. Estàvem una hora una; una 
hora, una altra. Era tot en equip. Totes molt 
ben avingudes també.

Ens ha parlat del pintador, però recorda si 
n’hi havia més màquines a la fàbrica?

Ai, màquines estaven les del pintador. En aca-
bant, estaven les de les premses, que eren on 
premsaven els taulells, que d’allí els portaven 
al forn per a coure’ls. Perquè allí estava la te-
rra que premsaven i eixia el taulellet, com si 
diguérem fang però compacte. I d’allí és d’on 
ho portaven… Les premses, el pintador, els 
tocadors, no perquè tocaven en una pedreta 
i no, i, en acabant, al magatzem tampoc n’hi 
havia.

El tocador què era? Si hi havia alguna peça 
defectuosa, els feien en una ratlleta…

Ui, tocaven que si 
els haguéreu vist… 
Mare! Els taulellets 
no se’ls veien en 
les mans… Tac, tac, 
tac, tac, aixi, aixi-
na en la pedreta… I 
clar, quan tocaven 
en la pedreta, era 
per oïda, notaven 
que estava una mi-
queta badat, doncs 
eixe al cabàs, el ti-
raven. O veien que 
estava despunta-
det, el tiraven. I els 
altres, doncs, els 
feien en carrillets.

Eixa era la faena més pesada o quina era la 
pesada?

La del forn, clar, perquè es passava molta ca-
lor també al forn, sí. I havien d’estar… Sí. El 
tocador també… No era molt lleugereta tam-
poc, no. I després a les premses… Home, les 
faenes eren, per a mi, pesades. És diferent a 
ara, que tot són  màquines, perquè jo ho he 
vist en treballar, en acabant, en Ceràmiques 
Alcora, doncs, ho he vist i és diferent. Potser 
han d’estar més pendents, però la feina, per a 
mi, no és igual. Físicament, no és tan pesada.

Ens pot contar quina capacitat tenien els 
forns i amb quin combustible funcionaven?

Això sí que no sé dir-t’ho, fill. La capacitat 
que entraria al forn, això no sé dir-t’ho.

I la temperatura?

Doncs no, només sé que la miraven. José la 
mirava la temperatura. Si llevaven més, si en 
posaven menys… Però jo la temperatura, això 
sí que no… No me’n recorde. No hem estat en 
això i no sé res. D’això no sé res.

Com estaven les temperatures en el pinta-
dor? Perquè si estava la nau tota oberta, en 

Salomé Vilar Martí amb el novio.
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hivern faria fred, no?

A l’hivern, perquè no hi haguera corrent, els 
portes les tancaven. Si no era quan venien el 
camions a carregar que havien d’estar ober-
tes. Però si no, a l’hivern les tancaven. I fred 
en feia, però no recorde que passàrem molt 
de fred, molt de fred. I, en acabant, calor… 
Quan fa calor, sempre fa calor, però com que 
estava tot obert, també corria l’aire. No vaig 
patir ni molt de fred ni molta calor.

Hi havia banys separats per a dones i per a 
homens?

Sí, per a hòmens i per a dones. Cadascun te-
nia el seu. Nosaltres, el nostre, a la setmana 
les dones ens el netejàvem. Sí, sí. Quan ens 
pareixia, li pegàvem una netejadeta, perquè 
teníem la clau només nosaltres i allí només 
entràvem nosaltres.

Es netejaven vostés, no hi havia una perso-
na que netejara?

No, ens ho féiem nosaltres. I els hòmens, 
doncs no sé com estaria, perquè com que no 
vaig entrar mai, no sé si estaria net o brut, 
perquè no ho vaig vore mai. I d’ahí teníem 
nosaltres la clau i nosaltres ens apanyàvem.

A banda d’en el pintador en la seua fàbrica, 
en les altres fàbriques les dones es dedica-
ven sempre a la mateixa tasca o també es 
dedicaven a altres tasques?

N’hi havia que estaven en l’oficina. Jo no sé 
si en unes altres fàbriques estarien fent unes 
altres faenes. Jo crec que no, que estaven al 
pintador. Les que jo coneixia estaven al pin-
tador i que en conega alguna que estava a 
l’oficina, també. Normalment, a les fàbriques, 
a l’oficina estaven més, si tenien filles, les fi-
lles. Però sempre hi hauria algun lloc que no 
i jo en conec que hi havia que no eren filles 
tampoc. Les filles dels amos, normalment, les 
colocaven a elles, clar. Però també n’hi havia 
algunes que coneixia jo que estaven i no eren 
família d’ells.

Les dones de la seua època, a banda de tre-
ballar en les fàbriques, treballaven en unes 
altres coses: en el camp…?

Les dones en aquella època al camp, jo crec 
que no. En acabant, va vindre més cap ací 
que van plantar tarongers i tot això i sí que, 
llavors, al taronger i a la bajoca. Però en l’any 
60, que jo recorde, no.

Podria explicar-nos com era viure en un po-
ble industrial?

Ai, doncs, viure en un poble industrial, per 
a mi, bé, perquè hi havia molta faena. Mira, 
només eixies de “treballar” [estudiar], tots. 
I hi havia persona que fa: “Ui, que guanye 
200€pessetes, allà me’n donen 50 pessetes 
més”. Hi havia faena de seguida, per a anar-
se’n allà perquè li donaren 50 pessetes més. 
I hi havia molta faena aleshores. I, aleshores, 
contents. Un poble industrial, contents amb 
la indústria. Al meu parer, sí.

Va disfrutar del seu treball a la fàbrica?

Vull dir-vos que, mira, si tornara a nàixer, tor-
naria fer tot el que he fet, perquè he sigut la 
més feliç del món.
 

Salomé Vilar Martí

Salomé Vilar Martí i els seus fills.
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CRISTÓBAL BERNAT
81 anys. L’Alcora.

Treballador de la Reial Fàbrica

Entrevistadora                                                                                                IES XIMÉN D’URREA
Sara Bernat Saborit. 4rt ESO.

Com era la fàbrica?

Ere un solar tot mig assolat, només n’hi ha-
vie on se treballae en el taulellet, que allí se 
podie treballar una miqueta, lo demés ere un 
escampat tot assolat, en corrals de gallines i 
pollastres, i avant. La fàbrica un descampat, 
perquè tot lo que ere la fàbrica gran, allò ere 
un descampat, només se va agarrar un tros-
set pa ficar la Tilesa, que és on feen el taule-
llet, la ceràmica. Lo demés estave tot assolat, 
només n’hi havien més que corrals de galli-
nes, per allí. 

Con funcionaven els forns on treballava?

En….en llenya i en malea. 

Per què es va ficar a treballar en la ceràmica?

Ai….necessitava un jornal, i avant. No com 
ara, que no feu res hasta que teniu ja fadrins…
(riu)

Quants anys tenia quan va entrar a treballar?

Als 14 anys. 

Vas decidir treballar a la fàbrica o no tenies 
més opció?

No tenie altre puesto que treballà. Vaig tre-
ballà a l’obra, i después me vaig posà a la fà-
brica.

A quina edat es va jubilar?

Em vaig retirar als 60. 

De qui s’aprenia l’ofici?

Aprenies d’estar al puesto, i avant, a poquet 
a poquet.No s’havia de tindre ningún requi-
sit, i no n’hi havien ni estudis. 

Era molt complicada la seua feina?

No, normal i avant. 

Quina era l’edat mínima per entrar a treba-
llar?.Quantes hores es treballava?

Crec que els 14 anys. Hores?. 8 hores seguides. 

El teu treball requeria molt d’esforç?

Pues...per a l’edat que jo tenia, si, que estava 
al forn de passatges a treure les peces del 
forn. 

Quants forns hi havien?

De passatges?.Un i avant. De forats no puc 
dir-te els que hi havien, molts forats. 

A quin lloc de la fàbrica treballava?. Hi ha-
vien màquines?

Al forn de passatge. Màquines no n’hi havia 
ninguna, tot ere manual, envernissà….N’hi ha-
vie un home en un cossi , ficaen el vernís , i 
aquell home, en les manetes, ficae la peça en 
la maneta, i en l’altra maneta tirae el vernís i 
apartae la peça,  i n’hi havie una altra persona 
que el llevae a part, eixe ere el sistema de...
màquina no n’hi havie cap. 
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Amb quin combustible funcionaven els forns?

Llenya com esta, no ere malea, ere llenya de 
abres, arrancaven arbres, garroferes ,aulive-
res, ho arrancaven tot i portaen la llenya allí 
per a coure el material.

Quants treballadors hi havien a la seua fàbrica?.

Fica que foren una vintena, com a màxim. 

Hi havia una bona organització?

Normal, com en totes...en més o menos pro-
blemes, però normal. 

Com eren les muntanyes?.Tenien la mateixa 
vegetació que ara?

La mateixa, o més que ara, estae més limpio 
el terme. Ara només n’hi ha més que malea, 
perquè no n’hi ha ningú que limpie res. 

Qui era el propietari de la fàbrica?.

Això si que no sé dir-teu, qui era el propie-
tari…

Hi havia riscos laborals, a la seua feina?

Riesgos??.Sempre n’hi han, al treball, de ries-
gos. D’una manera o altra. 

Quin era el treball més dur? Com anàveu a 
treballar?

Anàvem a peu….alguna besicleta hi havie.

Els treballadors fora de la fàbrica es relacio-
naven entre ells?. Quina roba es posaven 
per a anar a treballar?

Normalment si, com ara, si fa o no fa, més 
o menos…..Roba, la que teniem personal de 
casa, a vegaes, uns pantalons i una camisa, 
apedaçaes, que ara, vosatros els porteu es-
garrats, els pantalons...Entonces les mares 
ens els apedaçaen, tots plens de retalls, aixi-
na ere…...digues?.

Quin salari es cobrava?

Jo el salari...si que me’n recorda que cobra-
va...set pessetes de salari al dia.Vos pareix 
just, set pessetes al dia?.

Que..és això?

Que és?. Tu dona’t conte….Ara un euro son 
165...jo en guanyava set!. De pessetes al dia, 
és dir, a la setmana no arribae a les 50 pesse-

tes. Estas?.Tat que te pareix raro?Els que co-
braen més diners...el personal que solie anar, 
diguem a estall, que treballae moltes hores i 
molt ràpid, sacrificant-te una barbaritat per 
a guanyar-te, a lo millor...4 pessetes més a la 
setmana, aixina ere. 

Considera dures les condicions de treball 
d’aleshores?

No consideraes...perquè no pensaes en res, 
però eren dures, claro. Tu dona’t conte en set 
pessetes al dia que guanyava, dona’t conte 
quin, quines...jo que sé!. Quines bondats ha-
vie de tindre en eixe jornal!. (riu).Ara, eren 
uns altres anys, m’agradae o no m’agradae, 
no tenie una altra cosa. Tira, borra ja!.

Quins tamanys es fabricaven?

15 per 15...i 11 per 11, me pareix, eren peces 
xicotetes, però principalment, el 15 per 15…

Tenies un bon lloc de treball?

Lloc bo?.Normal, i avant, ja t’ho he dit, treure 
peces del forn...En una paleta….les traíem, i 
avant, i després les acarrillaem a par , i des-
prés ja n’hi havie un altre personal que el 
triae...

Com eren les carreteres en aquella època?

De terra completament, perquè normalment 
anaven carros per la carretera i, aixina com 
hui en dia estan asfaltaes, entonces no estae 
esfaltat, se clavaen hasta les rodes del carro, 
se clavaen a la terra.

Hi havia molta contaminació atmosfèrica, 
acústica, lumínica?

Lumínica no en podie haver, perquè n’hi ha-
vien quatre bombilletes al poble...Acústica?. 
En què?, si no hi havien més que dos o tres 
camions, i cap cotxe? Atmosfèrica….els forns 
que se treballaen entonces a les fàbriques, lo 
que se cremae fee molt de fum ,però n’hi ha 
més contaminació ara en els cotxes , que an-
tes en els forns on se coïen...el material que 
se fee en l’Alcora. 

Com eren les línies d’alta tensió?

N’hi havien molt poquetes, perquè motors 
per a treballar en trifàsic….entonces...si, qua-
tre fabriquetes que n’hi havien, i se acabó. 
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JOSÉ TENA
70 anys. L’Alcora - Mosqueruela.
Treballador del taulell. Forn de passatges.

Entrevistadores                                                                                                 IES XIMÉN D’URREA
Ainhoa Quintana Núñez i Leyre Chiva Seguer. 4rt ESO.

Per quin motiu es va posar a treballar a la 
fàbrica?

Pues…la gente de Mosqueruela…Allí, no te-
níamos jornal, y entonces bajamos aquí a 
trabajar la cerámica. 

Quants anys tenia quan va començar a tre-
ballar?

Veinte.

I en què treballava?

Aquí o en Mosqueruela?. En Mosqueruela en 
el campo. Aquí en la fábrica de azulejos. En-
tré a trabajar al horno de pasajes, que era lo 
que había entonces, que se cocía el azulejo 
con leña. El encino. Luego el bizcoche se ha-
cía con leña también, igual.

Li agradava el seu treball?

Bueno, pues entonces…no te gustaba mu-
cho, pero era lo que había. 

A quina edat va jubilar-se?

A los 59. 

De qui va aprendre l’ofici? Es necessitava 
algun requisit per a treballar?

Aprendí sobre la marcha, yo mismo. No, en-
tonces no se necesitaba ningún requisito. 

Quantes hores es treballava al dia?

Pf, infinidad, desde el principio hacíamos 
turnos de seis horas, y luego, turnos de seis 
horas, pero…si empezabas a trabajar a las 
seis de la mañana, luego, en vez de salir a 
las doce, pues te quedabas hasta la una. 
Y luego por la tarde volvías a trabajar. Así 
siempre, sabes?.

Quin salari teníeu?

Ay, no me acuerdo. Al principio unos 700 
euros…no!. 700 pesetas a la semana, que 
entonces se cobraba a la semana. Los en-
cargados, o los que iban a destajo, pues a lo 
mejor, cobraban más dinero. 

Com era la fàbrica?

La fábrica, entonces era…una nave con los 
hornos morunos para poner el bizcocho, y 
luego el horno de pasajes para cocer el fino.

A quin lloc de la fàbrica treballava?

Yo entré al horno de pasajes, y estuve tam-
bién de pintador…que entonces el pintador 
lo encaraban las chicas, cogían los azulejos, 
los encaraban, y luego nosotros los tumbá-
bamos en las bandejas, que les decían ca-
diretas y luego ya lo poníamos al horno de 
“?”, que había que ponerlo a mano, empujar 
a mano el azulejo. Empujabas a mano dos, y 
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luego dos más, y ya por la otra parte salen. 
Había 11,22 ,33 (“’’?)

Com anàveu a treballar?

A pie, yo he ido 25 años a trabajar a pie. 

Qui era el propietari de la fàbrica?

Era el…este…como le decían…una tal…(…?) 
eran lo menos cinco o seis socios. 

Amb quina font d’energia funcionaven les 
màquines?

Pues…los hornos con leña, y luego las má-
quinas eran eléctricas, quitando las prensas, 
que eran a mano. 

Com era el paisatge de l’entorn de la fàbri-
ca?

Eran bancales, estaba yermo, i avant.

Com eren les carreteres?

Ya estaban asfaltadas, en el 64 ya estaban 
asfaltadas aquí. 

Com eren les màquines?

Las prensas eran de mano, y las esmaltado-
ras eran ya máquinas…pues como ahora, i 
avant.
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JUAN PEÑARROCHA RAMOS
81 anys. Sant Joan de Moró.

Va treballar a dues fàbriques familiars de taulell als anys 40-50. Transportista.

Entrevistadors                                                                                                IES XIMÉN D’URREA
Biel Andrés Penya-Roja i Iván Molina Jaime. 1er ESO.

Bon dia, com li diuen a vostè?.

Juan Peñarrocha Ramos.

I quants anys té?

El dia 7 de Maig en faré 82.

I vostè d’on és?

Jo soc viscut a Sant Joan de Moró, però per-
tany a Vilafamés

Per què es va ficar a treballar a la ceràmica?

Perquè jo vaig nàixer en temps de guerra, 
i quan jo vaig nàixer, als set dies que vaig 
nàixer, mon pare se’n va anar a la guerra, en-
tonses no tenie més remei que treballar,i aju-
dar (...), als 8 anys ja treballave...no treballave 
de ceràmica, però treballave amb un animal 
que el portave del ramal, i un altre que por-
tave la pala que feem el  regano per a mun-
tar la fàbrica...i els ulls....ja m’havia ficat a fer 
rajoles de mà, ja feie rajoles de mà. Lo que 
passe és que un home en feie 1500, i jo en 
feie 600, perquè ere molt xicotet. M’auelote-
nie un molí de vapor que molien oli. Li dien 
la Sènia del Molí. A banda del molí, un pou 
d’aigua que també anava amb vapor, i una 
ximenera per a que ixquera el fum. I, com no 
hi havia diners, ho canviava per xocolate. 

Ma mare tenie una caldera d’aigua calentant 

perquè, si ere d’hivern, l’aigua estave gelà, i, 
en quant en quant, em ficae un cassó d’aigua 
a un llibrellet que tenie per a afinar les rajo-
les, i no em gelae. Com se feen les rajoles?.
Pues, ere un marquet de madera que tenie 
un rabo i tenie, un llibrellet ací i un munto-
net d’arena allà. Jo rentae el marquet amb 
l’aigua i després ho passae per l’arena ,el fi-
cae al puesto  i, com les mans eren xicotetes, 
tenie que ficar dos grapats de fang per a fer 
dos rajoles. Clar, és que les rajoles es feen de 
dos maneres. Qui diu rajoles, diu atovons. Si 
es feen amb aigua, no es passae per l’are-
na, es rentae ben rentat el marquet , se ficae 
el marquet , se ficae el fang i , quan treie el 
marquet, quedaven dos aletes. Hasta que no 
estigueren un poc eixamorats, no es podie 
fer res, però quan estaven eixamorats, tenie 
una palanca en un palo i ho pissonae i xafae 
les voretes, i quan ja estae  eixamorat, en  un 
ganivet que va fer el ferrer, de ferro, ho ras-
cae perquè, per baix del marquet, quedaven 
retalls , i tenie que estar recte, aixina es feen 
els atovons. 

Tenien relació els taulellers de Moró i els de 
l’Alcora? 

Sí, si, la fàbrica de Nomdedéu estava molt 
propet de la gasolinera però a l’altre costat, 
i la de Sanxis estava a l’entrada del camp de 
futbol,  però a l’esquerra; encara estarà. No 
crec que això ho hagen llaurat. Inclús conei-
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xia treballadors dels dos puestos, perquè jo 
anave molt per allí. Perquè jo quan tenia un 
saquet de terra el portave allí perquè l’ana-
litzaren. I allí me l’analitzaven. En vaig portar 
un saquet una vegada ahí a la carretera de 
Morella a on està el Hospital de la Magda-
lena, enfront també n’hi havia un laboratori, 
però on  més he anat és el de Nomdedéu.

Era perillosa la seva feina?.  Hi havia riscos 
laborals?

Ere  obligat tindre el certificat d’estudis pri-
maris. Jo el tenie.

Hi havien accidents?

Accidents... lo que passe que en aquell temps 
teníem dos pòlisses d’accident,  aunque tre-
ballaren 10 persones,  i sempre ficàvem la 
persona que se fee mal.  Una xica, després 
de fer-me jo açò (s’assenyala el dit tallat) es 
va tallar el braç, que encara viu allí al Colaor,  
però clar, teníem un seguro d’accidents,  i fi-
caves el nom de la persona que s’accidenta-
ve. Esta fàbrica que parle estae a l’Empalme 
de Sant Joan de Moró, carretera l’Alcora. En 
Saloni, al mateix cruce.

I mentre treballaven , els treballadors parla-
ven entre ells?

R: Pues si, pensaven en sa casa, i en prepa-
rar-se algo per a menjar, perquè menjar n’hi 
havia molt poc. Molt de moniato, que en 
plantes una garbeta d’una dotzena, i de les 
branquetes eixen més moniateres. La carn 
ere un luxe, no es tastave. L’Abaejo i les sar-
dines, sí, ara és més car l’abaejo que la carn. 
Si una persona tenie un conill i podie, el ve-
nie, a la carnisseria. 

Com eren els forns on es coïen les rajoles a 
la fàbrica de l’Empalme?

El forn de l’Empalme ere moruno i anava amb 
malea, i es componie de...tenie...ere rodó, 
d’atovons, i tenie unes bòvedes que damunt 
posàvem les rajoles, i de la bòveda per avall 
posàvem el foc per a que se cogueren. El forn 
moruno, lo més difícil es saber quan està cuit, 
perquè, si no saps quan està cuit, o està cru o 
el cagarres. Si el cagarres es torna una pilota 
de ferro, i per a treure-ho, s’ha d’agafar una 
maça i un escarpe. Això és una obra d’art. 

D’on portaven la malea?

Del terme, de qualsevol puesto. En carros i 
després en camions. 

Que és una bòbila?

Una bòbila és una cosa com este sofà però 
que  pegue la volta, el foc mamprèn per ací i 
va rodant perquè pel mig té una altra bòbila 
que té uns registres d’aire i va amb un ex-
tractor.  Si vols que vage per avant alces una 
vàlvula, que pot pesar 50 k., i, com xuple l’ai-
re per allí, el foc va per allí, i, quan veus que 
ja està cuit, esta la tanques i obris l’altra. I va 
cap allà, va pegant voltes. Això va les 24 ho-
res, eh?. Servia per a coure les rajoles. Allò ja 
anae amb carbó, eh?, el baixave de la provín-
cia de Teruel, de la Cuenca Minera, de Caste-
llote, de Escucha, de Utrillas, de Cañizar del 
Olivar, en fin, on podie, perquè hi havíem una 
cua de camions sempre. 

Ha dit vostè que van tancar la primera fàbri-
ca: On van anar després?.

Quan vam tancar la fàbrica, vam obrir l’altra. 
És dir que, la finca de la fàbrica la vam com-
prar a una senyora d’Almassora. I jo ere xi-
quet i estave baix d’una servera que ere molt 
gran amb una (au)vella i tres o quatre cor-
derets, i mon pare i ma mare estaen tractant 
amb aquella senyora, i jo vaig estar vigilant 
lo que circulae. Entonces jo podie tindre...
pues....deu o onze anys. 

I, on estava la finca?

La finca es deie la finca de La Cabuda, i esta-
ve a l’entrador de Correntilla, i la vam ajuntar 
amb una finca de mon pare, que li va tocar de 
m’auelo. Son dos finques que poden tindre 
mil fanecaes. L’Escriptura està en una hijuela, 
que ho han ajuntat tot. Però ho ha ajuntat 
mon pare.  La màquina la vam muntar entre 
un xic que ja  s’ha mort  i jo, Lluesma. La vam 
muntar al puesto, va vindre a peces, pesa-
rie igual 10 tonellades. Antes ja va vindre un 
muntador i ens vam fixar, esta ere igual però 
més gran. Els arreglos els fèiem jo i Vicente 
Lluesma. Jo eixa feina la tenie clara al cervell, 
l’havie fet més vegades.

 …Aquell dia vaig aplegar amb un camió de 
descarregar rajoles. Vaig vore uns muntons 
de fang i no anava tant de pressa la fanguera 
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com per a que hi haguera eixos muntons de 
fang, açò no trague!. Jo vaig agarrar les ro-
des i vaig ajustar els rodillos. Al donar-li més 
marxa al molí...El molí i la fanguera encara 
està!... La fanguera tenie fang sec per les vo-
res, i  al donar-li més pressió, el fang sec va 
caure, va caure una penca de fang sec. Em 
pensave que em donarie temps i vaig aga-
rrar el fang sec. I entonces, com els rodillos 
estan ajustats, va pillar el fang sec i el meu 
dit. I quan em va pillar el dit, es va emportar 
la mà. Cento Molina, de Mas de Flors, que ja 
li havia passat lo mateix, estava mirant-me 
com dient ”és perillós, això”. La màquina te-
nie dos polees, una fixa i una loca, i, amb un 
mossó que tenie a la mà va tirar la corretja a 
la polea loca, i la màquina es va parar, però la 
mà es va quedar dins, ja no la podie treure. I 
per a treure la mà, van tindre que tallar amb 
soplete mitja màquina. Ja no la van ficar, en 
van posar una nova comprada a Vigo, amb 
el representant a València. Que li deien una 
màquina d’invassió. L’altra no, però esta por-
tave una bomba que no portave rodillos. Les 
rajoles eixien amb la pressió de l’aire, ja no 
ere perillosa. Si no està aquell home amb el 
mossó, haguera perdut el braç sencer. Tenie 
18 anys. Ja portave el camió des dels 14. Un 
camió de carnet de segon. 

Com era, la terra de Moró?

La terra de Moró....massa fina....ere una terra 
molt vidrienca, i si se secae molt de pressa 
del sol, se badae.

Què vol dir vidrienca?

Pues mira, pa tindre una peça de de 25 cm., 
la teníem que tallar a 27, lo demés ho perdie 
al sol, perquè eixa terra, quan se secae, se 
n’entrae molt, acurtae molt.

Les condicions de treball d’aquella època, 
eren més pesades o menys pesades que les 
d’ara?.

El treballar d’aquella època ere més dur que 
ara, perquè ara la gent procure l’ajuda , o que 
els paguen diners, i no treballar. Entonces se 
tenie que treballar molt!

D’on venia la terra que gastaven?

Pues...La terra dels pobles que buscaven 

ere...Castellote, Estercuel, La Cañada, Escu-
cha, tots eixos puestos els conec  jo per a la 
terra.

Als 11 anys, mon pare em va dir...”tu ja eres 
un home, ja pots anar amb el carro”...Jo ca-
rregave el carro i anae a Onda, i portae tres 
matxos i un burro, i portae prop de 2000 kg. 
de pes de rajoles. I vaig fer un viatge amb 
el carro a Almenara, i vaig tindre que dormir 
a Nules al vindre, perquè ere  tard, ere molt 
tard, i, com no portae farol...me vaig quedar 
a dormir allí. 

Ha dit que va treballar a la fàbrica de l’Em-
palme. El van dur a algun lloc per a apren-
dre a treballar la ceràmica?

En aquella època em va ensenyar l’ofici un xic 
que feie d’ encarregat que li deien Pepet. A 
la dona, Adoración. Me varen portar a Quart 
de Poblet per a fer coses de ceràmica, però 
per a regals. O sigue, igual feie una marraixa, 
que fee primer el cos i després la tapa, com 
un ram de flors, com una maceta. No podie 
fer una gerra d’aquelles grans, perquè jo ere 
xicotet. Tindrie entre els 9 i els 10 anys. La te-
rra la portaven de La Cañada, que està entre 
Monroyo i Alcanyís. 

Eixa terra ere blanca. Hi havie un cilindre ple 
de fang amb un tapó, i amb una barra que 
feies per avall eixien les tires. Jo les creuava i 
feie una cistella. Ere molt difícil creuar-les. El 
meu mestre les envernissava. El tono el do-
nava un laboratori. També feia pètals de rosa, 
molt fins. 

Era complicada, la feina?

Nooooo.Bo, es.....qüestió de manejo. Saps 
que el fang, que açò...El fas cap allà i cap ací, 
que el marc estiga plenet  de fang, i, quan 
ja està ple, passes un palet,  agafes el llibrell 
amb l’aigua, i l’afines. Treus el marc i queden 
les rajoles fetes. Quan acabes aquelles rajo-
les, en fas dos més al costat, i fas tires, fas 
tires. 

Quina era la feina més pesada, al seu treball?

El picar a la mina. A vegaes, per a carregar 
el carro, tenie que picar a la mina i cavar pri-
mer. Eixa ere la més pesada. La mina estava 
detrás del rajolar, a la mateixa finca. 
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del camp que amuntonaven per a obrar. La 
part de la dreta de la costera estava obrat. 
L’escola estava on ara està el metge. Tota la 
resta eren ametlers. Ui, si ha canviat Moró de 
quan jo ere xiquet!. A mi m’agrada molt més 
Moró ara. 

Juan Peñarrocha Ramos

Els treballadors, després de la feina, que 
feien?.

O es feien el sopar o se n’anaven a casa a so-
par, perquè no hi havia pa, ni res. Agarraven 
un gavell de llenya, el tapaven amb terra, cal-
faven la terra i torraven pataques, això feien.

Quina roba portaven?.

Ui, roba serra. Vella, molt vella!

Quanta gent treballava amb vostès a la fà-
brica?

Pues...Entonces per a buscar a algú ere molt 
difícil. Per a contractar una persona te veies 
negre. A vegades en treballaven deu, a vega-
des dotzere,, tretzere, vuit...No podies tindre 
una cosa fixa perquè no es trobava gent per 
a treballar. Venien a cobrar 700 pessetes a la 
setmana.

Quantes hores es treballava?.

No miràvem les hores, miràvem la quantitat. 
Teníem que fer una quantitat, si acabàvem 
prompte, si tard, tard. 

Es podia viure bé de la ceràmica?.

Jo ere un xiquet. Lo que passave ere que, si 
mon pare m’havie de donar algo per a anar 
de festa diumenge,  m’ho donava.

Quin jornal teníeu?.

Els xiquets no cap.

Li agradava el seu treball?

Molt, m’agradae molt.

Què va fer després de la fàbrica?

Em vaig dedicar a vendre cotxes.

A quina edat es va jubilar?

Als 68 anys. 

Ha canviat molt Moró i l’entorn de quan era  
xiquet a ara?

Si, quan jo ere xiquet Moró no ere un poble, 
ere un mas, i tota l’eixida del poble ere un 
pedregal, perquè s’obrave amb pedra. Pedra 

Fumeral del forn del molí de vapor

 “ La Sènia del Molí” 

Sant Joan de Moró
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Quan va començar a treballar a la ceràmica?

Vaig començar a treballar als 14 anys. 

De què treballava?

Treballae en una fàbrica de rajola, que ,en-
tonces, se feen les rajoles i les teules a mans, 
no ere com ara que ere en màquina, enton-
ces jo vaig estar quatre anys ahí.

A quina edat es va jubilar o retirar?

Me vaig retirà  als 60 anys.

La seua feina era complicada?

He passat per ratos bons, i per ratos que 
estava  difícil, perquè els últims anys treba-
llàvem,,, en aquell entonces treballàvem 8 
hores sense dret a  mitja hora de l’esmorzar 
com tenen ara la gent, o sigue….eren vuit ho-
res seguides cada turno…I vaig estar 10  anys 
treballant tots els dies de l’any, deu anys a la 
fàbrica. 

Quina era l’edat mínima per a poder treba-
llar?

Home…entonces…no n’hi havie control, se 
treballae….N’hi havie xiquet que els fee falta 
en casa…als deu anys ja estaven treballant…i 
als onze….perquè va ser després de la guerra, 
i estae tot molt difícil, i vam patir molt tots, 
els pares i mosatros.

Quantes hores es treballava?

La jornada entonces era de 48 hores, treba-
llàvem els dissabtes també…però…mosatros 
a la fàbrica….vam estar deu anys al turno tre-
ballant 56 hores cada setmana, els 365 dies 
de l’any. 

Quin salari teníen? Considerava just el salari 
que cobrava?

Quan jovaig entrar a la fàbrica, que vaig en-
trar primer ací..primer quan…cobràvem set 
i huit pessetes…al dia, eh?, al dia…i després, 
vam anar millorant…vaig treballar també en 
un forn de calç que eren mon pare i un altre 
soci els amos…i entonces cobraem 25 pesse-
tes, i per a aplegar a cobrar un euro…Tenie  
40 anys!, per a aplegar a cobrar un euro al 
dia. 

Com anàveu a treballar?

Primer en bicicleta, perquè ere més jove, 
després ja em vaig comprar una moto i des-
prés, als 40 anys, me vaig traure el carnet i 
ja anae amb el meu cotxet, i anae a treballar 
a l’Alcora, vaig treballar ahí a “sol”…a Monte 
Cristina, baix que és el forn de calç, i vaig es-
tar per ahí.

Els treballadors, fora de la fàbrica, es rela-
cionaven entre ells?

JULIÁN VICENTE PALLARÉS
80 anys. Sant Joan de Moró.

Treballador del Taulell

Entrevistadors                                                                                                IES XIMÉN D’URREA
Abril Iniesta Renau, Clara Guinot Ballester, Marc Guinot Ballester i Bea Estrada Millán, 1er ESO.
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Mosatros, fora de la fàbrica, jo…encara anae 
a treballar al camp, que tenie trossos….per 
exemple, eixe bancal, eixe bancalet és meu. 
I després que treballavem moltes hores a la 
fàbrica, encara treballàvem per a mosatros, 
més hores, no paràvem gens, de treballar 
(riu). 

Quina roba es portava, per a treballar?

En aquell entonces…pos duem a vegaes has-
ta els pantalons esgarrats, tots  apedaçats, 
perquè hi havien pocs diners, i un pantaló, 
si s’esgarrae, l’apedaçaven i el duen, aquell 
pantaló, que no n’hi  havie  altra cosa.(riu)

Com era el seu lloc de treball? 

Jo, el meu lloc de treball…jo vaig treballar en 
moltes faenes, primer vaig treballar en el ra-
jolar, després vaig treballar en Sondeos, una 
companyia de Madrid, al pantano, que feem 
perforacions, i estae treballant a màquina, 
després vaig treballar divuit anys en un forn 
de calç, i després vaig entrar i vaig estar vint 
anys treballant a la fàbrica, al azulejo, als 39 
o 40 anys…en Supercerámica, vaig treballar, i 
en Falomir també. 

Quina era la tecnologia a les fàbriques?

En aquells anys la tecnologia estae molt 
baixa, Perquè allí només se fee, quan jo vaig 
començar…se fee…15*15 i per a xapar i avant, 
però piso i això encara no  se’n fee, ara han 
adelantat molt i ara hi ha una tecnologia que 
fiquen la terra al silo, i ja ix el taulell embalat. 

Quanta gent treballava a la fàbrica?

A la fàbrica que estae jo treballàvem pels 
150, 150 persones allí.

Hi havia una bona organització?

 …Pues de tot se va tocà…Vaem tindre pro-
blemes amb l’amo de Gaes perquè treballà-
vem 56 hores i després vam canviar a 48…i 
després volie que tornàrem a les 56...i se van 
juntar molts treballadors i vam quedar de 
no treballar-les….però ningú deie res…i salte 
jo i dic “escolte, i si mosatros tornem a tre-
ballar 56 hores i guanyem molts diners i no 
tenim temps per a gastar-los, per a què els 
volem?”...I l’amo diu: “  deixa’t de fisolofia, 
Julián!” (riu).

Amb quin tipus de vehicles transportaven 
la malea?

La malea primer se due en carros. Un matxo 
i un carro, i carregaen la malea, que, per cert, 
mon pare ere un de tants que en carrejae, 
de malea, i després ja van canviar en camió, 
ja mos la baixaven al forn de calç en camió, 
però primer ere tot a base de carros i baixae 
la malea al forn.

Les carreteres o camins estaven asfaltats?

Les carreteres estaven fetes en pedra, pi-
caen…feen muntons de pedra, la picaen i 
després en un rulo passae i ho  aplastae i 
feen aixina…entonces, les carreteres, no es-
taven adoquinaes…anys, prou anys arrere.

Quin ha segut el seu millor treball?

Pues  el millor treball ha segut els últims anys 
que estae al forn qualificant el gènero que 
eixie del…forn, directe, que ere el rodapeu, 
eren peces de 7*30 i per 25, i aixina, jo estae 
allí fent la faena eixa de qualificar, i hi havie 
un altre xic que embalae, de quant en quant 
també embalae jo, però el que feie els mar-
cadors i això ere jo.

Julián Vicente Pallarés
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Com li diuen a vostè?

Manuel: Manuel Gozalbo Nebot.

I quants anys té ara?

Manuel: Ara? Pues 62 faré el dia 27 
d’agost,  63. Ara tinc 62.

62 o 82?

Manuel: 82 que digue, 82, m’he enganyat i el 
dia 27 d’agost 83.

Quants anys tenia quan va començar a tre-
ballar?

Manuel: 14.

I per què es va posar a treballar en la cerà-
mica?

Manuel: En la ceràmica?

Pilar: Pa guanyar més diners.

Manuel: No pues mira.

Pilar: Xa, claro! Per què te vas posar a treba-
llar en la fàbrica?

Manuel: Per a guanyar diners, pues sí.

Pilar: Claro, per a guanyar més diners.

De què treballava?

Pilar: De què treballaves a la fàbrica? Pues 
de…de la mateixa que ha dit antes.

Manuel: (...) La malea la tallae jo i la venie a 
la fàbrica.

Val, entonces, vosté tallae la malea i la ve-
nie a la fàbrica.

Manuel: A la fàbrica o a la cantera, però és 
igual, no ere treballar a la fàbrica. [els dos 
parlen alhora] Això és com si tu hui te posa-
res, suponem, a fer una faena pel teu comp-
te i tu vengueres lo que tu fas, p’això te dic 
jo que això no és treball en fàbrica, tampoc.

Pilar:  No era treballar en fàbrica perquè tre-
ballave com si fóra per exemple per a ell, pel 
compte d’ell.

Manuel: Pel meu compte. I vaig treballar pel 
meu compte pues hasta anar a la mili. Dels 
14 hasta els vint i un any que treballave allí al 
“Cairo” en Ribesalbes, eixos sis anys, allí no 
tens ni punts, ni professió ni res. Treballaves 
d’autónomo i tampoc no ere autónomo tam-
poc com ara. Perquè ara se fan autónomos.  
Un dia tallaes malea i a l’altre treballaes en 
ton pare o lo que fore, però no constae en 
cap puesto que treballaes. 

Li agradava el seu treball?

Manuel: El treball después a la fàbrica?.Pues 
si, allà al Cairo estae…en els forns, ajudant-los 
a carregar i descarregar forns i això, m’agra-
dae, la faena m’agradae, i d’allí vaig passar 
a Ribesalbes i anae a l’Alcora perquè estave 

MANUEL GOZALBO NEBOT I PILAR MONTOLIU MONTOLIU  
82 i 78 anys respectivament. Llucena.

Tallador malea i treballadors fàbrica ceràmica.

Entrevistadors                                                                                                 IES XIMÉN D’URREA
Sete Pavón Ruiz i Ana Maria Cristina Mina. 4rt ESO.
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més propet.

Pilar: I treballae a la fàbrica,donde está la 
chimenera de  raere de Marazzi que hay un 
institut allí, no?.

Manuel: Eixa que té una ximenera, Gaya-Ma-
razzi, no, no, Gaya, Gaya Marazzi ere quan va 
vindre el d’Itàlia allí a fer-la a Castelló, Gaya. 
Jo vaig permanéixer a l’Alcora, i d’allí vaig 
pujar ja a Fabresa

Pilar:  Ah, ah. 

A quina edat es va jubilar?

Manuel: 60, sí. 

Era molt complicada, la seua feina?

Manuel: La meua faena ere al forn, perquè 
ere dur el boet i dur el material al forn, i del 
forn (…), tornae a  du els palets al pintadó, i 
allí se fee…después quatre anys que…que van 
canviar el forn i van canviar als forn de rodi-
llos, entonces me van posar al forn a traure, 
a posar els cabillos a….( ¿?), i después ja me 
vaig llicenciar…Me vaig llicencià no, me vaig 
retirà!. 

Quantes hores es treballava?

Manuel: Ai, hores…

Pilar:  Pues mira, ocho hores de trabajo, i, en 
acabant, totes les que venien, al estajo!.

Manuel: Ahí….jo te diré les hores que treba-
llae ahí…

Pilar:  Normalment de jornal….8 hores.

Manuel: Normalment són 8 hores. 

Pilar:  Pero…hacía horas después. 

Manuel:Les hores estes no se conten…o tam-
bé?.És que no s’ho creuran…

Pilar:  Lo que?.

Manuel: Ai, lo de les hores.Quan anae dos o 
tres dies a Fabresa, que m’arreae ahí 18 ho-
res…perquè deien….16, mitja d’esmorzar de 
matí, i mitja d’esmorzar de vesprà….16 hores, 
posem setze hores i avant. Ara, només ere 
dos dies…dos o tres dies a la setmana. No ere 
contínuo…Això ere quan a cavall de carregar 
el forn i ronyó mampreniem de seguida  l’altre 
i en dos dies estae fet, i jo després ja només 
treballae 8 hores…..Aixina  és que ahí….posa 
lo que vulgues, treballar més de huit hores…
Pilar: El jornal ere de 8 hores..la jornada era 

de ocho horas, y las horas que hacían era 
aparte , pues igual se hacía ocho que siete, 
ocho…depende.

Manuel: I després, en acabar les 8 hores….te 
quedaes un dia una hora, o dos…un altre no 
te quedaes…

Quin salari tenien?

Pilar:  Ah! curtet, entonces!.

Manuel: 3000 pessetes?

Pilar: Primer….al 63…crec que cobrà-
veu….1000 pessetes a la setmana, que se-
rien….4000 pessetes al mes.

Com anava a treballar?

Manuel: Ací dalt…pues…dien l’Areneta…
pues…i uns de Vila-Real que van pujar a tre-
ballar…en moto o a peu…ja dien“encara para-
reu a comprar-se cotxes”, perquè entonces 
els cotxes…ací no existien…i después ja, tres 
o quatre anys después, jo ja en cotxe. A peu 
no, a peu he anat molt poquet, però he tin-
gut afició a la becicleta i he anat d’ací a Ribe-
salbes en bicicleta, i després, amoto. Per ací 
dalt, jo en amoto vaig anar uns anyets. Jo i 
molts, i, arreu de la gent major, a peu.

Quina roba portàveu, per anar a treballar?

Manuel: Els donaven de l’empresa. El calcer, 
no, el calcer nostre, però la roba…….sí que 
perteneixia també el calcer….

Pilar:  No me queden ninguns, de pantalons, 
collons….como si fueran unos pantalones….
pero eran coló terra, coló….caqui, tostaet

Manuel: Crec que va ser quan van moure a do-
nar roba, perquè en Gaya, encara no donaen 
roba.  I els que eren encarregadillos aixina de 
seccions, un color aixina com la jaqueta que 
dus tu (blau texà). Els que no tenien càrrec…
igual té que fores peó de segon que de ter-
cera…tots igual. En la roba eixa de caqui. Hi 
havien 7 o 8 encarregats. Al forn de passatge 
n’hi havie un, un no, tres, que a cada tolva n’hi 
havie un, d’encarregat….Bueno, encarregat…
Treballar, treballaven igual, però cobraven 
més….que això de…mirar i avant i no treballar 
no existie. Però…tres allà dalt i uns ací al cos-
tat de la carretera al de passatge, que eren 
eixos que encara anàven en llenya. I allà dalt, 
també…tres turnos i tres…peons, tres oficials. 
Que feen d’encarregat.

Manuel Gozalbo Nebot i esposa
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La fàbrica com era?

Manuel: La fàbrica eixa….dos naves…llargues. 
Plana, per a treballar, ahí se treballae. Bé. 
Perquè la que ere mala per a treballar ere la 
de Ribesalbes, el Cairo eixe que te dic jo, que 
hi havien 17 o 20 escales de baix de les pre-
mses, d’on feien el taulell allà dalt a la sala, 
dalt…i ací a lo de Gaya també anae al plà. 
Timbres i tot això tot plà, i ací també. La de 
Gaya també tenie com si fore una vivienda en 
dos pissos, i la del Cairo igual, feen el taulell 
baix i dalt l’assecaven, sí, sí, pujaven les esca-
les els carrillos, que per això posàven xiquets 
de 17-18 anys, o 20, una cosa aixina, perquè 
tenien bones cames per a pujar i baixar. Però 
ací no, ací ja ere tot més modernitzat, com 
ara està, naves, i ja està. Per a treballar, més 
descansat. I pals bombos, igual. També ere 
més modern. 

Qui era el propietari de la fàbrica?

Pilar:  Ah, este…Carda.

Manuel: Carda, serie. Allí n’hi havien tres o 
quatre amos, però el que anae per davant ere 
un que li dien Carda, que ja ha mort.  Eixos 
són de Vila-Real, els amos eixos. La meitat 
xicoteta de dalt la van fer ací, els del poble. ( 
discussió )

Com era el paisatge de l’entorn de la fàbrica?

Pilar:  Ai, igual que és ara, fill. D’ahí a Fabre-
sa…..el paisatge ere igual que és ara, se vee el 
plà, la muntanya…

Manuel: Tot ere a mans, i, ja després...anàven 
les premses modernes, ja fa amuntó, i els for-
ns de rodillo, quan feen ells el taulell abatit 
del timbre se portae al (¿), i després ja d’allí 
passaven pels forns, perquè esta mateix ( as-
senyala  la seua dona) ahí va treballar (¿?) 
des d’ahí ja van muntà…i des d’ahí ja ere mo-
derna del tot, ahí. Entonces no, entonces en-
cara anae molt a mà…bé, molt no, perquè ja 
estàven els boets i ja navegave el taulell tot…
en els boets, ja no ere com…antes, que eren 
forns redons i se carregàven a mans els carri-
llos, i es carregaen…la cendra i tot això…ja se 
va perdre, i tot això ho van llevar. Faran més 
taulell ara, i entonces…hi havien 200 perso-
nes pa treballar de la manera que es treba-
llae. I ja…s’escampae a l’era ….en un (bolbo?), 
com ara escampen. Primer s’escampave tota 
a cabassos…Un taulell ja te dic…li costae un 

mes per a eixir per la….i hui…fa més taulell 
una fabriqueta que…només té una prensa…
entonces una fàbrica per a fer sis milers al 
dia, tenien que treballar…..ara, guanyaven 
diners, eh?.Solien guanyar hasta 30 duros, 
alguns hasta 50. Ara, se posaen allà a les 6 
del matí i acabàven allà a les set o les vuit. 
Però…ere una faena perillosa. Ere perillosa 
perquè volien fer-ne molts. Un en Ribesalbes 
va perdre una mà. Se va encantar en el freno 
i….allò ere pimpam, en el peu li pegave, no 
eren premses com ara. Allò…a l’Alcora encara 
n’hi ha una allí a la fàbriqueta  de Sanxis cap 
ací al poble que …de premsa d’eixes, per a 
mostra. Aquella és xicoteta, de les que deien 
que feien taco, de 10*10.Taulellet menut. Ací 
a Fabresa en vam fer una volta i no n’hem 
fet més, a Ribesalbes mai es va fer taulell tan 
xicotet. Ara, el més gran que es fee entonces, 
el 15*15. D’ahí per amunt ja…no. Després ja, 
ací n’han fet de 20 *20 i més grans.Però en-
tonces, el taulell, normalment, 15*15. I colors 
n’hi havien, però no com ara. Fabresa…..cinc 
anys o sis o set…tot blanc, i avant. Després ja 
van moure a fer colors…i jo no sé ara els co-
lors que deuen fer. Del treballar d’entonces a 
ara, canvie tot. També a l’agricultura.

Com eren les carreteres?

Manuel: No estaven asfaltades, d’ací a Caste-
lló sí. Conforme està ara. Camions de 10000 
kilos per amunt…No ho van denunciar, però 
no estave permitit. Ara sí perquè han canviat 
les coses, però si que arribaven a carregar 
deu i onze tonaes, ja ho crec. Ací igual que a 
l’Alcora. La carretera d’Argeleta…eixa, estae 
de pedra, i la de Villahermosa, d’ací a Cortes 
que pujaen per malea…pues tota, de pedra, 
encara. I esta carretera d’Argelita, un camí 
se va acabar la malea, que se traie malea, i 
l’arena d’un mas de Cristóbal, que dien…ara, 
a lo millor, camions en tot l’any no en passen 
ni tres. Té molt menos trànsit. On estae molt 
més ben arreglat, sigue per lo que sigue, ere 
en entrar  a Teruel, allà dalt. Jo malea n’anave 
a carregar, al mas este, a Rubielos…a la Ven-
ta del Aire i tot això….I encara per la cuneta 
i això estave molt més limpia que ací baix. 
….De pedra, les carreteres de pedra, de pedra 
totes….i estretes.Esta zona d’ací tenim bones 
carreteres, que altres puestos…Vistabella, i 
Benafigos…també eren de pedra. Totes. Lle-
vant….Sigue per lo que sigue, d’ací per avall 
ja no l’he coneguda jo de pedra. 
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Hi havia molta contaminació?

Manuel: Entonces…pues ací, no.Com només 
estae esta fàbrica no se notave. Esta fàbrica 
no embrutae. Després ja…En l’Alcora si que 
és veritat que se notae, que quan movie l’ai-
ret de baix…ara no, que… en l’Alcora no n’hi 
havia….i havien d’estar dins del poble ( les fà-
briques) i ahí estae una volta al ¿Sol?, pujant 
a Argelita….farà ja vuit o 10 anys…podies vore 
el pols allà baix, de la terra. Que ara ja no 
la molen a les fàbriques…Fabresa potser que 
siga la única que encara…se la molen. Jo no 
en conec altra, i el vernís crec que encara el 

molen ells, també. …Sin embargo, lo que ere 
Gaya i Sanxis, tenien forn per a fer vernís….i 
ahí te donen un litro de llet, tots los dies…no 
recorde si…perquè si igual et pagaven en di-
ners, igual no s’ho gastaven en lo atre, però…
en les fàbriques, entonces només estaven 
eixes dos, que…Hi havie una (???) ahí al cos-
tat del quartel de la Guàrdia Civil on estae 
antes, però (¿?).Jo , de la fàbrica de Gaya si 
que puc parlar, Perquè ademés havie anat a 
fer mescles algún dia, i per això se jo que do-
naen un litro de llet. 

Manuel Gozalbo Nebot i esposa

RESUM  DE MANUEL: 

Se carregae a cabàs al camió, se duie a l’era, a l’era s’escampae en un cabàs, allí la picaven en una 
maceta, i després en un matxo…en un rulo la rulaven, d’ahí la duien al molí, i després del molí…
el que no el tenie més modernitzaet…en una tolva i a cabassos dins d’ella. Bueno, ja eixim d’ahí. 
Se fee la premsa, el taulell. Al eixir, encara tendre, l’escampàven a la sala, aixina paraets, que se 
secaren bé. De la sala feen carrillo, i del carrillo l’agarraes en les plataformes, i de les plataformes 
el traien als boets i se duie al forn moruno, que diem, el redó. I després se coie en llenya, se duie 
la llenya en els camions i se coie. Después de cou-se estae dos o tres dies per que es gelare. 
Tardae a cou-se de 5 a 6 dies, en el forn moruno, que se deu dir aixina de temps dels moros. . Se 
traie i se posae, i , en una pedreta n’hi havie que el tocae, altres feem  aixina perquè si tenie algún 
badat, pa llevar-lo, i després d’ahí ja anae al pintadó. I del pintadó al forn de passatges que dien, 
que anae cap allà i cap ací i fee foc. I després el treien i ja s’envernissae i estae el taulell fet. Pa 
ven-lo. I al almacén…I per a carrejar-lo…se carrejae a mans i en palla d’arròs.Per això els camions 
entonces, de tantes tonellaes….costaen de carregar, perquè se carregae en arròs, i tu agarraes 
aixina els carrillos i fees damunt en la palla i pam, i després una altra tongaeta de palla d’arròs, 
i ja, per exemple, l’escaldat damunt, i pa fer un viatge només, ja costae molt, i ara, ja van eixint 
les caixes de cartró…Gaya, jo, les primeres que vaig pujar…eren caixetes de fusta, que cabie el 
carrillo, després ja van eixir les de cartró, i després ja van eixir palets i se lligaven en fil d’aram, i 
ara me pareix que se lliguen en plàstic, mira si s’han modernitzat les coses.Això ho vaig vore allà 
al Cairo i a Ribesalbes, que vaig treballar dos anys, i a lo de Gaya jo ja vaig estar molt poquet de 
temps, vaig treballar al terrer i a l’era escampant terra, i en acabant ja vaig pujar al (camionista?) 
quan vaig entrar a Fabresa. Ja només tallae i carregae el camió, això sí i la llenya se l’enduien 
en molts camions, ací a Llucena no, però a l’Alcora, tenie Gaya, Sanxis i este…Vives i un altre, no 
me’n recorde com li deien a aquell. Però n’hi havia molts que portaven la malea, sí. A Atzeneta 
n’hi havien cinc camions, a Useres 3—4 més, n’hi havien molts de camions, el carros ja no….Pri-
mer la duien a càrregues, a càrregues de matxo, que me’n recorde jo, ací a Fabresa…a la de dalt 
menuda que van fer dalt….la duien  a càrregues, la majoria, i una altra, que la duien uns xics de 
Borriana, en un camió, ja van mamprendre ací i les càrregues van acabar. Jo ahí en Fabresa me 
van posar al boet, i jo duie el material de les plataformes al forn del pou, i eixe forn que van fer a 
Fabresa, primer eren redons també. Però després en van fer un que esta tira anae el taulell cap 
allà pa cou-se i, per damunt de l’altre forat que n’hi havie cap ací pa que el foc estare sempre 
encés. I després ja van fer estos de ara, moderns, que son els que avui existeixen. I jo a la fàbri-
ca he fet…això, dur carrillo en el boet, i , ja a última hora, quatre anys que se va acabà la faena 
d’eixe forn, a mi i a tres més d’ací, mos van posar a treure al forn ja d’estos moderns, i treiem els 
carrillos. I els posàvem d’un a un a la plataforma, i d’allí al pintadó. I jo, eixa faena, la meua faena 
que he fet jo, ere eixa. . …Però…de lo de ara a lo que jo he fet…(¿??).Lo que és el verdader taulell 
d’entonces...potser que tardare prop d’un mes a eixir de punta a punta. Tu fes-te compte que per 
a envernissar tenies 200 tios…Ara potser que en tingues vora 50 o 60. De lo que me’n recorde jo 
quan el taulell se va mampendre a fer ere aixina. 
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Per què es va posar a treballar a la ceràmica?

Bueno, jo me vaig posar a treballar a la fà-
brica perquè m’interessava més que anar 
volander per ahí…,Perquè allí…pues tenia un 
jornal continu i tenia totes les pagues i estava 
dins de tots los drets, eh?. (…) a quan venie 
la pagueta, me cundie més el jornal i, encara 
que ploguere, allí també tenia el jornal, que 
si anava volander,el dia que feia mal temps 
ja no podia guanyar-me el jornal, està clar?. 

Tenien màquines? Com funcionava la pro-
ducció?

Sí….no ere una fàbrica que …entonces ahí….
mosatros….(…) només se fee més que escal-
dar, em vull referir a que no es fee fi encara. 
Hi havien unes premses i allí hi havien tres 
forns redons de malea i unes premses de mà 
per a fer taulell, i avant (…)

Quants anys tenia quan es va posar a tre-
ballar?

Bo, jo ja ere major, havie fet la mili, abans tre-
ballae volander. Mos vam posar  a treballar a 
l’obra, en el sentit de que quan acabarem allí 
mos posariem a la fàbrica, i aixina va ser. (…)

Li agradava el seu treball?

Bueno, sí, sí. Perquè les faenes totes són….de 
bona no n’hi ha cap! ( riu). Allí la faena ere….a 

treure del forn i a carregar el forn, uns altres 
treballaven a les premses…Faenes especialit-
zaes…n’hi han unes altres. Jo…la meua faena 
ere carregar el forn, que ere una faena pesa-
deta bastant. (…) Donar foc al forn, i …quan 
d’això, a carregar-lo. Ere la meua missió, i a 
treure del forn. 

Com es tractava el material?

El material ahí…, pues hi havien uns homes 
especialitzats que el classificaven. Encara 
que fore escaldat també el classificaven…El 
tocaven, vos pareixerà estrany, doncs amb 
una pedreta el tocaven, conforme agarraven 
el taulell el tocaven, clinc clinc,clinc clinc…La 
veritat ere eixa. Uns altres, després ja més 
avant, al deixar-lo caure damunt, damunt, 
damunt, amb el so, notaen el que estae ba-
dat i el que no estae badat, eh?. El que estave 
badat feie un so, i el que no, un altre.  Però 
primer se tocae amb pedra. Buscaven un so 
sano. D’allí ja anaven a envernissar a la fàbri-
ca de dalt, Perquè estos hòmens tenien esta 
fàbrica d’ací i una altra allà dalt al quarter de 
la Guàrdia Civil. Allà dalt tenien la fàbrica del 
fill. D’allí es portaven les caixes allà i, a Ma-
drid, per cert…li diuen la fàbrica de “Frita”

A quina edat es va jubilar?

Ahí jo vaig estar uns quants anys, fins que 
la fàbrica va començar a modernitzar-se…I 
allí van fer un forn túnel ja, la fàbrica va co-

MANUEL MONTSERRAT SANAHUJA
80 anys. L’Alcora.

Treballador del Taulell.

Entrevistadores                                                                                               IES XIMÉN D’URREA
Eva Couso Pinar, Mercè Rubio Albiol i Lucía Martínez Agusta, 4er ESO
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mençar a fer-se gran, ja van portar les pre-
mses Sacni, que son estes que ara hi han. 
Primer eren premses de mà, més xicotetes, 
per dir-vos alguna cosa, ere un home i un xi-
quet allí. El taulells els plantaven plantadets 
de cantonet per a que es secaren tots, i des-
prés uns altres els plegaven tots encarats 
per la part fina  per a que no es marcaren les 
costelles, i d’allí anaen al forn redó, que és la 
meua…lo que jo feia, per a coure.

Ahí a la fàbrica, que és conforme està ara, 
que van fer el forn túnel per a passar l’escal-
dat en  vagones….lo menos vam estar 15 anys, 
les dos filles meues van néixer ahí dins. Però 
ja ahí vaig tindre uns problemes i vaig pas-
sar a “Color y Cerámica”. Allí la meua missió 
ja ere una altra. Ja me van posar a una altra 
faena.  Em vaig retirar als 60 anys, només es 
van casar les dos filles…La paga no ere molt 
llarga, però en teniem prou.

S’Havia de tindre algun requisit per a entrar 
a treballar? 

Home…..la d’aquell, diu,“el que té bons pa-
drins, sempre el bategen”. Jo vaig anar ahí 
perquè tenia un amic bo i estava apreciat, i 
vaig canviar de fàbrica a un lloc potser millor 
que el que tenia i tot. I ahí ja em vaig retirar, 
a Color y Cerámica. 

Era molt complicada la seua feina?

Home…les faenes, si un  vol complir bé totes 
son complicaes. La meua faena ere una faena 
de responsabilitat, primer carregar els forns 
i, després, als bombos on es fee el vernís, o 
sigue, que estava als cabeçals on es fee el 
taulellet que el pinten per damunt, que li feen 
la senefa, i d’ahí me van posar al bombo a 
moldre el vernís que ere també una faena de 
responsabilitat.

Quina era l’edat mínima per entrar a treba-
llar ?

Home pos, els 14 anys, els 14 anys….i els xi-
quets entraven a dependre. Un em contae…..
Quan al principi de les fabriques….treballaven 
els xiquets i se’n posaven dos, un damunt i 
deien….”va!”,i  bom,bom!”, i baix un home po-
sae la terra dins del quadro del taulell i pren-
saven el taulell…I l’home de baix el treie i au, 
a això!. 

I quin salari teníeu?

Bueno…Jo m’arrecorda que , quan estae ací, 
pues…veniem a cobrar sobre unes 200 pes-
setes a la setmana…I això que te parla , pues 
ja serie….allà al 54….p,ahí, 53-54….Més el 54, 
quan jo ja estava fart de treballar al terrer. 

Hi havien vacances?

Entonces no….,sí que n,hi haurien, si algú….
però no, normalment no se’n feen, de vacan-
ces. 

Hi havia riscos laborals, a la seua feina?

Home, riscs laborals, sempre n’han hagut…..
Algun accident….En açò dels forns que jo ca-
rregava també haguere pogut caure algú…
Precisament, una vegà, i davant de mi , per-
què entonces… primer se van fer càmares, les 
càmares eren quadraes i se’n va caure una, 
després que estae carregà, bummm!, Vicen-
te, Vicente!, i se va vindre tota la càrrega i 
vam tindre que eixir tots corrents, que, si 
mos haguere pessigat, mos haguere aplas-
tat a tots allí dins. I també va haver qui li va 
pessigar el dit a la premsa. Risc sempre n’ha 
hagut, ja ho crec. N’hi ha per ahí pel poble 
un que li va pillar la maneta i li va tallar dos 
dits. Va aixina, amb dos ditets tallats de la 
premsa. 

I considera dures les condicions de treball 
en eixa època?

Sí, sempre n’ha hagut , de puestos de més 
bons i de més mals. En tots els puestos es 
veuen coses injustes, però jo ho veia…prou 
normal, sí…També hi ha persona que, encara 
que se’l trate….que a lo millor també s’ho me-
reix, que se li face una miqueta de mala cara.
(riu).  És aixina. 

Com era la fàbrica?

Ací ere una fàbrica menuda, d’escaldar 
només…Allà dalt ja….Amb el forn túnel de 
Fia…ja ere més fi. És que açò ha portat un 
procés tan gran… Al primer que vaig entrar…
hi havie un bicanal i seriem…25 persones o 
30 treballant. Allò ja van començar a ….xa! a 
fer maleses…Perquè l’envernissaven en cru…
feen la serigrafia damunt i, al passar per la 
serigrafia se’n trencaven…no rés, maleses…!

Manuel Monserrat Sanahuja
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Els treballadors es relacionaven, fora de la 
fàbrica?

Sí!. Quan aplegàvem a la fàbrica esmorzà-
vem…Perquè entonces esmorzàvem antes de 
posar-se a treballar. Ens sentàvem tots junts 
i comentàvem…

Les muntanyes eren com ara , tenien la ma-
teixa vegetació?.

No, jo…les veig millor entonces que ara. 

Com era el paisatge i l’entorn de l’època?

Mira, lo únic que te diré…Açò que tenim ací….
entonces  estae tot plantat de panís i de pa-
taques i açò donae gust de vore-ho…i ara 
mira com està. Entonces se feen pataques, 
blat i panís, i se feen dos collites a l’any, dos 
collites a l’any en este terme nostre, després 
de collir el blat, se fee panís, que això sempre 
estae treballat. Ara està tot erm. 

Les muntanyes eren com ara?

Com la malea estae tan perseguida….i de 
pins no n’hi havie cap…, el pi no el vol, este 
terreno…, i ara resulte que sí que el vol, d’ací 
per amunt. Ací estae tot treballat….Quan va 
ser l’incendi fa set o vuit anys…jo li vaig dir a 
la meua filla: “fes una foto ara perquè es veu-
en totes les parets, totes les parelletes, ban-
cals”….en aquell moment donae gust de vore  
perquè estae tot limpio, tot llaurat….Llaurat 
amb burros o matxos, depén de la categoría. 
El que ere més ric tenie un matxo, i el que no, 
un burro. 

Hi havia molta contaminació atmosfèrica?.

No…Jo tinc mania que…també ha hagut un 
canvi en això….Jo , entonces, batiem i venie 
aquell aire de morisc que..deiem…ui, ara, de 
les onze per avant ja mou el morisc per a ven-
tar el blat…Ara jo pensé  a vegaes…Si hagué-
rem de ventar com antes no se si podríem 
traure la erà….l’atmòsfera estae més limpia, 
Perquè tinc mania jo que regnae l’airet de la 
mar, l’aire  sano i limpio. ..
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Per què vos vau ficar a treballar en la fàbrica?

Enrique: Perquè resulte que, eee, l’auelo, el 
pare, el Rh de l’auela pues treballae a la fà-
brica…

Maruja: Eixa d’ahí baix.

Enrique:  i  jo treballae tamé a un atra fàbrica, 
i entonces vam dir: en ves de treballar per a 
un atre, anem a fica-se mosatros una fàbrica 
i treballarem en la fàbrica nostra.

Maruja: I se vam ficar a treballar. Ma mare, 
t’auela, fee… estae a l’ordidor i ere la que fee 
els pregadors, que els pregadors ere lo que 
ficaen al teler i en acabant ho teixíem i feem 
teles de vaquero, sastu? I no res, en acabant 
va tindre l’accident t’auelo i al mata-se vam 
vendre la fàbrica i ho vam deixar tot, sas?

Però jo, primer anae a  esta atra fàbrica, d’ací 
del poble.

Quants anys teníeu quan vau començar a 
treballar?

Maruja: Ai, però quan jo vaig… Jo...

Enrique:  Pues què tindríem?

Maruja: Jo catorze anys, tenie

Enrique:  Nooo, però quan vam treballar pa 
mosatros?

Maruja:  Pa mosatros? Ah, pa mosatros érem 
ja… érem ja… Jesús. Ja teníem a Jesús i ton 
pare i tots, ai pos coranta i pico d’anys, tin-
dríem.

De què treballàveu en la fàbrica?

Maruja: Ai, pos feem…

Enrique:  Nosatros, el auelo Toni i jo, de me-
cànics i l’auela Pepa, en paz descanse, i l’aue-
la  Cuca, als telers.

Maruja: I ma mare, ordie.  Ma mare estae a 
l’ordidor i fee els plegadors, feem els ple-
gadors. En acabant els ficaen als telers i mo-
satros dos els teixíem.

Vos agradava el vostre treball?

Maruja: Ai, veges, claro que mos agradae, 
p’això ho vam fer.

A quina edat vos vau retirar o jubilar?

Maruja: Ai, als seixanta…

Enrique:  set, jo i als 65 l’auela.

Maruja: sí

De qui s’apreni a l’ofici o on s’aprenia?

Enrique:  Claro que se deprenie. Tenies que 
anar i t’ensenyaen a teixir.

MARUJA GARCIA I ENRIQUE QUEROL 
87 i 86 anys respectivament. Llucena.

Propietaris fàbrica tèxtil.

Entrevistadora                                                                                                IES XIMÉN D’URREA 
Anna Querol Moliner i Leyre Chiva Seguer, 4rt ESO.
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On?

Enrique: A on? Jo vaig adependre ahí baix, a 
eixa fàbrica.

I el auelo?

Maruja: I el auelo a Castelló.

S’havia de tindre algun requisit per a poder 

treballar?

Maruja: Què, què?

Enrique:  Ai pues tindre la edat…

Algun requisit?

Enrique: Tindre la edat per a poder treballar, 
perquè si no tenies catorze anys…

Maruja: Catorze anys o no t’agarraen

Enrique:  Entonces no podíem, no podíem 
treballar.

Maruja: No t’agarraen.

Era molt complicada la vostra feina?

Maruja: Nooo

Maruja: Nooo

Maruja: Jo, dur uns telers. Fiques allí els te-
lers i xip, xip, xip i feem tela de vaquero i te-
les de matalap.

Quantes hores es treballava?

Maruja: Huit hores.

Al dia?

Maruja: Sí. A lo millor s’alçàvem a les quatre 
del matí ,se posaem a les cinc del matí a eixa 
fàbrica i, acabaem a les dos i entrae un altre 
turno hasta les deu de la nit.

I a esta?

Enrique:  I quan treballàvem a la nostra...

Maruja: A esta nostra no teníem hores.

Enrique:  Pues no teníem hores…

Maruja: No teníem hores.

Enrique:  Igual ne treballàvem deu que catorze.

Maruja: Si treballàvem a la nostra no teníem 
hores. Igual veníem a les deu com a les onze.

Quin salari teníeu?

Maruja: Quin salari ací? Ací no cap, que érem 
amos.

Enrique:  Que érem amos, no teníem salari.

I allí, quant te pagaven?

Maruja: Ui, allí el primer viatge que jo vaig 
treballar vaig guanyar set pessetes, a quan 
vaig entrar.

Enrique: Al dia.

Maruja: Nooo, a la setmana. Set pessetes a 
la setmana, que la meua auela me va dir: no 
has guanyat ni pal sabó que has gastat pa 
llavar-te les mans. En acabant ja mos van pu-
jar però no m’anrecorde ja lo que cobraem. 
Poc, no sé lo que cobraríem; quinze euros a 
la setmana o, no cobrarie més, no.

Consideraves just el jornal que cobraves?

Maruja: Ai, entonces s’aconformaem en tot, 
que no és com ara.

Quins treballadors cobraven més diners?

Maruja: Els mecànics, els mecànics cobraen 
més.

Enrique:  Mosatros cobraem més, i les do-
nes…

Maruja: Les dones segons la edat també co-
braem més o menos.

Hi havia riscos laborals en la vostra faena?

Maruja: Què, què?

Que si teniesperills en la teua faena?

Maruja: Claro, ai mira que te se podie dur una 
corretja que duu els telers o a lo millor els 
telers tambè. Fer-te mal en els telers. Però 
gràcies a Déu no mos va passar res.

Quin era el treball més dur? Com anàveu a 

treballar?

Maruja: Com anaem? A peu! A les cinc del 
matí. Ací a peu.
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I el treball més dur?

Maruja: Ai no, mira els telers i avant. Feem 
tela de matalaps i tela de vaqueros.

Els treballadors, fora de la fàbrica, es rela-
cionaven entre ells?

Maruja: Sí, claro, érem amigues.

Quina roba portàveu per a treballar?

Maruja: Ui!

Enrique:  Jo un mono.Blau. Sí. Un mono d’ei-
xos.

Maruja: I jo no sé què durie perquè nevae i 
duem unes espardenyes baix del braç i les 
altres als peus pa canvia-se ahí baix. Jo una 
bata i avant.

Consideràveu dures les condicions de tre-
ball en eixa època?

Maruja: Què consideràvem?

Dures, les condicions de treball.

Enrique: Entonces eren més dures que ara.

Maruja: Més, ja ho crec. Què diferència!. A les 
cinc del matí que te posaes. Te tenies que 
alçar a les quatre el matí.

Enrique:  L’auelo a lo millor treballae dotze 
hores i ne cobrae només huit.

Maruja: Sí, això. Entonces no estae com ara, 
no.

Com era la fàbrica?

Maruja: Esta, mira. Això que n’hi ha. Tot això 
que n’hi ha. Estes d’ací.

Enrique: Tot açò que n’hi ha ací detràs.

Maruja: Pues açò d’ací detràs.

En quin lloc de la fàbrica treballàveu?

Maruja: En quin què?

En quin lloc.

Enrique:  Ai, l’auela en els telers, fent…

Però de la fàbrica. Tots ací darrere o…?

Maruja: Sí, tot, tot. Açò d’ací ere tot, ahí i allà 
detràs.

Quina era la tecnologia a les fàbriques? 
Com eren les màquines?

Maruja: Telers, telers.

Amb quina font d’energia funcionaven les 
màquines?

Enrique:  En electricitat...

Maruja: En electricitat i en unes rodes que 
duen unes corretges.

Quants telers n’hihavien?

Maruja: Ai, a muntó ne n’hi ha havien, a mun-
tó telers n’hi havien.

Enrique:  Ahí n’hi haurie lo menos vuitanta 
telers. I ací ne teníem, ne teníem quinze o 
setze.

Maruja: Bueno que fiquem d’allí baix i avant. 
No fem un lio d’ací i d’allí baix. Ala va, què 
més?

Es tardava molt en fer una peça?

Maruja: El què?

Una peça de roba, tardàveu molt a fer-la?

Enrique:  Ai! un dia i segons...

Maruja: Segons no, més d’undia, més. Aquell 
d’això? Pues dos dies u… no ho sé lo que cos-
tae, dos dies lo menos. Ma com s’enriu…

Quants treballadors hi havien en la fàbrica?

Maruja: Allí? Ai, a muntó xiques.

Enrique:  Ací, ací.

Maruja: En esta? En la nostra?

Enrique:  Estem parlant en esta.

Maruja: Pues mira…

Enrique:  Pues n’hi havien deu.

Maruja: Deu, pues això, deu.

Hi havia una bona organització?

Maruja: Sí.

Maruja García i Enrique Querol
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D’on procedia la vostra capacitat de crear 
una fàbrica?

Maruja: Oi, pues dels auelos. Ells eren ja me-
cànics.

Enrique:  Se vam establir perquè treballàvem 
per a un altre i entonces vam dir: anem a fi-
ca-se mosatros una fàbrica i treballarem pa 
mosatros. I se vam ficar la fàbrica, i l’auelo i 
les aueles i tots treballàvem allí.

Com era el paisatge de l’entorn de la fàbrica?

Enrique: Ai pues tot verd...

Maruja: Mira, tot açò. Ja veus tot açò.

Però ells no el veuen. 
Clar, has d’explicar-ho.

Descriure-ho. Explica’l. Com és?

Maruja: Ai un almacen que teníem.

No, però l’entorn.

Enrique: El entorn de pins, estae tot ple de 
pins.

Maruja: La carretera. Dos carreteres. Una per 
baix i l’altra per dalt i en pins. Unes muntan-
yes i uns pinars preciosos.

Les muntanyes eren com ara? Tenien la ma-
teixa vegetació?

Maruja: Igual, igual. Pins. Estos pins eren lo 
que és, és que s’han fet més grans.

Les carreteres es conserven bé? Eren de te-
rra? Estaven asfaltades?

Maruja: Ja, les dos.

Enrique: Ja estaen.

El trànsit era molt intens?

Maruja:  No, com ara.

Quin tipus de vehicles circulaven?

Maruja: Cotxes.

Enrique: Ai pues cotxes i camions i autobu-
sos.

Maruja: I camions, i autobusos, això.

Hi havia molta contaminació?

Maruja: No.

Enrique: Entonces no.

I com eren les línies d’alta tensió?

Maruja: Les línies? Què és açò?

Enrique: Les línies d’alta tensió? Ai pues eren 
cables que venien des del... el transformador 
i del transformador pues mos fee llum a mo-
satros.

Maruja: I baix a la fàbrica. Ja està?
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Com eren les línies d’alta tensió?

Paco: Les línies d’alta tensió eren molt roïnes 
perquè només feia una miqueta d’aire ja ens 
quedàvem a fosques al poble.

Carmen: I a l’empresa també.

Paco: Quan venia un dia d’aire fort queien els 
pals, perquè eren de cabirons.

Hi havia molta contaminació atmosfèrica, 
lumínica i acústica?

Paco: D’això, no res.

Carmen: Ací no res! No dien res d’això...

Paco: No es notava! Nosaltres no ho notà-
vem, al poble.

Carmen: De vegades, amb els camions. Els 
camions més, perquè portaven la terra a 
l’empresa.

El trànsit era molt intens? Quin tipus de ve-
hicles circulaven?

Paco: No res! De vehicles, carros i matxos... i 
cotxes, molt poquets.

Carmen: Carros, que la gent es dedicava al 
terme. I cotxes, molt pocs.

Paco:  Els que portaven la llenya. I molt de 
carro anava a la malea.

Carmen: Carros. Quan se n’anaven, de matí, 
n’hi havia una muntonada.

Paco: I cotxes?  Que n’hi hauria a l’Alcora, 20 
cotxes?

Les carreteres es conservaven bé? Eren de 
terra o estaven asfaltades?

Paco:  De terra, totes, totes de terra.

Les muntanyes eren com ara?Tenien la ma-
teixa vegetació?

Paco:  Ara n’hi ha més, però estaven més ne-
tes entonces, perquè, com la gent anava a fer 
malea per coure al forn morú...

Carmen: Ara hi ha més pins, però la muntan-
ya està igual.

Paco:  Jo he conegut que no hi havia cap pi 
a l’Alcora i ara n’hi ha mils.

Com era el paisatge de l’entorn de la fàbrica?

Paco:  El paisatge? racons i raconets. No hi 
havia paisatge.

Carmen: Com era menuda, anàvem tots api-
lotats. Ara l’han feta gran.

Qui era propietari de la fàbrica? D’on proce-
dia la seua capacitat de crear una fàbrica?

Carmen: Rosario Nebot Porcar

PACO CERVERA NEGRE I CARMEN MONTOLIU TARRAGÓ
84 i 85 anys respectivament. L’Alcora.
Treballadors de la Reial Fàbrica i Sanxis.

Entrevistadores                                                                                              IES XIMÉN D’URREA
Lorena Carnicer Cervera i María Gómez Vives, 4rt ESO.
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Paco:  Ella era l’ama i va tindre al fill, Vicente 
Sanchis Nebot

Carmen: Es va acabar la guerra civil i el fill va 
tornar a començar a la fàbrica. Però, abans 
de la guerra, ja la tenien.

Hi havia bona organització a les fàbriques?

Carmen: El que l’encarregat et manava. 

I a la d’eixí tocaven una campana… una cam-
pana no , la llanta d’un cotxe. 

Amb un ferro li pegaven i la gent anava a di-
nar, eixies, a la una i a les 2:00 tornaves a 
treballar. 

Feies 40 hores ,46 hores i ja està.

Quants treballadors hi havia a la seva fàbrica?

Paco: En seríem una vintena, tal com la fàbri-
ca anava fent-se gran anàvem augmentant 
premses i gent, i al final n’érem 50 persones.

Amb quina font d’energia funcionaven els 
forns?

Paco:  Els forns moruns no sé la força que 
portaven, costaven més de dos dies de cou-
re i, al final allò feia una fogata que no sé la 
força que podia portar. Anaven amb llenya, 
anaven amb foc.

Els forns de passatges on jo treballava,  pri-
mer anaven amb llenya, llenya de garrofera, 
llenya d’olivera. 

Era molta calentó. La flama del foc era roja, 
roja com si fora el sol.Tal com està la lluna de 
roja de vegades? Igual. 

Primé entrae a poquet a poquet, i tal com 
està el mig fa molt de calentó i després ja ix 
a poquet a poquet perquè si no tinguera la 
cocció eixiria fet malbé. 

Ha d’eixir a poquet a poquet i anar gelant-se.

Quants forns hi havia a la fàbrica?

Paco: Jo he conegut dos de passatges i el 
morú.

Carmen: Jo he conegut tres forns moruns i 
després he conegut un Bicanal en tres canals, 
i ara no sé com es diran els forns que hi ha.

Quina era la tecnologia a les fàbriques, com 
eren les màquines?

Carmen: A mi em va tocar una màquina com 
d’ací al carrer i avant.  El taulell el banyava 
un xic i després te’lpassava. Després anava 
tres o quatre metros i hi havia tres o qua-
tre persones que arreplegaven els taulells. 
Quan tenies un pilonet l’agafaven els homes 
o nosaltres, que era el treball més pesat i el 
posàvem en cadiretes. I les cadiretes anaven 
a l’assecador. Jo només he conegut eixa ma-
quinària.  Nosaltres aleshores tot ho fèiem 
a mà. La premsa la movies tu amb una ma-
neta. Havies de fer-la baixar amb una roda i 
pujar-la. Ara tot ho fa la premsa automàtica. 
Són premses que han vingut totes d’Itàlia. 
Nosaltres hem anat darrere dels italians. Allí 
feien les premses que nosaltres gastàvem a 
Espanya .

A quin lloc de la fàbrica treballava?

Carmen: On treballava jo es deia el pintadó 
que era on pintaven els taulells.

Paco: Jo treballava a les premses, vaig entrar 
a les premses de xicotet ,d’ajudant i m’he ju-
bilat a les premses d’encarregat.

De les altres feines de fàbrica no en sé fer 
cap, de les premses no he eixit.

N’he vistes més passejant per la fàbrica però 
la meva feina, sempre la premsa.

Primer amb les mans fent força i després 
elles soles prensaven I anaven traent.

Com era la fàbrica?

Paco: Home; estant allí de punt nosaltres era 
menuda però a poc a poc es va anar fent 
gran. 

Però ja era tot de maquinària, treballar a mà 
no. I entràvem per aquella porta xicoteta.

Ara segons diuen el taulell és quasi que no 
el toca ningú amb les mans si no hi ha algun 
enganxó. 

La premsa va passant i així en anar eixint pas-
sa pel secador, després pel pintador i al forn.

I ja és per l’altre costat, pintat i llest per car-
regar.

Per això abans un taulell eixie en un mes per 
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a poder vendre’l i ara és en una hora per a 
poder vendre’l.

Considera dures les condicions de treball 
en aquella època?

Paco:  Les hores eren a muntó,el treball...poc 
de menjar i molt de treball.

Paco: No eren dures, segons expliquen és 
molt pesat el que fan ara. 

Per a nosaltres sí, per baixar el gènere a la 
sala et posaven en una escaleta i et donaven 
el carrillo, t’havies d’acatxar i donar-li al de 
baix i el de baix el posava dins del forn, tam-
bé ere pesat treure’l del forn.

Carmen: Les dones no. 

Les dones això no ho fèiem. Home les dones 
no, lo dels hòmens era més pesat.

I quan carregàvem els camions que se n’ana-
ven a Barcelona, que quasi tots anaven a 
Barcelona o a Madrid els posaven amb pa-
lla d’arròs i ho empaquetaven tot empalladet 
perquè no es fera malbé.

Quina roba portaven per a treballar?

Paco:  Una roba normal de casa, la que anava 
a la fàbrica i tornàvem no arribava al dilluns. 
Anaves a la fàbrica prou net i el dissabte quan 
ens pagaven a migdia ja anaves tot brut.

Carmen: Eixa pregunta la puc contestar jo 
també? 

Nosaltres portàvem  un mocador al cap per 
la pols i un bavero que ens va fer l’empresa.

Al poble de l’Alcora només portaven bavero 
les de Sanxis, les d’altres no.

Els treballadors, fora de la fàbrica, es rela-
cionaven entre ells?

Paco: No, quan acabaven de la fàbrica ca-
dascú se’n anava a la seva i avant.

Quin era el treball més dur? Com anàveu a 
treballar, a peu o en cotxe?

Paco:  A peu.

Carmen: A peu. 

Perquè també les empreses estaven dins del 
poble ,no com ara que han de desplaçar-se.

I el treball més dur, quin era?

Paco:  El treball més dur era el de treure els 
forns moruns, per mi el més dur perquè com 
sempre feia falta gènero ens posaven calce-
tins a les mans per treure el taulellet , perquè 
l’empresa sempre anava endarrerida i sem-
pre havíem de treure el taulellet calent.

Hi havia riscos laborals en la seva feina?

Carmen: En la meva no perquè no hi havia 
màquines, es podia caure un taulell, et  feies 
un tall però no  passava res.

El teu iaio sí. 

Jo, quan era xiqueta no tenia més perill que 
caure escales avall, perquè havies de córrer. 

Però una vegada em van donar la premsa... sí 
que tenia perill perquè a un home li va tallar 
els dits, havies d’agafar la paleta i omplir per 
fer el taulell ,hi havia alguns que tenien el vici 
de passar la mà per damunt....

Quins treballadors cobraven més diners?

Paco: Els encarregats, els que envernissaven 
el taulell. 

I, com més anys portaves a la fàbrica et do-
naven un plus. 

A mi no me’l van donar mai.

Entre els hòmens estaven el peó ordinari, ofi-
cial, oficial de primera, oficial de segona i ofi-
cial de tercera. 

Els qui carregaven els forns moruns eren de 
primera. 

Ara ja no sé les categories que hi ha.

Quan entrava un a treballar era peó ordinari. I 
després, tal com anaves pujant. I l’home que 
feia coses més especialitzades era de prime-
ra, com els que carregaven els forns moruns.

Els que tiraven el vernís al taulell  també eren 
especialitzats. 

Eixos els distingien més en el jornal. Era una 
miqueta més alt.

Paco Cervera  Negre i Carmen Montoliu Tarragó
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Considerava just el jornal o el salari que co-
brava?

Paco: Sí, no diem res....

I contents. 

El que passa que a l’any ens donaven tres pa-
gues extraordinàries, i ara no. 

A juliol, a Nadal i a principis de mes...

Quin salari teníeu?

Paco: El salari era poc i cobraves els dissab-
tes, unes 200 pessetes, i eren 48 hores a la 
setmana.

Carmen: El jornal base, jo 122 pessetes.

Paco: Però, dones cobreu menys que nosal-
tres.

Quantes hores es treballaven?

Paco: Hores... de 6:00 o 8:00 del matí a 6:00 
de la vesprada, i els festius també treballes 
fins a migdia, dijous sant treballaves, diven-
dres sant treballaves.

Aleshores hi havia molta demanda.

Quina era l’edat mínima per entrar a treba-
llar ?

Paco: 14. Podies entrar abans; però si anaves 
i venia un inspector, si no tenies 14 t’arribava 
un avís i havies d’eixir per una altra porta.

Era molt complicada; la seva feina?

Paco: No gens. Dona! quan et poses et pareix 
pesat, després a base de mans, taulellet cap 
ací i taulellet cap allà, feies un carrillet i hala! 
Se l’emportaven.

Pesat no gens.

Quins requisits es demanaven per entrar a 
treballar?.

Carmen: En aquell temps no hi havia res, si 
volies anar a costura anaves, si no volies anar 
no anaves.
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Hola, estem ací a Costur i anem a gravar a 
Vicent Garcia per a  que ens parle de la In-
dústria Ceràmica. Per què es va posar a tre-
ballar en la ceràmica?

Pues perquè entonces pues matros érem 
menuts i l’única faena que n’hi havie ere la 
fàbrica o… l’albaliñeria.

A quina edat va començar a treballar?

Als 18 anys. Als 18 vaig entrar a la fàbrica. A la 
fàbrica de “La Esmeralda”.

De què treballava?

Jo treballada de “rascador”. 

Li agradava el seu treball?

Com?

Li agradava el seu treball?

Pues m’agradae però me va tocar deixar-
me’l perquè no me sentae bé el pols perquè 
fee molt de pols a la fàbrica.

A quina edat es va retirar o jubilar?

Me vaig jubilar a… el any 84.

Vivia a Costur?

A Costur. Ha viscut tota la vida a Costur.

S’havia de tindre algun requisit per a treballar?

Pues el únic requisit que tenie ere que tin-

dre el certificat  d’estudis, que mol donaen 
als catorze anys ja mos donaen el certificat i 
podiem anar a treballar.

Qui li va ensenyar a treballar allí?

Qui me va ensenyar? El meu germà.

Era molt complicada la seua faena?

Pues la meua faena no ere molt complicada, 
ere més complicada la del “timbrero”, per-
què treballàvem fent azulejos i, al fer els azu-
lejos estae el que manejae la màquina que 
ere un timbre que anae tot a base de mà i 
apartae els taulellets, mosatros els rascaem 
els apilaem i despues ell tenie que anar es-
campant-los tots escampaets, dretets pa 
que no se marcaren.

Treballàven dissabtes i diumenges?

No, dissabtes hasta migdia i diumenges, no.

Teníen vacances?

Tampoc.

Féien algun tipus de turno?

No, sempre anàvem a jornada partida.

Quan aplegaven a casa, estaven cansats?

Home! Baixaem en bicicleta i tornàvem a pu-
jar en bicicleta. Después de treballar totes 
les hores que treballaes, con que, tu dona’t 

VICENT GARCIA 
80 anys. Costur.

Treballador taulell “La Esmeralda”. Timbrero, rascador.

Entrevistadors                                                                                                IES XIMÉN D’URREA
Pablo Godoy Gasch, Noelia Mallol Monserrat i Diana Monzonís García, 1er ESO.
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compte les costes de Costur si són pesaes i 
después de cansat de treballar, a casa en la 
bicicleta!

I com anàveu a treballar?

En bicicleta.

Quants taulells féieu al dia?

Pues ne feem segons de quina classe de tau-
lellet feem. Si feem taco eren 2000 i si feem 
roda eren 600, la jornà.

Quin salari tenien?

Pues, 232 pessetes al mes.

Hi havia riscos laborals en la seua feina?

Com?

Hi havia riscos laborals en la seua feina?

Home, claro. Clar que hi havia riesgos. Si fi-
caes la mà al timbre i te la pillae te la tallae. 
Perquè entonces havies de ficar al ?????del-
plat que és quadraet ,havies de ficar la terra 
en un palo i en un altre el ficaes planet pa 
que isquere tot el taulell i si +??? Te s’hague-
re disparat i baixe pues te pille la mà.

Si us féieu mal, què passava?

Ai pues si se feem mal pues a la residència, 
al metge i a la residència.. Si ere un ja mal de 
consideració.

Treballaven dones?

Sí.

I feien el mateix que els homes?

No, les dones sempre estaen més en la zona 
de la pintura.

La gent de fora es quedava allí a dormir?

No, pujaem tots. Els que eren de L’Alcora se 
n’anaen a casa i els que érem de fora pues 
pujaem al poble.

Quantes hores treballàveu?

Ai pues mira, de les 6 del matí hasta les 7 de 
la esprà. Mira quantes hores són.

Eren dures les condicions de treball en 
aquella època?

Dures, dures. Dures, hi havie molt de pols, 

suaes molt i no 
teniem aigua ni 
pa dutxar-se, en-
tonces a la fàbri-
ca.

Com era la fàbri-
ca?

La fàbrica pues 
esta que, estae 
per… una nave i 
teulà en uralita i 
ere de dos plan-
tes. Una plan-
ta estae la ma-
quinària i l’altra 
planta de dalt 
pujaem per es-
campar el taule-
llet. Dos plantes.

A quin lloc de la fàbrica treballava?

Jo? Ja t’ho ha dit, de rascador. De rascador 
i dispues per a escampar els taulellets i dis-
pues si ja hi havie prou material fet, entonces 
ajudaem als que carregaen els forns, els for-
ns que couen els taulells.

Hi havien algun tipus de màquines?

Màquines? Si no és pels timbres, lo deméstot 
a mà.

Amb quina font d’energia funcionaven els 
forns?

En llenya. En malea per a coure i el passatge 
en llenya grossa.

Coms’encenien els forns a mà?

Com se dien?

Com s’encenien?

Ai pues mira, n’hi havie una zona, diguem 
com mitja habitació d’esta que ere la zona 
de foc. Tenie la portera, tiraes dos argilagues 
dins, els pegaes foc i conforme anaes tirant 
s’anae encenent, perquè per exemple, de 
cada vint minuts havies de tirar malea dins 
perquè s’encenguere. Cada 20 minuts, sem-
pre tenie que haver foc hasta que se calen-
taren els primers taulells, tenen més poque-
tfoc. I anaes pujant, pujant, pujant hasta que 
ere la calentor adequada per a coure.

Pàgina del programa de festes de 1966



48

Quants forns n’hi havia a la fàbrica?

A la fàbrica que jo treballava, només un.

Com féieu els taulells?

Com els feem? En els timbres. Ja t’ho he dit, 
els timbres.

Què són els timbres?

Els timbres pues és la màquina. Que feem els 
taulellets. Una màquina que tenie un replane-
ll a esta altura, tenie una maneta i una roda 
que ere la que li pegaes d’això i eixa màquina 
rodae i ere quan premsae, baixae la premsa 
i fee el taulellet, li pegaes paca baix pujae el 
cavallet i el fee.

Quin tamany era el més gran que gastàveu?

Matros el 15x15, com este. 15x15.

Es pintaven els taulells?

Sí, però entonces no se pintaen com ara. Es-
tos, açò ja ésmés modern. Entonces se pin-
taen tots [si vols llevar-li la veu, lleva-li-la. 
Apaga-la, apaga-la, si vols]. Pues entonces 
els taulellets se pintaen tots a mà n’hi havie 
un “dribell”  de pintura, passaes el taulell per 
la pintura, segons de les passes que volies 
fer-ho, se passae el taulell primer per una i 
dispués si el volies fer “gramejat” en la mà 
a un altre dribell que ere blanc o negre, se-
gons les parts que volies fer-los, els ficaes 
una manta.

Com veníeu el taulell?

Ai com el veníem!… entonces mosatros no 
teníem…. Això s’encarregaen els amos i els 
gerents de la producció que ??? , mosatros 
d’això nooo...

I qui els transportava?

Qui els transportae? Pues en camions.

Com era el terme?

El terme de què? De L’Alcora o el d’ací?

No sé [rises] El de l’Alcora.

El terme de L’Alcora pràcticament ere tot 
hort, n’hi havie molt hort, n’hi havie secà i 
hi havie molta horta però de que van esco-
mençar les fàbriques les hortes les va agarrar 
totes les fàbriques, la majorpart.

Les muntanyes eren com ara?

Sí, les muntanyes sempre són iguals. Antes 
estaen treballaes i ara estan totes en malea.

Com agafàveu la terra?

La terra d’aon? La terra per als taulellets?

Sí.

Home, claro la portaem dels terrers. La por-
taem dels terrers, se portae a una era s’es-
campae tota en un rulo, se rulae després,  se 
replegae tota la terra i ja se portae al molí.

Com féieu fina la terra que agafàveu ?

Fina, pues claro,  de la era se portae al molí 
que és el que la molie i la fee fineta.

Quins animals gastàveu per a treballar?

Pues matxos. Ara primer, primer se pasto-
rejaen però ara despues ja van inventar uns 
rulos i en un matxo i anaven rodant. Ara 
despres ja van escomençar els tractors. Van 
escomençar els tractors ja a rodar-la i a re-
plegar-la en tractors i ara despues ja  defini-
tivament ja va tot en estos atomitzadors que 
ahí ja no hi ha…, ahí entre tot, ahí ???? els 
camions i ja directament tota és bona.

Doncs ja ha acabatl’entrevista

Ja? Pues ha sigut açò molt curt.

I… gràcies!

De res. Lo que passe que ???? volien pregun-
tar també sobre la fàbrica del Comte d’Aran-
da, no? Però jo del Comte d’Aranda, de la 
fàbrica del Comte d’Aranda… nosatros treba-
llàvem al costat però l’activitat d’ella també 
ere ja de fer taulell i no ere com antes que 
feen… tot de fer coses de tassetes, plats… 
i coses ja de valor ara després ja no se fee 
tant…

Dona: I en cabant, t’auelo. 

Vicent: L’auelode qui? 

Dona: D’ella.

Vicent: L’auelo d’ella qui és? Ah sí. T’auelo 
portae la major part de les fàbriques de rodar 
la terra. Nelo d’Araia, eixe és el que portae la 
major part de fàbriques, la nostra i set o huit 
més. Perquè això ho portae un que li dien… 
no m’enrecorde ara com li dien, i despues ho 
va passar a ell perquè va agarrar càncer i al 
agarrar càncer jove que portae tot aquell i li 
ho va passar a Nel·lo que damunt treballae a 
la fàbrica en matros als timbres, treballae el 
meu germà, el meu cosí Vicent a la carretera 
i ell de treballadors, els tres, tres.

Vicent García
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Bon dia, a vosté com li diuen?.

Bon dia, Joaquin Vilarroig Sidro

I quants anys té?

Ara en tinc 88, fets el 12 de Gener. 

A quina edat va començar a treballar?

Ai…Jo vaig pasar tota la guerra…Quan tenie 
5 anys i el meu germà 10 ja anae a treballar. 
Pues és difícil d’explicar perquè em vaig que-
dar sense pare als 9 anys i me’n vaig anar a 
Vila-real a casa els auelos. Vaig estar set o 
vuit anys i vaig dependre allí. Entonces, als 14 
anys ja vaig alquilar  una fàbrica a Benicarló, 
vaig estar dos o tres anys i vam tancar per-
què el meu germà se’n va anar a servir i em 
vaig quedar a soles. Me vaig tindre que ficar a 
treballar a un túnel que vam fer des de la mar 
hasta la carretera de Càlig, i després havia de 
passar per baix la via. Allí vaig treballar sis 
anys a estall, picant a la roca. Treballàvem els 
dissabtes…i els diumenges encara anàvem a 
un amic a una finca a treballar migdia per un 
duro que ens donaen. I no teníem ni bicicleta. 

De què treballava?

D’alfarer.

Li agradava el seu treball? Era molt complicat?

Eixe ofici si no li agrada a ú no l’aprén. I l’ha 

d’aprendre de jovenet. Si un treballe a gust 
no hi ha cap faena complicà. Jo, tot lo que 
he treballat, he treballat a gust, i en ganes. 
Sempre he dit que no hi ha res més lleig que 
una persona que li toque treballar i treballe 
desagust.

Com va aprendre a fer el seu treball?.

Mira, quan va morir el meu pare l’any 41  em 
van dir : “Coaquinet que vinga a Vila-real, 
quan eixíem del cementeri, i anirà a l’esco-
la…”I Coaquinet va anar 15 dies a l’escola, 
però de seguida el van tirar a treballar. I jo 
lo que volie ere aprendre d’alfarero, perquè 
mon pare ere alfarero, i mon pare va ensen-
yar, quan se va casar……mauelo els va mun-
tar una fàbrica a Vila-real, i mon pare els va 
ensenyar als dos fills de ma mare….als dos 
germans …i, en acabant, els meus tios no vo-
lien que jo aprenguera d’alfarero, i vaig tin-
dre que aprendre de nit, quan ells dormien. 
Quan vaig llogar la fàbrica a Benicarló ja em 
vaig establir pel meu compte, i vaig estar deu 
o dotze anys allà. Vaigfer la mili, 18 mesos.  
Després ja em van buscar per a Moró, uns 
xics que ja s’han mort. Quatre germans, que 
vivien a l’entrada de Moró, a la dreta. I des-
prés em vaig casar i em vaig establir pel meu 
compte. I allí vaig estar treballant vint-i-cinc 
o trenta anys. Però…al mateix temps, un tio 
meu dels de Vila-Real…treballae d’alfarero, 
i jo al taulell…I no res, quan vam tindre que 
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tancar el taulell, doncs vaig haver de tornar 
al torn, i vaig treballar encara deu o dotze 
anys….me vaig ficar una mofla, que encara la 
tinc, la mofla…i el torn, dos torns….i aixina…
Una mofla ere un forn, que mosatros teniem 
tres forns árabes, grans, per a coure taulell…i 
jo en tenie un per a alfareria, xicotet. Eixos 
forns erem vint persones, i de cada 18 dies 
coiem els tres forns.

Jo lo que fee ere …entonces ací en l’Alcora 
hi havien …estaen Els Canyasses, que se van 
ficar a fertaulell allà, a l’altre costat de pont, i 
després Pere i el cunyat Tafolet, l’altre cosí…i 
estae Antonio, que eren tots germans, que 
ells si que treballaven al torn, eren alfarers….
El germà jove va dependre després…quan els 
germans se van morir. 

Què es necessitava per a entrar a treballar?

Fang, fang, les ferramentes i el torn. No s’es-
tudiava….Tirar-li bona cosa d’hores fent-te un 
pilot de fang, i el torn, i aixina, a poquet a 
poquet vas deprenent, a pur de quatre o cinc 
anys. 

Mosatros sempre hem treballat…hem eixit 
els dillunsos i avant, perquè, normalment, 
els carregadors venien a la fàbrica, i triaen 
lo millor, i després, lo més fluixet…perquè…al 
coure en la mofla, jo ho fee tot envernissat i, 
a vegades s’apegaven dos peces, se tocaven, 
i jo això, ho rascave i ho arreglave i jo al mer-
cat ho venie, i aixina anave passant, i avant. 
Jo normalment…. Sempre hem venut als re-
venedors, que antes, tota la gent anae, per 
exemple, amb els cànters, tots anaven amb 
burrets a les fonts, a per aigua. Avui això s’ha 
acabat…Les macetes eren de fang, ara són 
de plàstic, a les matances quan mataven els 
cerdos…uns llibrells grans que feiem…enton-
ces  la gent comprave gerres aixina per a fi-
car oli, i per a les dutxes també se’n venien a 
muntó, i la gent dels pobles també baixave…
que hui encara conec jo gent de Vilafranca, 
d’Albocàsser que venien a comprar-me a mi 
ceràmica. 

Era perillosa, la seua faena?

Jo…no he tengut mai cap accident, ni n’he 
conegut cap, treballant al torn. Primer treba-
llàvem el torn de peu, i després ja els japone-
sos. Però això no és cap perillós. 

Quin era el treball més dur?

No sé què dir-te…perquè quan u treballe a 
gust no hi ha treball dur…però….Assaonar, 
pastar el fang, encara que, últimament, jo te-
nie una maquineta que empastave el fang….
Vull dir que no ere pesat, pegaves tres o 
quatre passadetes a la maquineta i de segui-
da a plegar pelles que diem. Ací a l’Alcora 
diuen pastons…mosatros diem pelles. I fae-
nes pesades…no sé, perquè quan feiem pe-
ces grans, gerres grans, jo me ficae  ageno-
llat damunt del torn, i un germà me rodae la 
roda, i jo anae de damunt del torn, agenollat, 
treballae. Les peces grans ere pesat…Baixar-
les del torn ,perquè això es té que fer en tres 
o quatre peces, depenent de la grandària. En 
tres peces pots fer gerretes de set i vuit arro-
betes. I ja de quatre peces, té que ser entre 
tres o quatre persones, per a baixar-les del 
banc. 

Com anava a treballar?

Ui, estava al costat de casa, a peu. En Moró 
tenie la fàbrica al costat. A Benicarló també, 
a Vila-real també. 

Què feien els treballadors fora de la fàbrica?

Pues…després que acabaven de treballar, 
molts tenien terres, finquetes per a horteta 
i anaven a treballar l’horta, i cadascú, fee la 
seua ruta. 

Quina roba portàveu per a treballar?

Lo primer que fa l’alfarero és llevar-se la ja-
queta i arromangar-se hasta ací dalt…i ficà 
aigua a calentar, d’hivern, per a treballar amb 
aigua calenteta, Perquè sinos els dits no po-
den treballar,  i  tens que treballar arroman-
gat, i quan fas gerretes… la roba  o cànters…, 
com tens que ficar este braç dins, doncs este 
braç te’l fas brut de fang….i a patir fred. Si se 
te gelen els dits, el fang no pots dominar-lo. 

Creu que era més dura la feina abans o ara?

Home, la feina d’alfarer és igual hui que fa 
cent anys…però la del taulell…mosatros te-
níem tres forns àrabs, grans, que treiem mig 
milió de peces bones de 15/15, i primer coïem 
els forns, érem el meu sogre, el meu cunyat i 
jo. Havíem de ser sis hòmens per a fer turnos, 
i coïem els forns. Quan ja teníem prou diners, 
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no coïem els forns mosatros, només teniem 
compte d’augmentar-lo, perquè eixos forns 
van deu o dotze dies, de nit i de dia, i clar...és 
pesat, això. Per a carregar el taulell i desca-
rregar-lo el taulell és més pesat que l’alfarer, 
l’alfarer no alce mai peces tan grans. 

Quan es va jubilar?

Després, ja al taulell, el meu fill es va posar a 
treballar a la fàbrica meua, posant calques, 
que ara és Estudio Cerámico, i se va ficar a 
treballar allí amb la meua mofla a coure cal-
ques, i amb els meus vehículs i tot lo que jo 
tenie….ell va augmentar molt de pressa molt 
de pressa, i tenie sis forns com este, més 
grans que este!. Que encara els té. Em diu :” 
Papà, perquè no em compra un forn, el més 
menut que tingue, i vosté passarà calques a 
estall per a mi ací?”.I em vaig posar jo a tre-
ballar al forn, amb dos homes més, i mira, el 
forn l’havie comprat jo! Allí ja em vaig jubilar, 
als 67 anys.

Què li agrada més, l’alfareria o el taulell?

Ui, l’alfareria, és el meuofici!….m’agrada 
més. Llevant que tenies que colar la terra a 
mans…A mi me’ lportaven d’un poble d’ahí 
de Teruel…Gálvez, em pensé que es deia. Un 
xic de l’Alcora que es deia Germán em portae 
la terra. La colàvem en basses i pastàvem el 
fang amb els peus, li tiravem pols…Això ere lo 
més pesat. Això i assaonar ere pesat. Quan la 
peça és gran, també, el fang ha d’estar duret, 
i has d’apretar a muntó. Si no, caurie, i has de 
fer més força. I clar, amb el torn de peu…quan 
més apretes, més has de donar. 

Amb quina font d’energia treballaven els forns?

Primer amb llenya, ens la baixaven els carros, 
malea de La Pobla, de Vilafamés, i de Caba-
nes també. Després ja veníen amb camions. 
El nostre forn més gran gastae onze camions 
de malea, després ja vam posar una maqui-
neta per a tirar serrín, últimament coïem amb 
serrín ,amb corfa d’ametla…..Els Gómez te-
nien una fàbrica en Tudela, i coien amb cor-
fa d’ametla i orujo de les olives….també se 
gastave. Me van fer pujar dos o tres vegades 
perquè no s’aclarien. Amb Pedro Cassanya. 
Jo, sense voler, tenint tres forns, cada divuit 
dies…, no paràvem, i descarregàvem un i ca-
rregàveml’altre….Mon pare mateix, a la carre-

tera de l’Alcora, tenie una fàbrica de rajoles, 
i, estant malalt al llit, ell deie, “jo, estant al llit, 
sé quan el forn, quan em ve el fum de cara, sé 
quan el forn està cuit…I jo diras que no m’ho 
veie, però…ara, al cap dels anys, jo també me 
creie que no m’enganyave de mitja hora per 
a tapar el forn. Si el tapes molt prompte, no 
el treus cuit, i si se passe una miqueta, co-
mence el taulell…se marquen les costelles 
uns a altres, i per a envernissar-lo no va bé. 
Al final jo vaig aprendre a, per l’olor del fum, 
saber quan el forn estae cuit. 

Quantes hores treballava?

Ui…Jo sempre he treballat per a mi, no he tin-
gut mai hores. Antes d’alçar-me ja sabie el 
que havie de fer…Cànters en fee 41. I tubs per 
a regar….pues, cada modelo de peces, sabies 
les que havies de fer antes de posar-te a tre-
ballar…Però, normalment, dotze hores lo me-
nos. Un dia guanyave molt, i l’altre poc, però, 
normalment, el que treballe, les hores que ha 
treballat, li ixen, Perquè l’obra està feta. 

Ja està, no?....Collins…Jo he tingut una vida 
molt desgracià. 

Ximo Vilarroig Sidro
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