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Bétera a 15 d’Agost de l’any 2016 

Benvolguts tots. 

He de demanar-vos paciència per tot allò que escric  

aprofitant la vostra bondat i comprensió. El d’avui és el 

sentiment que es va produint en mi al llarg d’estes dues 

setmanes i d’ahir dia 15 d’Agost vent les alfàbegues eixir de 

l’hort. 

I és que segurament perquè este any Ramon m’ha 

permés visitar l’hort amb prou de freqüència, el vist i més 

be el que ha passat per la meva ment ha segut com una 

història, somni o bé fantasia del que passa i cóm passa a 

l’hort de les alfàbegues.  

Una part està contada fins que tenen “ús de raó” i 

l’altra part són les mateixes plantes que entre elles es parlen 

i es conten les vivències, els pensaments així com els 

sentiments que van tenint.  

Ho he “vist” com a que tenen vida, començant per el 

part, seguit de la infància, l’adolescència, la joventut i la 

maduresa. 

Començe el relat o la història i vivència de les 

Alfàbegues de Bétera al llarg dels vora cinc mesos, des que 

se sembren fins que entren a l’església el dia 15 d’Agost.  

A principi del mes de Març, a 

l’hort de Manolo el Morquero (el de 

les alfàbegues) hi havia uns cossiols  

vuits i sense vida, que l’amic Ramon 

personatge faedor i protagonista 

primer de la història, els va omplir de 

“terra o turba”. 



Fon al final del mes, pel 31, quan en 

cadascú d’ells va 

sembrar amb molt 

d’efecte i atenció una 

llavor seleccionada 

d’alfàbega de l’any 2015, “dormida però 

latent”, després li va tirar una capeta fina 

de corfa de coco triturada 

per damunt, va regar i va 

tapar tots  els cossiols amb 

plàstics com hivernacles 

independents.  

Aquest any les obreres casades Amparo Ramón i 

Amparo Ferrera, acudiren un dia d’estos a l’hort i dirigides 

i ensenyades per Ramon van plantar un cossiol cadascuna 

fent totes les “faenes” que requereix el fer-ho bé, es a dir 

sembraren la 

llavor, estengueren 

una lleugera 

“capa” de corfa de 

coco, la xafaren un poc amb les mans i després regaren, i 

que dir, doncs tot perfecte. 

 



 

La primera faena estava feta i ja a partir d’este dia 

comencen les llavors preparatives, 

com per 

exemple 

tindre 

apunt el que caldrà per anar  

dirigint-les,  és a dir, preparant i 

tallant canyes a mida, també 

tallant a  mida el fil de “palomar”, 

per anar fent l’engrelat, nugant-lo a la canya central,  se 

van nugant manolls de fils a “mida” ja que cadascun d’estos  

fils va nugat a cadascuna de les canyes de les vores,  els 

manolls se nuguen cada 10 o 15 centímetres 

aproximadament i fins l’altura que se calcula aplegaran, i 

no se quantes cosses més cal fer.  

El fet és que com he dit abans cal 

avançar les tasques perquè després cada 

vegada les plantes requeriran més atenció, 

hi haurà menys temps per tal que s’ha de 

tenir en la mesura del possible les faenes 

laborioses, “entretingudes” i costoses més o 

menys fetes. 

En estes llavors, ja rep l’ajuda d’un operari que este any 

és Pepe Botella, bon xicot i molt treballador  pel que es veu, 

que acompanyarà al mestre Ramon fins el dia 15 d’Agost. 

En tot el procés un dels més importants és el naixement 

realment és com un part múltiple, múltiple perquè ne són 

un grapat de cossiols. El “ginecòleg” visita, visa i revisa 

minut a minut durant estos dies el desenvolupament de 



l’embaràs fent els corresponents retocs per a que concologa 

tot  bé. 

Passen uns dies i cap al 10 d’Abril, com que tenen 

humitat i llum, comencen a eixir de la 

terra  quatre o cinc fulletes amb un color 

verd preciós que observen la llum i al seu 

criador des del qual seria la incubadora, 

ni dubtar que el cuidador o pare de les 

criatures està pendent d’elles i vent com van a cada 

moment del dia. 

Als pocs dies Ramon obri uns forats al plàstics per que 

vaja entrant aire i vagen habituant-se a 

l’aire lliure, de l’humitat està el plàstic 

suat amb gotes apegades tot ell, observa 

els brots i veu que algunes matetes ixen 

en floquet i que  queden algunes zones 

sense eixir pel que va prenent consciència del pròxim pas a 

fer. 

Pràcticament i a continuació comença a llevar els 

plàstics quedant les mates a l’aire per que el mateix dia ja 

se les veu prendre més color i és en estos moments quant ja 

comencen a tenir contacte amb Ramon.  

Estan descobertes 

i ara comença el 

treball de 

preparar-les per 

créixer i a la 

vegada anar 

preparant el camí per guiar-les cap el cel. 



En primer lloc  posa la canyia del mig amb els manolls 

de fils i després les del 

voltant  donant-les la 

inclinació corresponent, 

estes serviran de suport per 

a que no s’espatarren les 

mates i puguen tirar 

amunt , de fet ja està posat 

el rec que es diríem la mamella 

o cordó umbilical per a que 

cada cossiols i les seves 

inquilines no es falte de res ni 

aigua ni aliment constant. El “pare” Ramon és qui controla 

el quefer i com fer-ho per a que reben cadascuna allò que li 

correspon, ni més ni menys. 

Allà pel 21 d’Abril comença a aclarir les 

que s’han ajuntat en un bolic per nàixer i les 

que lleva les trasplanta 

als espais on no hi ha. 

En algun cossiol pareix 

que en algun rodal es 

fan 

les “ronses” en eixir a la 

llum i amb tota la paciència el “pare” 

aparta un poquet de torba per que els 

coste menys eixir.  

En els mateixos dies comença els 

tractaments de desinfecció i medicació 

“aèria” per si els ataca qualsevol insecte 

o malaltia, podríem dir que igual que als 



nadons. 

Cap al 25 de Maig ja es comença a fer “l’enreixat” per a 

guiar-les rectes i dirigides. Esta faena no acabarà fins els 

últims dies. 

Ja per estes dates i d’ara en avant, com que van 

creixent de presa, dia a 

dia reben les carícies i 

el contacte físic de 

Ramon i Pepe. Pepe 

nuga el fil de 

“palomar” fent 

“l’enreixat” i Ramón 

les va dirigint amb 

tota la suavitat del 

mon ja que son mol tendres i sensibles, guiant-les i dirigint-

les en el seu trajecte, desullant-les, posant dins els brots de 

les que sen ixen, bàsicament guiant-les cap amunt al cel. 

Ja per el 9 de Juny s’aprecia que l’olor cada vegada 

s’aguditza 

més i més, 

també el 

color verd 

va prenent 

un to més 

obscur i brillant. 

Els “bidons” “d’aliment” i aigua 

sempre estan plens i  per mig d’un 

rec controlat van abastint com 

hem comentat a cadascun dels 

cossiols tant de nit com de dia.  



A  meitat del mes de Juny, el mes de Juliol i el d’Agost, 

al ser l’altura considerable i no aplegar ja des de terra, per 

desullares, nugar fils, dirigir-les, etc. cal 

valdre’s d’escales, andamis i demés pel 

qual  al ser la faena en alt costa més fer 

les coses i alhora  

cal anar més 

espai i amb més 

cura pel perill de 

l’altura.  

Estan sent 

adultes i creixen molt dia a dia pel qual els treballs de 

dirigir-les, orientar-les i desullar-les és continu. Es veuen 

contentes per rebre la llum, 

l’aigua i nutrients i, com no, les 

carícies i cuidats del “pare i de 

l’ajudant”. Estan totes juntes a 

l’hort veient-se i sentint-se unes 

a altres a la llarga del dia sense 

cap problema, és fa la nit i tot 

continua igual, creixent. En 

fer-se de dia estan esperant siguen les set i mitja o vuit del 

matí i aplegue Ramon i comence a cantar, riure o raonar, 

tant en elles com en Pepe o en algú que s’acosta a l’hort. El 



dia per a elles i per als que hem estat alguna estona a l’hort, 

cal dir que entre Ramon i 

Pepe te fan viure un món 

grat sense dolors ni 

penes, sempre en molt 

bona harmonia pel tal que les 

plantes ho agraeixen. 

Este contacte pare-filles a 

l’hort serà fins l’últim dia, el 15 a 

les 10 del matí. 

Un dia al començament del 

mes d’Agost, entren persones a 

l’hort que elles extranyen i 

comencen a emportar-se’n 

alguna que altra companya i calcule que comencen a sentir-

se malament, ja que 

deixen d’estar totes 

juntes després de quasi 

cinc mesos.  

Ni les unes ni les 

altres saben que quasi 

totes les que s’emporten 

van a llocs “importants”,  

que la missió que tenen es 

representar el poble de Bétera i les seves tradicions.  

Unes van a Ajuntaments veïns, altres a llocs del poble 

significatius, altres a Conselleries, altres a Diputació, altres 



a l’Ajuntament del cap i casal  València, altres a la porta 

de cadascuna de les Obreres i etc. 

Segurament, allò que ignoren les 

germanes que es queden a l’hort és 

que les que han “mogut” s’han 

convertit en les ambaixadores d’un 

poble i que l’honor que representa 

esta missió les fa ser centre d’atenció i 

d’admiració per molts i moltes 

persones que les veuran i veuran en 

elles el treball i la grandesa del poble 

de Bétera. 

Bé, doncs l’hort es queda un poc 

vuit però les que 

s’han quedat es 

conformen ja que 

continuen rebent 

atencions i efecte, 

pot ser més si cap 

per part de Ramon 

i Botella. 

Es fa de dia el 

14, tot normal però 

a les nou entra altra vegada gent 

desconeguda i estranya que 

comencen a pujar-les a unes 

“parihueles” entre uns quants ja 

que pesen un muntó, per pujar-les 

les tomben, torcen i traginen i 

una vegada dalt les deixen 

alineades en dues files, Ramon les desconnecta  de la 



“mamella i rec” i les connecta a 

l’aigua sols 

rec  i es de 

segur que  

totes elles es 

pregunten, i 

ara què? 

Per la 

vesprada a les cinc veuen estranyades 

que torna a 

entrar molta 

gent desconeguda a l’hort,  dones, 

homes, xiquets i xiquetes, porten 

canyes engalanades, trauen les 

escales i les aproximen a elles, 

nuguen les dites canyes a les que elles 

ja tenien. 

Acaben de “vestir-les” i d’adornar-

les. Se neteja l’hort que queda de punt 

en blanc, tot endreçat, cada cosa al seu 

lloc i se’n van tots. Ramon tanca la 

porta i es queden soles.  

A tot 

açò 

nervioses 

per tant de moviment i soroll 

en un sol dia, s’observen unes 

a altres i es veuen guapes amb 

les noves canyes i dalt flors, 

unes de colorins i altres blaves i blanques de paper i fetes a 

mà.  



Ho reconeixen, estan mol guapes pel que raonant entre 

totes dedueixen que tota esta moguda serà per alguna cosa 

que va a passar i que esperen siga bona i així rumiant estos 

pensaments passen la nit.. 

Aplega el dia 15, Ramon obri la porta molt matí, abans 

de les 7, les alfàbregues s’alegren de veure’l, pensen que avui 

se sabrà que es allò que va a passar. 

Fora al carrer se sent 

molt de rebombori i de quant 

en quant entra gent que porta 

uns “aparells”, escolten dir que 

són per fer fotografies i al 

començar 

a fotografiar-les, com no pot ser d’altra 

manera se senten afalagades al ser 

centre de l’atenció i oblidant a les 

companyes que mogueren fa uns dies, 

són i se senten protagonistes, no saben de 

que però ho senten. 

Escolten al lluny un altre soroll esta 

vegada més grat diuen que s’acosten el 

tabal i dolçaina i encara que no ho han sentit abans els 

alegra i el seu interior els diu que es bo el que vindrà, es de 

segur que estos sentiments els porten als gens. 

S’obrin les portes i experimenten una sensació estranya 

i grata, entren dos joves abillades de vestits per elles 

estranys i que no han vist mai però celestials. Les teles de 

colorits i brodats fascinants, les cares de les joves boniques a 

més no poder, van amb arracades, collars, brotxes, monyos, 

pintes i un grapat d’adornaments meravellosos, observen 

que les acompanya a cadascuna d’elles una dona més major 



i es pregunten cap a dins si seran les mares, també a cada 

una un jove, guapot perquè sí i ben paregut, porta un 

mocador al coll i cap a rere. El 

mocador es preciós, també ple 

de brodats exquisits i cadascú 

d’ells es portador d’una  

ombrel·la i que cal dir d’ella, 

pareix del cel amb dibuixos i 

brodats també preciosos. 

Endevinen que és per protegir 

a les seves “obreres” del sol, que 

ara saben que se diuen així 

perquè senten a la gent que les 

esmenta amb este nom. 

Darrere d’estes obreres 

entren un grapat de joves que 

la gent diuen majorals, els 

observen i tots són ben templats, escolten al personal parlar 



de la vestimenta, és una camisa de flors, pantaló negre, 

faixa, espardenyes de careta i al coll un mocador brodats 

preciosos i cap a rere, també porten un mocador gran que 

diuen es per posar 

confeti. 

Seguidament  

entra més gent,  però 

per lo vist no tenen la 

importància i 

rellevància dels 

primer ja que la 

vestimenta es més o 

menys com els que solen veure algun que altre dia a algú 

que les ha visitat a Ramon i a elles.  

Entra gent que diuen ser periodistes i fotògrafs en 

càmeres i comencen a fer fotos a les obreres junt a elles i ara 

si perden tota la por o precaució perquè veuen que són 

importants ja que 

tothom felicita al 

seu “pare” Ramon 

per haver fet que 

siguen com són i 

això les 

enorgulleix.  

Acabades les 

fotografies, grups 

de quatre, sis o 

vuit xiquets, xiquetes, xiques i xics, agarren les “parihueles” 

en les que estan pujades i comencen a eixir per primera 

vegada de la seva casa on han nascut i s’han criat vaig els 

cures  i mims de Ramon i del seu ajudant Botella i es troben 



una gran quantitat de gent que els aplaudeix, que els tiren 

confeti i serpentines.  Per lo vist la 

gent està 

meravellada 

i no para de 

lloar la 

grandària, 

l’olor  tan 

grat que fan, 

el color verd 

i brillant de 

les seves 

fulles,  és a dir, estan encisant a la 

gent. 

Ara sí estan perdent la por 

que tenien a no saber allò que els 

anava a passar, la perden al descobrir que estaven 

predestinades a ser l’alegria, la festa, a fer feliços a tot un 

poble i a tots els  

que ens han visitat 

en el dia d’avui. 

El recorregut 

es de més de 4 

hores i a la llarga 

d’ell són 

protagonistes sense 

dubte amb les 

obreres, els 

majorals i el públic 

que acompanya la 

comitiva, este any diuen que les han vist i han disfrutat 



més de 7000 persones de tots sexes i edats. Se senten 

satisfetes i agraïdes per l’atenció que reben, ha valgut la 

pena viure per disfrutar d’estos moments. 

Apleguen a l’església que es on acaba la processó cívica 

i al entrar a l’església ja comença la part religiosa doncs 

elles són ofrenes a la Verge de L’Assumpció. 

Ja dins esperen a les seves i seus “amigues-amics i 

companyes-companys” les obreres i els majorals,  no sabien 

que a la porta l’església estan les dues obreres casades que 

ara descobreixen són les que aplegaren este matí a l’hort 

acompanyant a les fadrines. 

Estan vestides molt elegants amb trages de cerimònia i 

estan guapes, les han vist però ara s’enteren que estaven 

esperant a les fadrines per posar-lis la mantellina i entrar a 

l’església per a completar l’ofrena. 



Diu la tradició que són les obreres fadrines les que en 



teoria les han criat per a oferir-les a la Verge de 

L’Assumpció i com no, volen pensar això mateix. 

Acaben tots els actes i se queden a l’església unes a 

l’altar major i altres per les capelles però romandran juntes 

fins el dia 23 que s’acaba, es el fi per al que varen ser 

criades i que elles tan dignament han protagonitzat i 

honrant al seu faedor RAMON ASENSI RAMÓN. 
 

    
 

Com a nota dir que tot el relacionat amb les alfàbegues, 

els seus orígens, els usos i tot allò que puga haver al voltant, 

com retallades de premsa antiga relacionada amb la festa i 

un llarg etcètera, l’amic Ramon ho ha investigat a fons fins 

que es perd a la història i que molt de tot açò està plasmat 

al llibre que escrigué amb el títol “LES ALFÀBEGUES DE 

BÉTERA”, que edità l’Ajuntament passat però que no tots el 

podem tindre ja que era donació de l’Ajuntament a 

“alguns”.  


