


A l nostre parer la gran fita cultural en el futur proper és la XIV Mostra Cultural de l’Alcala-
tén que es celebrarà a Xodos el mes de juny de 2012. Però, quin és el sentit d’aquestes tro-
bades comarcals i quin és el paper que podem esperar de la comarca de l’Alcalatén? Potser 

convé aprofitar aquest brancal per a presentar unes dades que amplien la nostra percepció del valor 
de la comarca.

La divisió en províncies d’Espanya va ser l’estructuració administrativa anterior a l’organització 
actual en 17 autonomies i fou proposada l’any 1833 per Javier de Burgos mirant de crear unitats 
provincials demogràficament homogènies i sobretot amb una concepció fortament centralitzadora 
de l’Estat cap a Madrid inspirada o imitant el centralisme del Nou Règim sorgit de la Revolució 
francesa. Es va establir oficialment com a divisió provincial d’Espanya aquell any mitjançant un Reial 
Decret de 30 de novembre. 

Encara que la Constitució espanyola de 1978 va establir com a nou marc administratiu el dret a 
l’autonomia de les regions i nacionalitats,  la divisió en províncies bàsicament segueix vigent. La 
província segueix funcionant a efectes estadístics,  fa de circumscripció de les eleccions a les Corts 
Valencianes, al Congrés dels Diputats i el Senat i a més a més, continuen existint les Diputacions 
Provincials com institució pública de nivell provincial, tot i que hi han nou autonomies uniprovinci-
als, a més de les Illes Canàries,  on les diputacions provincials no hi existeixen.

Comarques
Quant a les comarques, tot i existir ja alguna proposta de 1934, a les primeries dels anys 60 del 

segle xx comencen a proliferar nous projectes de delimitacions comarcals i en 1987, la Generalitat 
Valenciana publicà una proposta oficial que estructurava el territori valencià en 34 Demarcacions 
Territorials Homologades (DTH), que coincideixen en gran mesura amb el concepte territorial de co-
marca i que, en alguns casos, serveixen de referent de la descentralització administrativa dels diferents 
serveis oferts per la Generalitat. Aquesta és la delimitació oficial que s’ensenya a les escoles, encara 
que hi hagen persones o pobles que no es troben del tot a gust dins la comarca que se’ls ha adjudicat, 
però en qualsevol cas a dia d’avui l’anunciada Llei de Comarcalització Valenciana continua pendent 
i les competències compartides entre diversos municipis s’estan articulant mitjançant les mancomu-
nitats de municipis. Val a dir tanmateix que actualment hi ha qui considera anacròniques les Diputacions 
i es planteja la substitució del model provincial per un model comarcal, més representatiu de la diver-
sitat de necessitats socials i ecològiques dels diversos indrets del territori valencià.

La comarca oficial de l’Alcalatén integra els pobles que van pertanyer a l’antiga tinença de l’Al-
calatén –senyoriu concedit per Jaume I a Ximeno II d’Urrea–, que són l’Alcora, Costur, Figueroles, 
Llucena, Les Useres i Xodos, i juntament amb aquests altres tres localitats: Vistabella, Atzeneta i 
Benafigos, que històricament van pertanyer al Maestrat de Montesa.

L’Alcalatén té en l’actualitat 16.991 habitants dels quals el 84% parlen valencià. La capital de la 
comarca és l’Alcora.

Brancal





Us heu preguntat quines eren les ocupacions dels xodencs durant el 
darrer segle? Repassar els oficis que hi ha hagut en un poble durant 
un període de temps determinat és una magnífica manera de retornar 

a la memòria l’estil de vida i els costums dels seus habitants en eixa època. 
Rememorar els seus treballs, recordant cadascú a quines feines es dedicava, 
és indagar com es guanyaven la vida i veure com estaven distribuïdes les 
ocupacions entre els veïns i veïnes o, en un altre sentit, és recrear el que con-
siderem una part important dels usos socials de les generacions que ens han 
precedit.

Quant al segle xx, val a dir que ha estat un segle ben difícil per als pobles 
de l’interior muntanyenc. Aquest segle es va iniciar amb dues dècades real-
ment resplendents, de fet entre 1910 i 1920 Xodos va reunir el màxim nombre 
d’habitants de la seua història, arribant als 1.125 residents distribuïts entre el 
nucli urbà i els masos, però d’aleshores fins ara, en canvi, ha viscut un dego-
teig constant de veïns fins aplegar als 150 empadronats actuals. Així que, vist 
en el seu conjunt, podem dir que ha estat un segle crític en la vida d’aquest i 
d’altres pobles de la muntanya castellonenca i no sols perquè s’han patit pes-
tes, guerres i altres circumstàncies socials adverses, sinó sobretot perquè du-
rant este període de temps va sobrevindre la profunda i definitiva crisi de 
l’agricultura tradicional, base principal de l’economia xodenca, que va pro-
vocar un copiós corrent d’emigrants i la pèrdua persistent de població resi-
dent.

Tanmateix i pel que fa al desenvolupament dels oficis en este segle, bé 
podem dir que el progrés ha estat com un vent fort i humit que, inclement i 
implacable, ha anat deixant rovellades i desfasades les antigues tecnologies, 
fins al punt que, com veurem més endavant, algunes ocupacions de tant com 
s’han transformat han acabat per extingir-se. El segle passat ha estat un segle 
tan canviant i mudadís que quasi tots els treballs s’han vist forçats a deixar 
arraconades les tècniques i les ferramentes tradicionals substituint-les inva-
riablement per unes altres de més modernes, i açò val també per aquells que 

Oficis i ocupacions a Xodos durant el segle xx
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exercien eixos oficis, els quals han vist com les seues habilitats i el seu saber 
fer caducaven i reiteradament es quedaven antiquats. 

Vaja per endavant que estem parlant d’un poble de base agrària i ramade-
ra on la major part de la població s’ocupava de les terres i els animals, però 
també on molts feien, a més a més, una altra o unes altres feines. Les dones 
treballaven al camp i portaven la casa, i encara hi havia persones que amb 
prou feina podien sobreviure malgrat ocupar-se en diversos treballs. Per tant, 
estaríem errant si pensàrem que la població estava composada per una cater-
va d’especialistes, però sí que hi havia tanmateix un grapat de gent amant de 
la feina ben acabada, d’oficials que ho eren per experiència i per habilitat la-
boriosament educada, pacientment cultivada durant anys. Persones que, so-
vint amorosament, produïen uns objectes pensats per a durar, minuciosament 
elaborats per a ser usats fins que esdevingueren absolutament inservibles de 
tant d’haver complit el fi per al qual havien estat concebuts. Uns eren més 
traçuts i uns altres més escrupolosos; uns més indolents i uns altres més ràpids 
o més enginyosos; uns més forçuts, altres més amables o més simpàtics; uns 
generosos i altres mesquins; uns més sofrits i altres més queixons; uns més 
llargs treballant i uns altres més dropos.

Potser a alguns us sorprendrà que durant bona d’este segle no hi figuren 
els mecànics reparadors de rentadores automàtiques o de frigorífics i en can-
vi destaquen els oficis relacionats amb el comerç d’animals, com el de tractant 
o el de comprador d’ous, o centrats en la reparació (ara en diríem reciclatge) 
de llibrells, cànters i d’altres objectes d’ús quotidià a l’àmbit domèstic com 
era l’ofici d’estanyador.

En qualsevol cas, la mera descripció dels diversos treballs que hi havia i 
l’enumeració de les persones que els exercien ens incita a imaginar la com-
plexa xarxa de relacions que es generaven entre ells. Famílies en les quals 
s’heretava l’ofici i oficis que canviaven d’una família a una altra. Persones que 
anaven més a una carnissera o a un estanquer que a un altre, o que freqüen-
taven més a un barber o una modista que a una altra. Per què els triarien? O, 
per què rebutjarien als altres?, quina seria la raó d’eixa preferència? O també, 
per què un fuster era sol·licitat per a fer un trill o apanyar els aladres i en 
canvi a un altre el cridaven per a ajustar una porta o per a fer un canterer?

A la vista de la llista d’oficis que us mostrem a continuació, hom no pot 
deixar de pensar que, molt probablement, hi havia ocupacions que la gent 
considerava oficis majors, que anaven revestits d’una semblança d’autoritat 
local, com ara el d’alcalde, el de secretari de l’Ajuntament, el de capellà, el de 
metge, potser també el de llevadora1 o el de cap de la Guàrdia civil i en oca-

1. En castellà comadrona.
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sions el de forestal i el d’agutzil,2 o altres càrrecs relacionats amb la Cambra 
Agrària, mentre que la resta d’ocupacions serien considerades diguem-ne que 
com oficis menors. Sense que això comporte menyspreu per cap d’ells, tots 
eren ben importants per a resoldre les necessitats de la població i pel bon 
funcionament de l’economia local.

Adés deia que l’agricultura i la ramaderia han constituït la base de l’eco-
nomia xodenca, així que ens estalviarem la relació de les persones que es 
dedicaven parcialment o totalment a l’ofici de llaurador i ramader perquè en 
eixa llista acabarien quedant inclosos pràcticament tots els veïns i totes les 
veïnes. Pel contrari, i encara sabent que és quasi impossible ser exhaustiu i 
que algun ofici o algunes de les persones que l’han practicat es quedaran al 
tinter, relataré a continuació tots els oficis i totes les persones que s’han ocupat 
en ells durant el passat segle xx. Ho faig només provant de contribuir a des-
tapar una cara de la història d’este poble perquè el temps no acabe per silen-
ciar-la i ocultar-la, tot confiant, això sí, que afegireu vosaltres aquells noms i 
aquells oficis que no he sabut trobar a la meua memòria i en canvi encara són 
vius a la vostra.

Oficis

Albarders
Sento de les Bassetes (carrer Creus), Vicente l’Albarder (carrer Creus)

Arrossegadors3 de pins
Tòfol del Riello (mas de la Carrasca), Salvador Aparici, Pau del Cabesso, 

Pau de la Romera, Delfín dels Avellaners, Ramón del Bosquete (mas de Les 
Penyes), José María Porcar

Barbers
Ernesto (carrer Creus), Salvador Aparici, Sebastià (plaça de la Font), Ramon 

de Matilde (carrer Església), Juan José i Ismael de Zequies (carrer Major)

Capadors d’animals
Anselmo (carrer Sant Joan), José de Socs (carrer d'Enmig)

Camioner
Ramón de Presentación (carrer d'Enmig)

2. En castellà alguacil.
3. En castellà arrastrador. En valencià s’arrastre en alguns jocs de cartes.





Carnissers
Ramón (carrer d'Enmig), Salvador (carrer d'Enmig), Joan d’Andreu (plaça 

de la Font), Abílio, (carrer d'Enmig), Juan José (plaça de la Font), Amado 
(plaça de la Font), Odiló (plaça de la Font), Recaredo (carrer Església)

Electricistes
Joan del Molí (plaça de la Font), Ismael de Roqueta o de Joana (plaça Sant 

Cristòfol), Ismael de Zequies (carrer Major), Juan José (plaça de la Font)

Enterradors
Joan de Clara (carrer Creus), Joan de Roqueta (carrer Major), Feliciano 

(carrer Sant Joan), Perfecto (carrer d'Enmig)

Espardenyer
Joan de l’espardenyer (carrer d'Enmig)

Esquilador d’ovelles
Ezequiel (mas de Baix la Roca), Miquel de la Lloma, Marcos (carrer Creus), 

Fèlix (carrer Església), Abel de la Lloma, Manuel de les Roques Llises, Augusto 
(carrer Església), Ezequiel de Marco (carrer Major), Abel (mas de Miravet)

Esquiladors de matxos
Marcos, (carrer Creus), Ezequiel de Marcos, (carrer Major), August (carrer 

Església)

Estanyador
Julian de l’Agutzil (carrer Creus)

Fabricant de teules
Julian de l’Estepà

Fideuera
Mercés de Mariano

Fabricant i venedor de capells4

Ramón del Bosquete (mas de Les Penyes)

4. Sombrerer és un castellanisme, en valencià es diu capeller, el que fabrica o ven capells.







Ferrers
Nel·lo, (carrer Creus), Ximo el Ferrer, (carrer Penyes), Joaquín el Ferrer 

(carrer Penyes)

Forners i forneres
Custòdia (carrer Església), Maria la Cotola (carrer d'Enmig), Joaquim (car-

rer Església), Mercedes (mas del Corralet), David (carrer d'Enmig), Soledat 
(carrer Penyes), Ramon del Xurro (carrer Creus), Ramon de Caixó (carrer 
Creus)

Fusters
Eduardo (plaça de la Font), José de Manol (carrer Major), Joan del Fuster 

(carrer d'Enmig), Ceberian (carrer d'Enmig), Juanito (mas de la Noguereta)

Modistes
Carmen (carrer Església), Caridad (carrer Creus)

Moliners
Adrià (mas del Molí), Florència (mas del Molí), Joan (mas del Molí), Modesto 

(mas del Molí Recaredo), Recaredet (mas del Molí)

Paletes
Ramón i Salvador (mas del Caixó), Joan (carrer Església), Domingo (carrer 

d'Enmig), Gilberto (carrer Sant Joan), Domingo (carrer Església), Carlos (mas 
del Pou), Ángel (carrer Sant Joan), Ramón (carrer Creus), Raul (plaça de la 
Font), David (carrer d'Enmig)

Perruqueres
Milagros (mas de la Carrasca i carrer d'Enmig), Pilar de Maria Rosa (carrer 

d'Enmig)

Pintors/es
Josepa Manol (carrer Major), Dovina (carrer Església), Julian de l’Agutzil 

(carrer Creus)

Sastres
Maties o Maria, (carrer d'Enmig)





Talladors i peladors de pins
Joaquín del Corralet, José María de la Venta, Vicent del Català, (carrer 

d'Enmig), Pau de la Romera, Salvador de Caixó, (carrer d'Enmig), Alberto de 
la Romera, Eduardo del Carrascal, Demètrio, (carrer d'Enmig), Juan José de 
Malusa

Teixidors i filadors
Joan de Clara (carrer Creus), David (mas del Sord), Joan (mas del Sord)

Tractoristes
Ramón Aparici, (carrer d'Enmig), Salvador del mas de Lluís, Joan Gasch 

(plaça de la Font), Vicent Tena (carrer Sant Joan de Penyagolosa)

Hostaleria

Bars i restaurants
Pau de Lluís (carrer d'Enmig), Bienvenida (plaça de la Font), Amado (pla-

ça de la Font), Juan José (plaça de la Font), Matilde (carrer Església), José María 
(carrer d'Enmig), Ana (plaça de la Font), Amparo (carrer d'Enmig), Erundina 
(plaça de la Font).

Hostals
Bienvenida (plaça de la Font), Dolores (carrer d'Enmig), José María (carrer 

d'Enmig), Ana (plaça de la Font)

Comerç

Botiguers i botigueres
Victoriano (plaça de la Font), Andreu (carrer Penyes), Batiste (carrer d'En-

mig), Pilar (carrer d'Enmig), Agapito (carrer d'Enmig), Joan d’Andreu (plaça 
de la Font), Abílio (carrer d'Enmig), Odiló (plaça de la Font), Manuel (plaça 
de la Font), Matilde (carrer Església)

Compradors de fusta
Hipólito del mas de Montoliu, Manuel de Bienvenida (plaça de la Font)

Compradors d’ous5

Joan de l’Ou (mas d’Ahicart), Quiquet (carrer Major), Amadeo Lloca (mas 
de Roques Llises), Juan Ramón (carrer d'Enmig)

5. Anaven amb el matxo pels masos bescanviant ous per unes altres mercaderies, o comprant-los.





Compradors d’ovelles i corders
Odiló Galindo (carrer d'Enmig), Amadeo Galindo (Benicarló), Innocent 

Galindo (Benicarló), Vicente, el tio Sentet (carrer d'Enmig), Ismael Galindo 
(carrer Penyes), David Galindo Miralles (plaça de la Font), Manuel (plaça de 
la Font), Juan José (plaça de la Font), Joan del Mas de la Solana, Anselmo 
(carrer Sant Joan), Juanito (mas de Miravet)

Estanquers
Joan d’Andreu (plaça de la Font), Odiló (plaça de la Font), Recaredo (carrer 

Església)

Merceria
Generossa (carrer Penyes), Lluïsa (carrer d'Enmig), Humildad (plaça Sant 

Cristòfol), Quiquet (carrer Major), Juan Ramón (carrer d'Enmig)

Tractants de bacons
Joan del mas de la Solana, José (carrer d'Enmig)

Tractants de matxos
Lluís (carrer d'Enmig), José (carrer d'Enmig), Manuel de Bienvenida (pla-

ça de la Font), Juan José de Bienvenida (plaça de la Font), Valeriano Gonell 
(plaça de la Font), Amado Gonell (carrer d'Enmig)

Comunicacions

Correu
Ramón de Nyaulo (carrer Sant Joan), Arturo (plaça Sant Cristòfol), Joan 

d’Arminyà (carrer Sant Joan), Dolores (carrer Sant Joan)

Telefonistes
Milagros (plaça de la Font)

Serveis sanitaris

Metges
En Lucas, José María , Víctor, Santiago, Agustín, Carlos, Vicente, Teresa, 

María José Mendoza, Pili Pons, Joana García-Arquimbau, José Vicente 
Aguilar.





Veterinari
Vicente Galindo

Llevadores6 
Irene de Moleta (pel mas), Dolores de Carrasco (pel mas), Rosa Roqueta, 

(carrer Major), María Rosa (carrer Sant Joan)

Educació

Mestres
Pels xics: En Fernando, Ernesto, Antonio, Rafael, Ramón, Santiago i En 

Julio pels analfabets.
Per les xiques: Artola, Elena, Maria José, Maruja i Juan; Vicentica per les 

analfabetes.

Religiosos

Capellans o rectors
Mossén Joaquín, Juan, Celestino, Manuel, Vicent, Ernest, Osvaldo, Salvador, 

Doménec, Recaredo, Eduardo, David. Capellans fills del poble que han exer-
cit a altres municipis: mossén José, Juan Ramón, Ramon de Pepe.

Frares Franciscans
Lluís, Manuel, Batiste

Càrrecs institucionals

Alcaldes
Ramón Galindo (1900), Bautista Navarro (1904), Victoriano Bartoll (1907), 

Andrés Seguer (1911), Francisco Galindo (1912), Vicente Galindo (1918), Ramón 
Galindo (1925), Feliciano Colomer (1937), Recaredo Navarro (1938), Juan 
Navarro (1940), Recaredo Navarro (1940), Juan José Gonell (1965), Avelino 
Guidotti (1977), Joan Gasch (1987), Juan Manuel Benages (2007)

6. En castellà comadronas.





Secretaris de l’Ajuntament
Bautista Navarro, José Ros, Romualdo Guillamón, Pedro Navarro, José 

María Navarro

Presidents Cambra Agrària
Selmo del carrer Sant Joan, Manuel Guillamón, Recaredo Navarro Montolio, 

Recaredo Navarro Seguer, Julian Aparici, Ramón Salvador

Escorxant un animal al mas de Miravet. Foto: arxiu de l'autor





Secretaris Cambra Agrària
Raimundo Gonell, José María Navarro

Jutges de Pau
Ramón, (carrer d'Enmig), Ceberian, (carrer d'Enmig), Recaredo (mas del 

Molí), Manuel Monferrer o de Inés (plaça de la Font)

Agutzils
Joan de Clara (carrer Creus), Inocente (carrer Major), Juan José (plaça de 

la Font), José Tomás (carrer Creus), Trinidad (carrer Creus), Jordi (carrer d'En-
mig)

Guàrdia Civil
Hi va haver un destacament de la Guàrdia Civil ubicat a la casa on després 

estaria la tenda d’Abilio.
La denominació dels membres d’este cos armat era sempre en castellà i 

així l’enregistrem.
Cabo Blanco, cabo Piquer, guardia Luis, guardia Cazorla, guardia 

Magallanes

Somatén
Realitzant funcions auxiliars a la Guàrdia Civil en les seues accions contra 

els maquis (guerrillers antifranquistes) es formà un sometent integrat per José 
María Navarro, Recaredo Navarro, Antonio Montins, Anselmo Allepuz, Juan 
Palanques, Juan Montolio, Abílio Monfort, Inocente Tarazona i Benjamín.

Altres ocupacions

Poeta
Pau de Lluís (Pau Montolio)

* * *

En fi. Com us deia abans, aquesta relació només pretén evitar l’oblit d’al-
guns noms i alguns oficis. Afegiu els que no he sabut recordar però encara 
recordeu vosaltres.





Els plats tradicionals de xodos es basaven en una cuina senzilla i 
elaborada amb els elements que es trobaven fàcilment, com ara la ver-
dura dels bancals i els llegums de la pròpia collita. A més, se’ls afegia 

carn de porc, de corder i si n’hi havia, ossos de pernil, tot dels animals de què 
disposaven. El resultat era un plat molt gustós, nutritiu i de cullera. Tenint en 
compte el fred que feia a l’hivern, aquestos plats tradicionals tenien un paper 
molt important en l’escalfament del cos i absolutament necessaris per poder 
treballar a l’aire lliure en condicions extremes de vent i neu. 

Aquesta olla era un plat de diari, còmode de fer i a més molt repartidor 
perquè n’eixien molts plats.  

El meu agraïment a Anita i Malena que em van explicar com la feien.

Receptari de Xodos
Carmela Puig

Olla





Olla del poble

Ingredients
Un grapat de guixons (¼kg)
Un os de pernil
1 tros d’esquinàs
1 tros de cua de porc
1 os de corder
200 gr de bajoques
½ kg de pataques

Preparació
Posem a remulla en aigua calenta els guixons tota la nit.
Al sendemà posem ¾ litres d’aigua a bullir en l’olla. Quan  alça el bull hi 

aboquem la carn i els ossos. Tallem les pataques a trossos i partim les bajo-
ques.

Després hi afegim  les verdures i les pataques. Deixem bullir fins que es-
tiga tendra la carn, 1 hora més o menys. 





La inauguració del forn ens va fer recordar temps antics, quan el pa era 
encara l’element imprescindible de qualsevol menjar a taula o al camp. 
El pa ha sigut l’ingredient bàsic de la nostra alimentació des de temps 

antics i és per això que el forn era, a més del lloc d’elaboració, on la gent 
aprofitava per xarrar, per contar succeïts i també per preparar les festes. De 
la mateixa manera que les basses, el forn era un lloc per relacionar-se, per fer 
vida social. No hem d’oblidar que, antigament, l’elaboració del pa era setma-
nal i abans, d’elaboració quasi diària. Tot un ritual que demanava el seu temps, 
per això el pa que mengem ara i el que menjaven els nostres avis no té res a 
veure. De tant en tant, per sort, encara trobem persones com les de Xodos, 
disposades a dedicar tot un dia a encendre el forn, pastar i fer pa com antiga-
ment i més ara que tenim la sort de què el nostre forn torne a funcionar.

Tot seguit explicarem el procés d’elaboració del pa. En primer lloc, la ves-
pra del dia en què volem fer el pa, s’han d’amanir uns bons feixos de llenya 
per poder escalfar el foc. També haurem de tenir les taleques de farina que 
antigament es transportaven a les albardes dels matxos des del molí. Es va 
introduint la llenya al forn i es pren foc. 

Haurem de tenir preparats tots els estris que s’hi feien servir com la llum-
brera per il·luminar el forn i veure si les fogasses o coques ja són cuites. La 
forca atapidora estri amb forma, com el seu nom indica, de forca, que es feia 
servir per a atapeir les brases dins del forn i pal furgoner que era un pal ben 
llarg per remoure les brases o brasinar. Cal tenir en compte que el forn ha de 
tenir la temperatura adient, sobre els 200º, perquè si no té prou temperatura, 
no se’ns courà el que fiquem dins. Per fer al·lusió a aquest fet es fa servir 
l’expressió, estar moll el forn. Volia dir que el forn havia de tenir una tempe-
ratura determinada i si no estava prou calent, no tenia prou força per fer bé 
el pa.

Mentrestant, les dones ja han començat a pastar. S’han protegit amb els 
davantals, han preparat els manils per cobrir les fogasses i han deixat prepara-
des les capçanes per poder transportar el pa una vegada elaborat. Ja tenen 
amanides les rasquetes, les ganivetes per fer la creu al pa, els llibrells, la pastera 
i el sedàs per cendre –fer passar la farina pel sedàs. També hi ha un lloc al forn 
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que és l’esmolador, una part d’una roca on s’esmolaran els ganivets, la navaixa 
i la ganiveta.

Ja tenen preparada la farina, l’aigua, la sal i el rent de forner. La farina que 
darrerament és de blat i blanca, en altres temps podia ser també de segó, de 
panís o de sègol. També tenim un llibrell on posar tots els ingredients i pastar-
los. La massa no ha de quedar ni massa eixuta, ni s’ha d’enganxar a les mans. 
És en aquest moment quan es comença a treballar de valent. S’ha de pastar 
acuradament com a mínim uns 10 minuts i quan es pensa que la massa ja està 
ben treballada, la deixen reposar en un recipient i la tapen amb un drap humit 
que mantinga l’escalfor. La massa començarà a créixer fins que haurà doblat 
el seu volum. Si la temperatura ambient és freda o el rent no té prou força li 
costarà més de pujar.

A continuació es torna a pastar per treure l’aire que hi ha dins la massa i 
és a partir d’ací que poden començar a donar-li la forma. També es poden fer 
prims que no han de fer el procés de pujar o les farinoses amb la pasteta de 
farina, canyella i sucre, que tenen ben segur el seu origen en la cuina àrab.

Es comencen a col·locar les fogasses o coques a la post damunt d’un drap, 
s’hi aniran separant amb els plecs de la massera que és l’espai on s’hi anirà 
col·locant cada fogassa perquè no s’enganxe amb la del costat. Les deixarem 
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a la post i les cobrirem amb les estovalles o mandils i els farem la creu amb la 
navaixeta o la gavineta.

Ara apartarem les brases del mig del forn amb el pal furgoner i anirem 
enfornant les fogasses i coques que hem posat prèviament a la pala. I a esperar 
que estiga tot cuit, més o menys uns trenta minuts. És en aquest moment que 
el forner té molta feina. Comença amb el badil que és un estri de fusta amb 
una forma a la punta a replegar les fogasses i els panets..

Una vegada cuites, s’aniran col·locant a el taulell, planxa de fusta amb final 
treballat amb tres peces en forma de forqueta. Es fa servir per posar les fogas-
ses i pastissos o coques quan estan acabades de fer i després es passen a les 
taules perquè es refreden. Després es poden anar col·locant a les lleixes perquè 
es refreden.

Potser hi ha altres plaers semblants però en cap cas que superen el de po-
der gaudir d’un pa fet en forn de llenya. 



Per a un xiquet de la part septentrional de la Plana Penyagolosa era fí-
sicament desconegut, quelcom del qual es parlava però que no havies 
vist mai. La primera vista és en un viatge en carro a Ribesalbes, quan 

algú te diu que aquella muntanya que domina totes les dels voltants és 
Penyagolosa. Ve després la lectura de la geografia de D. Carlos Sarthou 
Carreres, amb les fotografies del penya-segat, i la seua visió ja és alguna cosa 
que invita a somniar, una activitat a fer realitat, i penses en la via que es podria 
obrir en aquella paret, un somni per a un excursionista aprenent d’escala-
dor.

En agost de 1956 fem la pujada a l’acampada del Centre Excursionista A 
Penyagolosa, des de Llucena. No coneixem el camí, però anem ben encaminats: 
camí del mas de Llorenç, escoles, mas de la Costa, pou del Sabater, mas de 
Giron, i ací, errats, prenem una senda descendent i fem cap al mas de la Font 
Blanca. Allí ens orienten i ascendim fins arribar a la lloma Saltadora, on re-
trobem el camí i ens trobem amb la visió de Penyagolosa davant mateix, 
sense obstacles, amb el penya-segat que impressiona però ensems atrau.

L’any 1959, el de la pujada de la Mare de Déu de Lledó a Penyagolosa, pel 
CEC, aprofitem l’estada a l’acampada del barranc de l’Avellanar per a pujar 
al Portellàs i repassar la paret per veure una via possible. Un poc després, en 
l’encontre de joves més o menys nacionalistes a Sant Joan de Penyagolosa els 
dies 14 a 19 de juliol de 1961, i on Ferran Sanchis i Josep Lluís Viciano acudim 
a peu des de la Pobla Tornesa, s’aprofita una pujada al cim, on un dels germans 
Codonyer ens fa una xerrada, per anar al peu de la paret i triar la via, que serà 
la que dies després s’intentarà, amb èxit.

La paret, vista sencera, sembla quelcom impossible d’escalar, però cal tenir 
en compte que l’escalador la veu com un seguit d’obstacles i problemes que 
supera i resol de cara al cim.

El dia 11 d’agost de 1961, divendres, Ferran Guallart i Josep Lluís Viciano 
fem el camí des de les coves del Carbo al Portellàs, on pensem fer bivac en la 
coveta del mateix nom. Transportem molta càrrega, entre material de bivac, 
espeleologia i escalada, i per Marzén, Carda, la Camala i la Cambreta ascendim 
lentament. Trobem la falda De Penyagolosa molt emboirada, però anem prou 
drets a buscar El Portellàs, on ens reunim amb el meu germà Toni, que 
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col·laborarà en l’escalada amb la presa de notes i si hi ha algun problema 
buscarà ajuda.

En el bivac escampem els materials que hem reunit: quaranta metres de 
corda de cànem de 12 mm, claus, mosquetons de ferro, estreps casolans, tot 
molt pesat i poca varietat en els claus.

El dissabte 12 matinem i prompte anem a buscar el peu de la paret, ara ha 
fet d’això 50 anys. En l’inici de la via escollida ens encordem directament en 
la corda. La nostra cordada actuava així: un dels dos iniciava el llarg de corda, 
mentre l’altre assegurava l’ascensió i després recuperava els materials deixats 
pel primer; quan el segon arribava a la reunió passava al davant i feia de cap 
de corda, mentre ara era l’altre qui assegurava i recuperava materials després. 
Així el treball es repartia millor, però si el pas ho demanava passava al davant 
qui més aptituds tenia per fer-lo.

A les 7:55 hores iniciem l’escalada. Per la poca varietat de materials de 
seguretat es clava poc, alguna vegada amb tirades de corda de 10 metres i 
més, que en cas de caiguda no haguessen aguantat ni mosquetó ni corda, però 
va eixir bé. De la cingleta que passa la paret de punta a punta movem per 
l’esquerra de la fractura que seguim en l’escalada, després per la dreta i tot 
seguit ascendim ràpid pel badall, en oposició. Quan la fractura s’estretís se-
guim per fora, a la dreta, i l’utilitzem com a presa lateral per al braç esquerre. 
És per ací on un dels passos claus ens dóna alguna feina; hi ha com una llo-
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seta encaixada entre les dues parets, que cal superar per fora. No es passa al 
primer intent i cal destrepar un poc per estudiar el pas i amb el braç falcat a 
la lloseta per mantenir l’equilibri i unes preses inclinades de peu, però de bona 
adherència, es passa.

Poc més amunt arribem a un graonet d’uns 45 cm i decidim prendre un 
poc d’aliment, amb les cames que pengen en el buit però ben assegurats per 
un clau gran d’anella, una escarpa. Són poc més de les 11:30 hores.

Uns 10 metres més amunt arribem al pla d’estratificació que es veu per 
tota la paret. Entre aquest i el superior ve el tram amb més dificultats de tota 
la via. Ací desapareix o és imperceptible la fractura que hem seguit i les pre-
ses són poques i insegures. El pas s’intenta un poc a la dreta, sense èxit, per 
a provar després més a la dreta, encara pitjor, i tornar al primer punt, on per 
fi es passa.

El punt de reunió és un graonet d’uns 30 cm, on sols cap un escalador i 
l’altre s’ha d’aturar en un graonet uns 3 metres més avall, sobre pedres que 
es mouen.

El que ve després, un pany llis on sols veu preses un escalador, pareix que 
ens donarà problemes, Però se supera prou bé gràcies a un badallet vertical 
a l’esquerra, que fa de presa lateral, i les minúscules preses de dit que hi ha 
en la lluïssa. A més la roca és granulosa i agarren bé les botes.

Un poc més amunt hi ha un ixent de roca, però té preses molt segures i es 
passa sense dificultat.

Arribats al punt on la paret perd verticalitat, ve sobre tirada i mitja de 
corda per un canaló de roca molt bona, per on ascendim ràpid sense clavar, i 
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a les 4 de la vesprada, entre boira, arribem al molló que corona el cim, on ja 
ens espera Toni. Llavors pengem la senyera que ens ha acompanyat en 
l’escalada, la del primer aplec de la Joventut, a Llíria, l’any anterior, a la reixa 
de la capelleta i ens donem la mà.

Han passat els anys i això ha emboirat els records, però hi ha algunes coses 
que encara les tenim ben vives, com la visió d’una dona vestida de negre que 
pujava per la senda des del Collado al Bosco, i s’aturava de tant en tant, potser 
per sentir sorolls en la paret, o els crits i cants dels escaladors. En el meu cas 
la tenia presa amb una cançó mexicana que, entre altres coses, diu quelcom 
paregut a «quiero morir cantando, como muere la cigarra», molt ben triada 
per al moment.

Ja en el punt on la paret passa a inclinada, recent encara el viatge dels 13 
(Alpera, Aracil, Ballester, Bargues, Climent, Garcia Bonafé, Martínez Navarro, 
Martínez Valero, Mestre, Monferrer, Palàcios, Raga i Viciano) al principat de 
Catalunya la Pasqua de 1960, amb estada a Montserrat, el cant era el Virolai, 
allò de: «Rosa d’abril, morena de la serra,…» i el company, dedicat a la recu-
peració del material, pensava que ja tenia la capelleta de la mare de Déu de 
Lledó al davant.

Pel que fa a la verticalitat de la paret, donaven sensació de vertigen el vol 
en picat de les orenetes, en el buit, davant del teu nas, així com el clau que va 
saltar en intentar el pas més difícil de l’escalada, que vam sentir rebotar pel 
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peu de la paret, en una caiguda sense tocar roca, ja que la via es desvia a poc 
a poc a l’esquerra i tens tot un buit respectable més avall teu.

Passats els anys Penyagolosa torna a ser un somni i aquell 12 d’agost es 
recorda un poc com alguna cosa no viscuda. Amb els anys ha aparegut el 
respecte a les verticals i quan penses en algun dels passos que vam superar, 
sobretot pel terç superior de la paret, et sembla com quelcom impossible, igual 
que el fet d’esmorzar enmig del penya-segat, asseguts de cara al buit en Un 
graonet molt just per als dos i amb les cames que penjaven. Així tot torna a 
ser un somni, com uns records emboirats pel pas del temps, com ja s’ha dit.
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