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Un dels pilars que sosté la identitat cultural d’un poble és la relació que les persones 
mantenen amb el seu patrimoni cultural local. Això possibilita la formació d’una 
ciutadania conscient dels valors propis i aferma el sentit de pertinença a la comunitat.

Aldaia conserva un ric patrimoni material i immaterial que cal preservar i 
transmetre a les generacions futures. En tenim algunes mostres singulars, com 
ara el Bacus d’Aldaia de l’època romana, l’Església Parroquial de la Mare de Déu 
de l’Anunciació de planta gòtica i campanar renaixentista, la Cisterna d’Aigua del 
segle xvii o la Casa de la Llotgeta que alberga el Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA), 
preservador del llegat de l’artesania del ventall tan arrelada al nostre poble. Sense 
oblidar els fumerals dels antics rajolars antany tan abundants, i la gastronomia 
aldaiera amb les populars orelletes, la sopà i el pimentó amb tonyina. O les 
manifestacions de tradicions festives tan genuïnes i estimades per la població com la 
Baixà dels Crist dels Necessitats i el Cant de la Carxofa. 

Tal vegada es puga pensar que el patrimoni és sols alguna cosa estàtica o del 
passat, però en realitat evoluciona a través del nostre compromís amb ell. El patrimoni 
és també un recurs imprescindible per al nostre futur, donat el seu inqüestionable 
valor educatiu, social i econòmic. Conèixer, valorar i actuar en favor del nostre 
patrimoni ens ajuda a entendre les nostres arrels com a poble i a projectar el futur 
sense perdre la identitat. 

Aquesta és la raó per la qual, enguany, Any Europeu del Patrimoni Cultural, 
iniciem la «Col·lecció Llotgeta de Patrimoni Local». Una iniciativa de l’Ajuntament a 
través del MUPA. Es tracta d’una sèrie de publicacions divulgatives d’extensió reduïda, 
en les quals anirem plasmant els béns patrimonials d’Aldaia. El nom de la col·lecció fa 
al·lusió a l’edifici on s’ubica el MUPA, la Casa de la Llotgeta, tot destacant el paper del 
museu no sols com espai expositiu i de conservació, sinó també com a mediador amb 
la societat a través de la investigació activa del patrimoni local. 

Comencem la col·lecció amb la monografia Els colors de l’aire, un estudi sobre 
l’evolució del sector del palmito a Aldaia, en la qual l’autor recupera més de 350 
noms d’artesans i artesanes locals dedicats a l’ofici del ventall des del segle xix fins 
a l’actualitat, fins al punt de convertir el nostre poble en el principal productor del 
palmito valencià actual. Artesania, art i tradició: patrimoni. 

Amb aquesta col·lecció volem animar als aldaiers i aldaieres a descobrir, disfrutar 
i comprometre’s amb el patrimoni cultural local. Quina millor manera d’enriquir les 
nostres vides que interactuant amb alguna cosa tan essencial per a la nostra identitat.
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Caladora de José Fco. Cervera.

El palmito. 
Classificació, materials 
i estils
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ELS DIFERENTS TIPUS DE PALMITOS

CLASSIFICACIÓ

Palmito rígid. És la tipologia més antiga. Consta 
d’un mànec de fusta, marfil o banya, a la qual 
s’encasten fulles de palma, teixits, pell o plomes.
Palmito plegable. Format pel barnillatge o 
varillatge, el país i el clau. 
Baralla o brissé. Els ventalls que no tenen país 
s’anomenen baralles. Estan formats per un 
varillatge unit per una cinta a la part superior que 
travessa les varetes. Els materials més utilitzats 
en la seua elaboració són la fusta i el nacre. La 
cinta és de seda, habitualment.

ESTILS
Lluís XIV, chinoiserie, imperi, isabelí, cristí, alfonsí, 
romàntic, modernista, estils actuals.

FUNCIÓ SOCIAL
Ventalls de núvia, dol, comunió, record, decoració, 
d’home, esdeveniments socials, promocionals, 
publicitaris i altres.

PARTS DEL PALMITO PLEGABLE

Varillatge. Forma l’armadura del ventall 
mitjançant un nombre variable de varetes 
(sempre parell), segons l’amplitud del ventall, 
i per dos guardes o caberes (primera i última 
vareta, més grosses que la resta).
Materials del varillatge. Fustes diverses (perera, 
plataner, nispro, bedoll, faig, sipo, amarant, 
bokapí, bubinga, pal-sant, pal-rosa, banús, altres). 
També hi ha de nacre, os, plàstic, carei i marfil. 
País. Tela adherida al varillatge. De forma semi-
circular, feta de cotó, seda, paper, cabritilla, 
plomes o altres materials. Sol estar decorat amb 
pintura, gravats o brodats.
Font. Part visible del varillatge situada baix del 
país. En la part oculta es posa la tela.
Clau. Filferro gros que enfila les varetes a través 
dels forats perforats, i es rebla en ambdós 
extrems amb la roseta o una anella.
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vannus ha derivat també en la italiana 
vaglio, sedàs, amb la idea de fer vent, 
donant lloc a la paraula ventaglio i a la 
francesa eventail. A València, es diu ventall, 
paraula que procedeix del llatí ventum, 
vent. (De la Puerta Escribano, 2005: 17). 
Més modernament es diu palmito, nom que 
s’ha popularitzat per la seua semblança 
amb el desplegament semicircular de les 
fulles de palma del margalló. El sector 
d’artesans del ventall ha assimilat el 
vocable palmito fins al punt d’anomenar-se 
Gremi de Mestres Palmiters de València. 

Un ventall o palmito és un utensili 
per a donar o donar-se aire, compost per 
una muntura de varetes recoberta per 
una banda de paper o tela que s’obri en 
semicercle. La seua fabricació és molt 
sofisticada, artesanal, especialment quan 
presenta dissenys artístics i materials de 
qualitat. La seua estructura va evolucionar 
del tipus fix al model plegable. 

El vocable castellà abanico procedeix 
etimològicament del llatí vannus, nom 
diminutiu de abano, instrument per a 
ventar el gra i avivar el foc. La paraula 
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Caladora manual de varetes del palmito. Cedida al MUPA per Alejandro Martín García.1
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Imatge cedida per Abanicos Di-Abani.2

País

Varillatge

Clau

Cabera



“Cants relleus”. Palmito de varillatge de 
marfil calat, tallat i amb grillé. Any 1760. 
Probablement d’Anglaterra o Holanda. 
Cedit al MUPA per Abanicos Blay Villa.

El palmito,  
un complement 
present en diferents 
cultures del món 

2
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El palmito, en les seues diferents formes, 
existeix des de temps immemorials i ha 
aparegut en diferents cultures. Van ser 
empleats pels antics egipcis, babilònics, 
xinesos, coreans, japonesos, perses, 
grecs i romans. L’origen més llunyà, 
probablement, es troba en el Neolític com 
a utensili per a ventar gra i avivar el foc. 
Els exemplars més antics conservats són, 
en opinió de Maryse Volet, els ventalls 
de plomes trobats en Derma (Sudan), de 
2300-2100 a.C. Destaquen també dos 
palmitos de plomes d’estruç trobats en la 
tomba de Tutankamon (ca. 1354-1340 a. 
de C.), avui custodiats al Museu del Caire. 

La finalitat dels palmitos de l’Antiguitat 
va ser refrescar l’aire i protegir-se dels 
insectes, a la vista de les representacions 
aparegudes en els frisos, pintures o relleus. 
Els monarques assiris es van envoltar 
d’eunucs que portaven palmitos com a 
para-sol i espantamosques. El plomall 
va ser un altre precursor del ventall, es 
documenta en les cultures assíria (segles 
xiii i xiv a. de C) i xinesa de la dinastia 
Zhou del segle xii. Pel que fa als ventalls 
plegables, aquests es van idear al Japó del 
segle vii, els quals passen a Xina i Corea. 
Per a la confecció de palmitos plegables 
a Xina, es van usar flors naturals, fulles 
resistents, paper impregnat en substàncies 
aromàtiques, sedes tintades i gelatina. (De 
la Puerta Escribano, 2005: 17-18)

A Grècia i Roma el palmito era vegetal. 
Hi havia diversos models. Els d’ús 
elegant es reservaven per a donar aire en 
moments de relaxació i els més ordinaris 
per a refrescar durant el menjar o en la 
cuina. En la Península Ibèrica, el palmito 
va ser introduït pels fenicis. De la València 
ibèrica, hi ha constància de l’ús del ventall 
en un fragment de ceràmica trobat a Llíria, 
que mostra una dama amb un palmito. En 
època romana, es va importar a Espanya 
el flabellum amb un ús luxós i litúrgic, i 
es fabricava amb riques fustes, colors 
brillants i plomes. (De la Puerta Escribano, 
2005: 19-20)

A Occident, durant l’Edat Mitjana, el 
flabellum passa a formar part de la litúrgia 
cristiana, emprant-se en la consagració de 

Ventall “Mil cares, audiències públiques”, de 
Cantó (Xina). Any 1870. Cedit al MUPA per 
Abanicos Blay Villa.
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l’Eucaristia, misses solemnes i processons 
papals, fins a la seua desaparició definitiva 
després del Concili Vaticà II, però es va 
conservar en les esglésies de Grècia, 
Etiòpia, els coptes i Armènia on rep el nom 
de “rhipidion”. A l’Europa medieval es van 
fer palmitos semblants als usats a Grècia i 
Roma, això és, amb plomes d’estruç, faisà, 
i paó, amb mànec d’or llaurat i adornats 
amb incrustacions.

A Europa els palmitos estan ja presents 
a l’Edat Mitjana, els llibres de cavalleries 
dels segles xiii i xiv els esmenten. I en el 
segle xiv ja trobem un ús domèstic del 
ventall entre les grans dames de la cort 
francesa. Carles V, rei de França entre 
1364 i 1380, va deixar en el seu testament 
diversos palmitos del tipus estendard. 
Igualment, a la València del segle xiii, 
en temps de Jaume I, es documenta 
la fabricació de ventalls. Llavors tenia 
forma quadrada a manera d’estendard 
i es realitzava de palma i fusta. Altres 
referències del ventall apareixen en la 
Crònica de Pere IV (segle xiv) en la qual se 
cita com a objecte dels nobles. Hi ha també 
referència d’aquest utensili en els inventaris 
de béns del Príncep de Viana i de la Reina 
Juana I de Castella. Aquests palmitos eren 
rígids i de forma redona, fets generalment 
de palma, palla, seda o plomes de pavó. 
Formalment, constaven d’un full de cartó 
ovalat o revestit de cuir o tafetà brodat, 

amb mànec de coure llaurat amb fil d’or. 
Altrament, el ventall plegable, semblant al 
que coneguem hui, va entrar a Europa des 
de Xina per via comercial i per mediació 
dels portuguesos, a la fi del segle xv. És des 
de Portugal com el ventall plegable entra a 
Espanya i la resta d’Europa. (De la Puerta 
Escribano, 2005: 20-22). 

En el segle xvii, indica Ruth de la 
Puerta (2005:23-25), l’ús del palmito es 
va generalitzar a Europa. Els principals 
productors foren França, Itàlia i Espanya, 
però també trobem palmiters a Anglaterra, 
Alemanya i Holanda. Durant el segle xvi 
apareixen fabricants a Espanya i en el xvii 
trobem noms d’artesans reconeguts. A 
Madrid, Juan Sánchez Cabezas, Francisco 
Álvarez de Borja i Jerónimo García, i el 
pintor Juan Cano de Arévalo. I a Sevilla 
Carlos de Arocha, José Páez i Alonso de 
Ochoa. En la cort dels Àustria existia la 
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palmitera, la funció de la qual era adornar 
els ventalls reals i obrir i planxar les 
enormes gorgeres. 

El palmito europeu, pròpiament dit, 
apareix en la seua plenitud a França 
durant els regnats de Lluís XIV i Lluís XV. 
En aquest país eren molt apreciats els 
brissé de grans pintures i els plegables 
amb fulles pintades d’escenes bíbliques, 
històriques, al·legòriques i amoroses. Lluís 
XIV va acceptar la creació d’un gremi de 
mestres palmiters. El ventall va ser una 
peça fonamental en els salons de l’època, 
com a complement femení. En el segle 
xviii destaca el francés Eugene Prost, 
que arriba a Espanya sota la protecció 
del Comte de Floridablanca. En el regnat 
de Felip V augmenten les importacions 
de ventalls procedents de França, Itàlia, 
Holanda i Anglaterra, a causa de la 
demanda d’aquest utensili. 

Autèntiques obres d’art. A l’esquerra, palmito 
amb un varillatge mixt de nacre goldfish i os 
(València, 1890). Dalt, d’esquerra a dreta:  
“La coronació de les nimfes”, ventall de nacre 
mareperla blanc calat i gravat amb aplicacions 
de pa d’or (Aldaia, 2005); “Passeig en barca”, 
palmito de fusta calada amb incrustacions d’acer 
(Espanya, 1870): “Dama tocant la guitarra”, 
palmito de nacre mareperla blanc (Aldaia, 1995). 
Cedits al MUPA per Abanicos Blay Villa. 
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Dibuixos al carbó del mostrari de palmitos de 
venda de l’empresa Ruiz, Jarque y Companyia, 
ubicada al carrer Canalejas de València. Any 1916 
al 1917. Cedit al MUPA per Abanicos Blay Villa 
d’Aldaia.
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El palmito representat en la pintura. “Bailaora de 
flamenco” de Claudio Castelucho, i “Dama del 
abanico” de Diego Velázquez.
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La tradició del ventall valencià –com a 
complement de vestir, per a refrescar-se o 
bé com a obra d’art– es remunta a més de 
cinc segles. Elisa Amorós, Carmen Rodrigo 
Zarzosa i Ruth de la Puerta Escribano 
destaquen la importància d’aquest sector 
artesanal a València. Tot i que existeixen 
referències bastant antigues d’aquesta 
artesania, el ventall no adquirirà volum fins 
al segle xviii. En aquesta centúria València 
es consolida com el principal centre 
productor espanyol, destacant a nivell 
europeu per la qualitat dels seus palmitos. 
Al xviii ja existeix a València una Real 
Fábrica del Abanico, a la plaça Caixers. En 
la època Barroca es va configurar el Gremi 
de Mestres Palmiters de València que 
a finals del xix aglutinarà quinze tallers. 
(DECV, 2005: 27) El gremi persisteix 
actualment amb més de vint empreses. 

A València va arribar la moda i la 
importació dels palmitos francesos en el 
regnat dels Borbons. Eren de tafetà, gasa 
o paper, pintats i varillatge d’os, canya, 
barba de balena, fusta, ivori, filigrana de 
plata i or. Els varillatges es feien a França. 
A Andalusia, València i Catalunya hi ha 
constància del seu ús en actes religiosos 
i quan era col·locat en els baiards de les 
imatges. A Espanya es fabricaven palmitos, 
però la política comercial que afavoria les 
importacions paralitzava aquesta activitat. 
(De la Puerta Escribano, 2005: 26) 

Dos palmiters francesos es van a 
establir a València a partir de 1825 a fi de 
fer-se amb el mercat espanyol. Es tracta 
de Simonet i Fernando Coustelier. Arran 
de l’arribada del primer, diversos artesans 
valencians van demanar a Ferran VII la 
prohibició de la importació de ventalls 
francesos. Aquestes protestes es repetiran 
al llarg del segle. L’any 1842 els artesans 
de València demanaren a la Corona la 
supressió del Decret de 27 d’octubre 
que protegia la importació de palmitos, 
varillatges i sedes de França. Signaven la 
petició 51 mestres palmiters, gravadors i 
dibuixants, varillatgers i fins i tot fabricants 
de pintes, pintors i estampadors de 
litografia. (AGFDP: E-10.1.leg, 17. Exp. 
407) Les protestes dels palmiters enfront 
les importacions de palmitos es repetiran 
al llarg del segle xix.

A pesar de la competència exterior, 
la indústria palmitera valenciana va 
aconseguir el seu major desenvolupament 
al segle xix, gràcies a la forta vinculació 
del sector amb els gremis de la seda i els 
fusters. En 1828 van haver avanços. Dos 
fabricants, Baltasar Pujol i José Mateu, 
inauguren unes manufactures amb 
capacitat d’abastir el mercat peninsular. 
Entre 1800 i 1850 tot el procés de 
fabricació del ventall es fa a València 
sense auxili estranger. El sector va créixer 
lleument, passant de 10 instal·lacions 
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de ventalls en 1849 a 14 en 1876. El 
nombre de professionals és elevat. De 
fet, entre 1869 i 1875, en el Registre de 
l’Escola d’Artesans de València figuraven 
matriculats més de 520 mestres palmiters 
i pintors de ventalls. (Rodrigo Zarzosa 
2008: 186-197) A principis del XIX 
destaquen els fabricants Antonio Pascual, 
José Heran, José Rico, Francisco Garía, 
Joaquín Asensi, Manuel Cerveró, Pascual 
Ramón, Lorenzo Asensi, Vicente Martí, 
Vicente Gimeno i José Colomina. Tots 
ells van signar en 1842 la queixa contra 
el decret reial que afavoria la importació 
de ventalls francesos. (Martínez Gallego, 
1995: 161)

El gran artífex fou José Colomina 
Arquer (1809-1875), industrial alacantí 
que revolucionà la producció de ventalls. 
Encara que la seua fàbrica venia operant 

des de 1840, els anys setanta representen 
l’expansió gràcies a l’abastiment a la Casa 
Reial i la conquesta del mercat nacional i 
de les Antilles. La fàbrica estava ubicada 
al carrer Pellicers, però a causa del 
creixement de les vendes la va reinstal·lar 
junt al riu Túria, a extramurs, per aprofitar 
la força motriu de les aigües i també la 
proximitat al Port i a la línia fèrria del 
Grau. (Laguna i Martínez Gallego, 2018) 
La fàbrica ocupava 200 treballadors i 
produïa també paraigües i ombrel·les. 
Colomina havia muntat una instal·lació 
moderna aprofitant els nous avanços de la 
revolució industrial (la màquina de vapor, 
el taller mecànic i la premsa hidràulica). 
Malgrat que la fàbrica va ser incendiada 
en 1870, Colomina crearà una nova 
empresa amb nous socis, la Colomina y 
Domínguez. (Martínez Gallego, 1995: 
162) 

Altre gran palmiter de l’època fou 
Alejandro Sanz, el qual va establir sòlides 
xarxes d’exportació a Amèrica. (Rodrigo 
Zarzosa, 2008:37) Al llarg del segle, tant 
el varillatge com el muntatge del ventall 
passaran a ser processos autònoms. 
A Aldaia i Alaquàs ja comença a fer-se 
bona part dels varillatges per als tallers 
de València. L’any 1861 la província de 
València comptava amb 14 fàbriques de 
ventalls que abastien el mercat nacional 
i americà, en les quals treballaven uns 

Escena romàntica d’inspiració rococó. 
Cedit al MUPA per Abanicos Blay Villa.
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Ventall de Vicent Climent emprat en l’estand 
dels palmiters en l’Exposició Regional de 1909. 
Cedit al MUPA per Juan Manuel Cobo.

Planxes d’imprimir palmitos. Cessió al MUPA  
per María Luisa Andrés.

Vicente Romero, pintor de palmitos  
(Estampa, 1930).
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12.000 operaris. El sector continuarà 
creixent fins al punt que en 1905 València 
comptava amb 44 fàbriques de varillatges 
i 34 de muntatge. Mostra de la fortalesa 
del sector va ser el fet que la indústria 
del ventall disposava de pavelló propi en 
l’Exposició Regional de València de 1909. 
(Martínez Gallego, 1995: 157 i 162) 

En aquesta època es van produir 
importants innovacions tècniques en 
les arts gràfiques que van millorar la 
fabricació del palmito. Es va expandir 
l’ús de la litografia en la impressió del 
país del ventall, en substitució de les 
velles planxes de coure que imprimien 
per mitjà del tòrcul, cosa que va afavorir 
la producció massiva de palmitos més 
barats.
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A finals del segle xix i durant les tres 
primeres dècades del xx la continuïtat del 
palmito vindrà de la mà dels descendents 
de Colomina, Antonio Pascual Abad, 
José Cerveró, Francisco Martín, Carmelo 
Hilario, Lorenzo Segura, Vicente Alejandro 
Llorca, Salvador Barber i José Prior. En 
aquestes fàbriques, sobretot la de Prior, 
es van formar joves aprenents de l’Horta, 
també d’Aldaia, que amb el temps arribaran 
fundar els seus propis tallers. José Prior 
va fundar una fàbrica en 1850 al passeig 
de la Petxina. L’empresa ha perdurat fins 
ben avançat el segle xx i ha rebut molts 
guardons, com la Gran Creu d’Isabel la 
Catòlica en 1902 o el Premi a l’Artesania de 
la Cambra de Comerç de València en 1988. 

És força obligat citar altres fabricants 
com Joaquín Fortea, Antonio Blanquer, 
Ricardo Badenes, Juan Quer, Francisco 
Marín i Vicente Albiñana, i els tallers 
d’Estellés, Reig Bergadá, Caballer Navarro, 
Balaguer, Mira, Pujol, García, Sancho i 
Peris, els quals es van mantindre fins 
al primer quart del segle xx. Igualment, 
cal ressenyar la Primitiva Abaniquera 
Sociedad Cooperativa de Obreros 
Abaniqueros, creada en 1872, com un 
intent de mitigar els problemes socials 
dels treballadors del ventall. Així mateix, 
vinculats al palmito, han treballat desenes 
de pintors. La llista és llarga, destaquen 
Doroqui, Manuel Diago, Salvá, Serratosa, 

J. Fuster, J. Gómez Hernández, Francisco 
Povo, Ernesto Valls, Vicente Barreira, M. 
Català, C. Mery, Vicente Romero i Pedro 
Bas. (Rodrigo Zarzosa, 2008: 17 i 36).
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Durant la primera meitat del segle xx a 
València perviuen les cases Prior, Llorca, 
Colomina, Barber i Carbonell. D’aquests, 
actualment -any 2018- sols sobreviu 
Abanicos Carbonell, fundada en 1860 per 
Arturo Carbonell Rubio, al qual va succeir 
el seu fill, Arturo Carbonell Requena, i 
després els fills d’aquest, Arturo, Ricardo i 
Jose Carbonell Peydró. Mes tard l’empresa 
passà al fill de José, Guillermo Carbonell 
Salvador. En l’actualitat la cinquena 
generació, Paula Carbonell Elorza, s’està 
fent càrrec de l’empresa. L’emplaçament de 
la fabrica ha patit molts canvis des de les 
seues primeres ubicacions al carrer Sant 
Vicent, plaça dels Caixers o la Baixada de 
Sant Francesc, fins a la seua ubicació actual 
al carrer Castelló, just darrere de la plaça de 
bous. El fundador, Arturo Carbonell, va ser 
president del Gremi de Mestres de Mestres 
Palmiters, i també ho ha sigut el seu 

Álvaro Miralles, cartell de la “1ª Exposición del 
Arte del Abanico”, 1918. Biblioteca Valenciana.

12

El ventall fou un objecte molt utilitzat per les 
actrius en el primer terç del segle xx.  
(Blanco y Negro, 1936).

11

descendent Guillermo Carbonell Salvador. 
Aquesta empresa elabora palmitos amb 
tot tipus de materials, especialment 
fustes lacades i pintures originals sobre 
seda natural. També confecciona ventalls 
corporatius d’alta qualitat per a grans 
marques. Els seus mercats principals són 
Espanya, Japó, Itàlia, França, Anglaterra, 
Estats Units i Bèlgica. 



Origen i evolució de 
l’artesania del ventall 
a Aldaia

4

Palmito floral, modalitat baralla  
(Abanicos García).
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Fins a la dècada de 1910 València serà 
el principal centre productor del palmito, 
encara que des del segle xix ja s’abastia 
de varillatges de les poblacions de l’Horta, 
gràcies en bona part a l’existència de 
tallers de fusters i l’ús de fustes de perera 
i albercoc de Silla, Alcàsser i Picassent, 
que substituiran el pi de la serra de Conca. 
(GECV, 2005: 26. LAC/PMN) Amb el pas 
del temps Aldaia acollirà la majoria de 
tallers, per la qual cosa està considerada 
el bressol valencià del palmito actual. 
Abans de 1936 Aldaia tenia 25 fàbriques 
del ram, Alaquàs quatre, Xirivella tres i 
València cinc. La resta d’instal·lacions es 
repartien entre Meliana, Godella i Quart de 
Poblet. (Amorós, 1999: 48)

4.1. De València a Aldaia:  
els primers palmiters aldaiers 

Josep Ramon Sanchis (2010:9-17) 
data els orígens de l’artesania del palmito 
a Aldaia en el segle xix. Basant-se en els 
padrons d’habitants dels anys 1857 i 
1860 existents a l’Arxiu de la Diputació de 
València, ha pogut constatar l’existència 
de 18 artesans palmiters, els quals van 
iniciar sagues familiars que han passat 
la tradició de pares a fills. En el següent 
quadre vénen reproduïts aquests primers 
palmiters.

Durant el segle xix van obrir a Aldaia 
algunes empreses que continuen hui. La 
més antiga és Abanicos Andrés Pascual, 
fundada en 1880 per Salvador Andrés 
(varillatger) i Carmen Blasco (enteladora). 
Després d’enviudar, Carmen va mantindre 
l’empresa amb els seus quatre fills. Dos 
d’ells, Claudio i Conrado, van seguir en 
el taller. Desafortunadament, Claudio 
Andrés Blasco mor molt jove, però el seu 

ELS PRIMERS PALMITERS D’ALDAIA  

(1857 I 1860) 

José Andreu Mateu

José Andrés Taverner

Francisco Andrés Taverner

Miguel Andrés Taverner

Sebastián Andrés Sanchis

Blas Andrés Sanchis

Carmelo Andrés Sanchis

Vicente Ferrandis Martínez

Casildo Vicente Ferrandis Martínez

Francisco Folgado Bonet

Manuel Martínez Sanchis

Francisco Navarro Luján

Domingo Peris Baviera

Antonio Ribes Sanchis

Vicente Ribes Sanchis

Ramón Ribes Sanchis

Ramón Royo Sanchis

Joaquín Sanchis Folgado



Els colors de l’aire. L’art del palmito a Aldaia28

fill, Claudio Andrés Pascual, el va succeir 
en el negoci treballant junt amb el seu 
oncle, del qual posteriorment, allà per l’any 
1960, se separaria per a fundar la seua 
empresa, Abanicos C. Andrés Pascual. 
Claudio Andrés va adquirir gran prestigi i 
fou president del Gremi de Palmiters. En 
l’actualitat la seua filla, Maria Luisa Andrés 
Sahagún, dirigeix el taller. Representa la 
quarta generació de palmiters Andrés. 
L’empresa elabora ventalls de gran qualitat 
i estils, per a esdeveniments, festes, regals 
i ús quotidià. Munta també ventalls de 
boixets, tul brodat, països de seda i amb 
encaixos de cotó sobre tul vidre. Maria 
Luisa està especialitzada en el pintat del 
país, l’entelat, el lacat, l’envernissat i el 
muntatge final. I empra fustes nobles. Els 
seus ventalls arriben, a més d’Espanya, a 
Itàlia, EE UU, França, Argentina, Àustria, 
Gran Bretanya, Irlanda i Alemanya. Milers 
de persones d’arreu del món es venten 
amb palmitos d’aquesta empresa, i també 
personalitats de la moda, la cultura, la 
política i la comunicació, com Christina 
Aguilera, M. Luisa San José, M. Teresa 
Fernández de la Vega, María Dolores 
Pradera, la Reina Doña Sofía, Cayetana 
de Alba, Soledad Gallego-Díaz i Ángeles 
Durán.

En aquesta época naix Abanicos 
Aparisi, fundada en 1888 per Vicente 
Aparisi Sempere a València i ubicada 

posteriorment a Aldaia. L’empresa la 
du actualment el besnét del fundador, 
César Pavia Alemany. En 1888 Aparisi 
va començar a produir els seus primers 
ventalls, de fusta i paper, amb 150 dissenys 
diferents. Va subministrar a la Casa Reial i 
triomfà amb el ventall “Roda de la Fortuna”, 
es venia en els anys 40 per milers. Però 
on l’empresa assoleix magnitud és en els 
ventalls de record, que es van expandir amb 
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l’arribada del turisme a Espanya durant 
les dècades de 1960 i 1970. Llavors es 
fabricaven en grans quantitats, acrescuts 
per l’aparició del varillatge de plàstic 
modelat per injecció. Aparisi va donar 
un salt important en la Fira del Joguet 
de València de 1989, quan l’empresa de 
begudes 7up li demana 150.000 unitats del 
primer palmito promocional. La va seguir 
Coca Cola en 1990 i, a partir de llavors, els 
ventalls Aparisi han estat presents en grans 
esdeveniments com l’Expo de Sevilla de 
1992 o els Jocs Olímpics d’Atlanta de 1996. 

Al llarg del segle xx l’Horta, amb 
Aldaia al front, es consolida com al 
principal productor de ventalls d’Espanya 
i Europa. La progressiva desaparició dels 
palmiters de França afavorirà l’hegemonia 
valenciana. El declivi francès es produeix 
durant les dues guerres mundials, que van 
causar la mort de molts joves i van desfer 

les sagues dels tallers familiars. Malgrat 
que sobreviuen prestigiosos fabricants de 
París, com Duvelleroy i Dieepe, 1955 va 
ser el pitjor any de la producció palmitera 
francesa en moltes dècades. (Amorós, 
1999:38)

Per tradició oral sabem que a principis 
d’aquesta centúria funcionava a Aldaia la 
societat de palmiters Els Dotze Apòstols. 
Quatre dels seus membres, al voltant de 
1872, treballaren i aprengueren l’ofici en 
Casa Prior. Eren Pascual Folgado Forriol, 
Antonio Sanchis Folgado i els germans 
Pascual i Salvador Tárrega Folgado. 
Juntament amb altres vuit joves del poble, 
crearen un taller de varillatges en l’actual 
carrer Teodor Llorente. 

Quatre generacions de palmiters d’Aldaia. De 
esquerra a dreta, Salvador Andrés, Carmen 
Blasco, María Luisa Andrés Sahagún i Claudio 
Andrés Pascual.

13
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De principis de segle és Abanicos 
Folgado, SL. Fundada en 1906 a Aldaia 
per Francisco Folgado Cánoves, l’empresa 
la va perpetuar Concepción Folgado i 
Vicente Taberner. A partir de 1972 serà 
gestionada per la nora d’ambdós, Encarna 
Alós Boronat, i en l’actualitat per Leonardo 
Taberner Alós, la cinquena generació 
familiar. L’empresa està situada hui a Xiva 
i produeix a gran escala ventalls de regal, 
souvenir i publicitaris. Folgado exporta 
a més de 25 països, té més de 500 

referències de productes i més de 3.000 
clients, entre altres grans companyies com 
Warner Bros, Osborne, Hello Kitty, I Love, 
Oléspaña o Tapa Spain. Folgado abasteix 
també els museus de El Prado de Madrid 
i l’Hermitatge de Sant Petersburg. Són 
palmitos estampats amb les obres dels 
grans pintors europeus. L’empresa ha fet 
ventalls exclusius per a la Copa Amèrica 
(València, 2007) i gales de moda com la 
Intergift de Madrid i algunes marques 
prestigioses de París.

Taller de palmitos de Salvador Tárrega (any 1912). Imatge cedida per Roser Vidal Martínez.14
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D’aquesta època és també Abanicos 
Vibenca, fundada a Godella en 1910. És el 
resultat de tres generacions d’una família 
dedicada a pintar ventalls. El fundador, 
Antonio Benlloch Martínez, creà un estil 
propi reconegut. Molt jove muntà el seu 
taller. Més tard el seu fill, Vicente Benlloch 
Palau, va seguir el mateix camí. Hui 
l’empresa la dirigeix el nét del fundador, 
Vicente Benlloch Caballer, que va viure 
des de xicotet les olors característiques 
d’un taller de pintura de palmitos, amb els 
pinzells, pots de colors, vernissos… L’any 
1994 va començar l’etapa de fabricant 
amb models únics i més tard va obrir una 
tenda a la plaça Lope de Vega de València, 
ubicació actual, on pinta ventalls de cara al 
públic. 

A la mateixa família pertany Abanicos 
Antonio Benlloch, taller creat a Godella 
per Antonio Benlloch Martínez, germà 
del fundador de l’actual Vibenca. Antonio 
Benlloch ha sabut oferir al llarg de tres 
generacions ventalls exquisits de creació 
artesanal. En l’actualitat els germans 
Pepe i Vicent intenten que cada palmito 
siga especial, autèntic i exclusiu, tal com 
ho feien l’avi i el pare, Antonio Benlloch 
Palau. L’empresa té clients per tot el món 
i ha estat present en les fires d’artesania 
de Milà, Toledo, Getxo, Xàtiva, Albacete, 
Segòvia, Granada i Conca. Benlloch va ser 
seleccionat per a mostrar una artesania 
típica espanyola al Congrés Mundial 
d’Energia (Malàisia, 2012) i va ser guardonat 
en la Fira d’Artesania de Conca 2013.

Vicente Benlloch Caballer. Antonio Benlloch.15 16
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4.2. De la Gran Guerra a la 
Segona República

En el període d’entreguerres 
la indústria palmitera s’assentarà 
definitivament al municipi, malgrat la crisi 
del sector que provoca la I Guerra Mundial 
(1914-1918). Abans de 1936 existien a 
Aldaia 25 tallers de palmitos. Un dels més 
importants era el d’Antonio Navarro, que 
ocupava moltes treballadores. Però abans 
de la Guerra Civil es fundaren alguns 
tallers que continuaran la seua activitat 
fins al moment present. Són Abanicos 
García, Blay Villa, Abanicos Taberner i 
Abanicos Artesanos (Guzmán).

En 1920 naixia Abanicos García. El 
fundador, Salvador García García, desenvolupa 
totes les fases de fabricació fins al muntatge 
final. El va succeir la seua filla, Vicenta 
García Martínez, dona emprenedora que es 
converteix en una experta decoradora de 
barnillatges. L’empresa va ser innovadora 
en introduir varillatges de plàstic. Hui els 
seus descendents continuen el negoci sense 
perdre la passió per l’ofici de palmiter. García 
treballa materials nobles, com el nacre, el 
banús, el marfil i l’os, així com teixits com 
la seda, l’organdí i tuls. Els seus ventalls es 
troben en les col·leccions privades de diversos 
personatges il·lustres com les cases reials 
d’Espanya i Bèlgica, la Duquesa de Alba i Rocío 
Jurado.

En els anys vint comença a donar els 
primers passos l’empresa que amb el temps 
es convertirà en Abanicos Blay Villa. Isidoro 
Blay Castillo, natural de Benaguasil, arribà a 
Aldaia per a dedicar-se a comerç de palmitos. 
Era l’any 1920. El seu fill, Francisco Blay Jacinto, 
continuà l’ofici en la dècada de 1940 amb els 
seus germans (José, Emilio, Lola i Adelina), 
dedicant-se a pintar i al varillatge, després es 
faran fabricants. Però Francisco Blay, pintor de 

Taller de palmitos d’Antonio Navarro d’Aldaia 
(Estampa, 1930).

17
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ventalls, va anar més enllà i cultivà el comerç 
de ventalls antics i l’elaboració del palmito 
de nacre. Sabia que els millors ventalls de 
nacre es feien a França, concretament a Méru 
(departament d’Oise), on viatjà per aprendre 
aquesta artesania ancestral. Més tard crearà 
a Aldaia el primer taller d’Espanya de palmitos 
de nacre. Igualment, Blay va aprendre a París 
les tècniques antigues de restauració de 
ventalls, recuperant autèntiques joies. 

Del matrimoni Francisco Blay-Angelita 
Villa naixen quatre fills: Paco, Ángel, Lola i Javi, 
que hereten l’art del ventall de nacre. Paco i 
Àngel continuen la labor del seu pare i viatgen 
a París per aprendre tècniques de restauració 
de col·leccionistes i antiquaris francesos com 
Lucie Saboudjian, Anne Hoguet (propietària 
del Musée de l’Éventail)1 i Michel Maignan, 
descendent de la històrica casa de palmiters 
Duvelleroy. I també dels millors artesans com 
la família Gustave Bastard (gravadors) i els 
pintors Villatey i Donzel. En l’actualitat Blay 
Villa és l’únic taller d’Europa que confecciona 
ventalls de nacre. Realitza totes les fases, des 
de la selecció de les petxines per a l’extracció́  
dels nacres, passant pel serrat, calat i gravat 
del varillatge fins al pintat, entelat, l’adorn i el 
clavat del palmito. En l’empresa és important 
el treball de dones com Josefina García Ibáñez 
(adornadora), Angelita Villa (encaixos, brodats 
i lluentons) i Lola Blay Villa (enteladora). 
Actualment en el taller treballen els germans 
Paco, Ángel i Javier, i els fills dels dos primers. 

Francisco Blay i Angelita Villa.18

1.  El Musée de l’Éventail va estar obert entre 1993 
i 2016. És el primer museu de França totalment 
dedicat al ventall amb més de 2.500 peces del 
XVI fins al XX. 
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Blay Villa es dedica també a la 
restauració́  de ventalls antics de diversos 
països. Han treballat per als millors 
antiquaris d’Europa. N’han restaurat per 
al Musée de l’Éventail, el Louvre i el The 
Fan Museum de Londres. Han restaurat 
palmitos de les col·leccions de Napoleó, 
Isabel II i la reina de Portugal Maria Pia 
de Saboia. Posseeixen una excel·lent 
col·lecció de ventalls, alguns dels quals 
han cedit al Museu del Palmito d’Aldaia 
(MUPA). Com artesans, els Blay Villa fan 
autèntiques obres d’art. A més del nacre, 
treballen l’os i les fustes nobles. Els seus 
ventalls són peces exquisides fetes amb 
una delicadesa que emociona. Entre els 
seus clients figuren la Casa Real i les 
tendes de palmitos més especialitzades 
d’Espanya, com Casa de Diego de Madrid i 
Casa Rubio de Sevilla, així com Barcelona i 

diverses ciutats de França, Gran Bretanya, 
Itàlia, EE UU i Bèlgica. 

L’any 1932 naixia Abanicos Taberner, 
empresa fundada al carrer Major per 
Baldomero Taberner Ferrandis, artesà 
de llarga tradició familiar. Baldomero va 
comptar amb la participació dels seus dos 
germans i del seu fill, Bibiano. Després 
va agafar les rengles del taller Amparo 
Taberner Taberner, i a partir de 1980 
Baldomero Taberner. En el transcurs 
dels anys l’empresa s’ha adaptat a les 
noves tendències, i continua innovant. 
Està present en els mercats espanyol i 
internacional, principalment Europa. La 
seua especialitat són els ventalls núvia, 
decorats, especials, personals i de plomes 
amb tota varietat de colorit. Actualment 
l’empresa s’ubica al carrer Sant Roc.

Altra empresa representativa és 
Abanicos Artesanos, SL (Guzmán), 
fundada per Manuel Guzmán Folgado. 
Començà en els anys trenta amb la firma 
“Abanicos Guzmán”, nom que conservarà 
fins als anys 90, moment en què Manuel 
Guzmán Carpintero és designat gerent 
i passa a denominar-se “Abanicos 
Artesanos”, conservant “Guzmán” com 
a marca dels productes. Després de 
la jubilació de Manuel Guzmán Fuster, 
l’empresa passa a mans de la seua filla, 
María Amparo Guzmán, i el seu marit, 
Carlos Taberner Beta. Actualment, la 

Els germans Ángel, Paco i Javier Blay Villa,  
i Alejandro Blay Martín.

19
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tercera generació continua l’ofici. Guzmán 
fa tot tipus de ventalls amb fustes 
nobles, os i nacre, i compta amb els més 
reconeguts caladors, adornadors, pintors 
i enteladores. Destaca per la mestria en la 
decoració de varillatges. Elabora sobretot 
ventalls de cerimònia, d’ús quotidià 
d’alta qualitat, celebracions (batejos, 
comunions, bodes), també ventalls per a 
col·leccionistes. Destacats personalitats 
del món de l’art, la política, les falles, 
l’Església i grans empreses, fins i tot la 
Casa Reial, posseeixen ventalls Guzmán.

Guzmán, tres generacions de palmiters.

Adornadors, dècada de 1960.

Treballadors Manuel Guzmán, dècada de 1940.

Taller en els anys seixanta.

20 21
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4.3. Reestructuració del 
sector palmiter (1940-1975)

La Guerra Civil va suposar el declivi del 
ventall a València. Passada la postguerra, 
el sector experimenta cert creixement. A 
partir de la dècada de 1940 el Gremi de 
Palmiters es reestructura i rep un gran 
impuls del president, Vicente Alejandro 
Porta, que roman en el càrrec vint anys. El 
van seguir en la presidència José Colomina 
Domingo, José Prior, Claudio Andrés (el 
primer palmiter d’Aldaia que presideix el 
gremi) i Juan Antonio Giner de Godella. 
Durant el franquisme el ventall aprofitarà les 
sinèrgies de la industrialització i l’obertura 
de mercats internacionals que propicia el 
Pla d’Estabilització Nacional de 1959. 

El Gremi de Palmiters va ser integrat 
en la Delegació Provincial de Sindicats 
i en assemblea general, celebrada el 
9 de juliol de 1956, aprovà uns nous 
estatuts. El reglament definia els 
deures i obligacions dels agremiats i 
subdividia els oficis artesans del palmito 
en 9 categories: serradors i talladors, 
fabricants de varillatge, caladors, tallers 
de pintors, pintors independents, 
brodadores, enteladores, repassadores i 
muntadors. A més, imposava normes per 
la comercialització dels ventalls i un règim 
de sancions per a controlar la competència 
deslleial. Es prohibeix que cap industrial 

del gremi facilite matèria primera als 
no associats. I es regula que l’eixida de 
viatges dels muntadors per a l’exhibició de 
mostres es faça a partir de l’1 d’octubre i la 
dels varillatgers després del 15 de maig de 
cada exercici.

En 1956 el Gremi de Palmiters 
comptava amb 279 agremiats, distribuïts 
en els municipis i categories professionals 
que apareixen en la següent taula, segons 
el registre de l’entitat. Dels afiliats, 
99 eren empresaris amb una plantilla 
de treballadors, mentre que 180 eren 
professionals autònoms. Aldaia, amb 
148 associats, concentrava el 53% de 
la professió; el 47% restant es distribuïa 
entre València i 13 municipis. 

Pel que fa a Aldaia, a més dels 148 del 
gremi, cal sumar 8 varillatgers i 8 caladors 
més registrats en la matrícula industrial de 
l’Ajuntament. Per tant, en aquests temps 
hi havia almenys 164 artesans donats 
d’alta, això sense comptar els nombrosos 
veïns que realitzaven treballs del palmito a 
temps parcial en les seues cases. 
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El pintor 

Salomón Tárrega 

Almiñana.

Els calador  
José Francisco 
Cervera.

Els calador Juan Parrilla Hervás i la seua 
caladora manual, donada al MUPA.

23

24

22

NOMBRE D’ASSOCIATS AL GREMI DE MESTRES PALMITERS. ANY 1956

Empresaris serradors i talladors 
Fabricants de varillatges 
Empresaris caladors 
Empresaris muntadors 
Tallers de pintors  
Pintors (independents) 
Brodadores 
Enteladores 
Repassadores

7 
29 
24 
31 
8 
4 

152 
23 
1

Artesans a Aldaia Total: 148 (53%)

Artesans d’altres municipis
València, Godella, Alaquàs, 
Mislata, Burjassot, Torrent, 
Manises, Benetússer, Quart 
de Poblet, Xirivella, Catarroja, 
Paiporta, Pedralba i Gàtova

Total: 131 (47%)

Font: Reglamento de Régimen Interior del Gremio Sindical de Abaniqueros de Valencia (1956).
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ARTESANS D’ALDAIA ASSOCIATS AL GREMI DE MESTRES PALMITERS. ANY 1956

Fabricants de varillatge1 
Salvador Mas Paredes 
Federico Navarro Roig 
Manuel Navarro Andrés 
Clemente Soriano 
Miguel Folgado Folgado 
Manuel Taberner Taberner 
José M. Royo Folgado 
Fernando Folgado Ferrandis 
Salvador Soriano Casinos 
Francisco Taberner Camps 
Salvador García 
Francisco Peris Martínez 
Francisco Paz Fuertes 
Francisco Folgado Cánovas 
Miguel Pelufo Sauri 
Francisco Navarro Royo 
Antonio García Portalés 
Miguel Martínez Pérez 
Miguel Gadea Paredes

Muntadors de palmitos2 
Manuel Taberner Ferrandis 
Viuda de Salvador Andrés  
(Carmen Blasco) 
Emilio Blay Jacinto 
Federico Navarro Ortega 
Elias Navarro Royo

Serradors i talladors  
Francisco Sorlí Montesinos 
Ramon Sanchis Tárrega 
Alfredo Navarro Martí 
Joaquín Navarro Folch 
Francisco Guzmán 
Alberto Boils

Empresaris caladors 
José M. Comes Sanchis 
José Moreno Guasch 
Francisco Sanchis Taberner 
Juan Parrilla Hervás 
Juan Cánoves Folgado 
Salvador Andrés Espí 
José Montesinos Cervera 
Ricardo Quiles Vilanova 
Juan Rodrigo Palop 
Matías Pinazo Campos

Tallers pintors de palmitos 
Ricardo Vilanova Genoll 
Salomón Tárrega 
José Blay Jacinto 
Enrique Gil Iglesias 
Emilio Ferrandis Martínez 
José Alcácer Andreu

Enteladores 
Teresa Martínez Pérez 
Victoria Parrilla Hervás 
Mercedes Guzmán Millet

Pintors de palmitos 
(independents) 
Miguel Merenciano Deses 
Silvino Palop Taberner 
Aurelio Torrijo Redondo 
José Andrés Navarro 
Miguel Martí Folgado 
Manuel Guzmán Folgado 
Cándido Máñez 
Ramón Martínez Flores 
Vicente Benlloch 
Joaquín Chenoll Palop 
Adolfo Facundo Mireto 
Ramón Gabriel Morlán 
Pedro García Barragán 
Jesusa Osma Díez 
Aurelio Torrijo Sanchis 
Arturo Martínez Flores 
Juan Calatayud Martínez 
José Calatayud Torrijos 
Miguel Porta Puchol 
Eugenio Parrilla Hervás 
Francisco Tomás Taberner 
Enrique Gil Díez 
Salvador Gordo Visiedo 
José Mateu Andrés 
Ricardo Guzmán Taberner

Font: Reglamento de Régimen Interior del Gremio Sindical de Abaniqueros de Valencia.

1.  L’any 1957 apareixen també els varillatgers José M. Carcelén, Emilio Ferrandis, Antonio García, Miguel Martí Montalt, 
Vicente Martínez Sanchis, José Mateu Andrés, Manuel Navarro Andrés, Salvador Navarro Roig i Sacramento Soriano 
Topete. (Matrícula industrial y de automóviles de 1957-Arxiu Municipal d’Aldaia).

2.  A més d’aquests, en 1957 treballen els muntadors Benjamín Folgado, Ramón Navarro, Joaquín Barberá, Vicente 
Catalá, Pascual Ferrís, Jesús Ferrís Navarro, Salvador Gadea Paredes i Joaquín Gironés.
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És evident que el palmito ha estat una 
base important de l’economia d’Aldaia. 
Si bé una part dels negocis existents 
provenien de sagues familiars d’abans de 
guerra, van nàixer nous tallers creats per 
artesans independitzats d’altres empreses. 
Durant les dècades de 1950 i 1960 es 
constituïren noves societats, algunes de 
les quals es mantenen en l’actualitat. Són 
José Blay, Aire Distinto, Folgado Romeu, 
Burriel i Celso Hoyo. 

Abanicos José Blay naix en 1942. La 
seua activitat es basa en la innovació i 
dissenys afins a les noves tendències. 
Amb el pas dels anys s’ha convertit en un 
dels líders en la fabricació i exportació de 
ventalls. Cadascun dels seus productes 
està acuradament elaborat a mà. Els 
minuciosos controls en la producció 
i la qualitat de les matèries primeres 
utilitzades, fan dels seus palmitos 
autèntiques obres d’art. En fabrica de 
tot tipus: personalitzats, promocionals, 
publicitat, esdeveniments, regal, 
col·leccionisme i souvenir de folklore 
espanyol.

Igualment, Abanicos Aire Distinto, 
fundada en 1944 per Emilio Blay, s’ha 
obert als mercats internacionals. Des de 
1983 l’empresa està dirigida per Lola Blay 
i Vicente Simó. Apassionada pel disseny i 
contagiada per la il·lusió del seu pare, Lola 
ha creat una marca de prestigi. Dissenya 

les col·leccions de cada temporada donant 
al ventall un aire totalment diferent. 
Són palmitos originals realitzats amb 
materials diversos i pintats a mà. Disposa 
d’una col·lecció alegre i avantguardista 
amb molt de colorit i estampats de 
flors, fruites, animals exòtics, menines, 
bicolors en seda i núvia. Destaca la seua 
Col·lecció Swarovski, que fa del ventall un 
complement perfecte per a cerimònies i tot 
tipus d’esdeveniments. 

De la mateixa dècada és Abanicos 
Folgado Romeu, creada en 1946 
per Fernando Folgado Ferrandis a la 
Brillantina. Especialitzada en varillatge 
i calat, el taller es troba hui a l’avinguda 
Miguel Hernández. Des de 2007 fa quasi 
tots els acabats del ventall en les facetes 
de calar, adornar, polir, envernissar, 
entelar i muntatge. La societat la duen en 
l’actualitat els germans Lucía i Fernando 
Folgado Romeu. Fan ventalls de gran 
qualitat. Els seus mercats principals són 
Andalusia, Madrid i Barcelona, i fora 
d’Espanya exporta a Itàlia, Alemanya i 
Noruega. I hi ha bastant famosos amb 
ventalls d’aquesta empresa, com Nieves 
Álvarez, Pamela Anderson, Miguel Bosé, 
Laura Ponte, Rossy de Palma o Carolina 
Herrera.
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Dels anys seixanta és Abanicos 
Burriel. L’any 1964 Salvador Burriel 
Sayas va crear la firma amb moltíssim 
esforç i gran entusiasme. Va aprendre 
l’ofici sent un xiquet en el taller del 
calador Salvador Soriano. Poc a poc va 
anar professionalitzant-se, aprenent les 
tècniques dels antics palmiters. Després 
va muntar la seua empresa i s’adaptà a la 
indústria dels complements. Actualment 
continuen la tradició artesana els fills del 
fundador, Javier i Daniel Burriel. L’empresa, 
especialitzada en varillatges, s’ha 
diversificat i confecciona ventalls exclusius 
de gran qualitat elaborats amb fustes 
nobles, os o nacre, i amb randes i pintures. 
Destaquen en la confecció de baralles i 
ventalls amb puntes, brodats, llisos, amb 
país floral pintats a mà. Fa també ventalls 
de seda. Comercialitza per tot Espanya. 

És una empresa que lluita, dia a dia, per 
mantindre les tradicions d’un ofici artesà 
tan bonic com antic.

Uns anys després, en 1969, naix 
Abanicos Celso Hoyo SL, fundada per 
Celso Hoyo Cejalvo y Manuela Arce. Celso 
va treballar des de molt jove en diversos 

Salvador Burriel.26

Fernando Folgado Romeu junt amb la seua família al taller d’Aldaia.25
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tallers fins que es va convertir en fabricant 
de varillatges amb els seus germans. En 
1975 s’instal·la definitivament a Alaquàs. 
La seua especialitat són els varillatges de 
fustes nobles. A partir de 1993 amplia la 
seua activitat convertint-se en muntador 
amb els seus fills, Celso i Ramón. Fabrica 
ventalls de tot tipus que comercialitza 
amb la marca AEA a Europa, Àsia i Sud-
Amèrica. Celso Hoyo ha estat present en 
les fires Bisutex i Promogift (Madrid) i 
Expogar (Barcelona), en la Casa Reial i en 
desfilades de moda d’alta costura a Nova 
York, Paris, Londres i Madrid.

A més dels artesans citats, segons 
consta en la matrícula fiscal de 1966 
de l’Ajuntament d’Aldaia, aqueix any 
treballaven diversos fabricants. Són 
José M. Alcácer Andreu, Sigfrido Andrés 
Galindo, Manuel Cánoves, Casimiro Ferrer 
Folch, Natalia Ferrer Villanueva, José 
Folgado Sanchis, José Folgado Taberner, 
Ernesto Guzmán Carpintero, Carmen 
Ortega, Encarnación Pascual, Miguel 

Ruiz Folgado, Alberto Sanchis Galindo, 
Cayetana Soriano Cervera, Vicente 
Taberner Prósper, Abanicos Tarsa i el 
pintor Julián Martínez Torres. 

El fet és que, al llarg del temps, 
desenes de famílies d’Aldaia s’han vinculat 
a l’art del palmito. Una tradició que ha 
configurat una cultura del ventall arrelada 
a la idiosincràsia local com no es troba en 
cap altre poble valencià.

Durant els anys seixanta i setanta el 
sector palmiter experimenta certa vitalitat. 
Els valencians controlen les tres quartes 
parts de les exportacions espanyoles. 
En la taula següent s’observa l’increment 
de les vendes de ventalls en el mercat 
internacional. Entre 1972 i 1976 els 
palmiters valencians arriben a triplicar 
les exportacions i acaparen, segons anys, 
entre el 72,3% i el 81,9% de les vendes a 
l’exterior. L’any més àlgid, 1975, el ventall 
espanyol es comercialitza en 55 països 
dels quatre continents habitats. (Folgado, 
1977).

RESUM DE LES EXPORTACIONS DE PALMITOS (1972-1976)

Any 
Gener a setembre

Exportació valenciana 
(en pessetes)

Exportació total Espanya 
(en pessetes)

% regional en el conjunt 
espanyol

1972 
1973 
1974 
1975 
1976

11.177.170 
11.679.383 
19.140.465 
20.517.465 

32.833.695

14.009.243 
15.838.793 
23.353.000 
28.348.000 
41.257.860

79,8 
73,7 
81,9 
72,3 
79,5

Font: Abanicos (Amparo Folgado Broseta).
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4.4. Aires de democràcia i 
globalització

El període democràtic que naix amb 
la Constitució de 1978 i que s’allarga fins 
al moment present es venta amb aires de 
globalització. En 1986 Espanya entra a la 
Comunitat Europea mentre que a escala 
mundial es produeix un procés econòmic, 
tecnològic, polític, social i cultural conegut 
com globalització, que es caracteritza 
per la creixent de la comunicació i la 
interdependència econòmica entre els 
països del món.

En aquesta etapa el sector palmiter 
valencià pateix un fort retrocés a causa de 
la competència dels ventalls asiàtics, que 
inunden el mercat europeu amb productes 
barats i de mala qualitat. El resultat ha 
estat el tancament de moltes empreses 
de palmitos. De fet, en el cas Aldaia, s’ha 
passat de 41 instal·lacions en 1979 a 34 
l’any 2000, 26 en 2015 i 16 en 2018. En 
els últims quaranta anys han desaparegut 
vint-i-cinc firmes palmiteres i molts 
autònoms s’han retirat de l’ofici.

EMPRESES DE PALMITOS D’ALDAIA. ANY 1979

Fàbriques de palmitos/parts del procés
José María Alcácer Andreu
Sigfrido Andrés Galindo
Emilio Blay Jacinto
Salvador Burriel Sayas
Manuel Cánoves Folgado
Casimiro Ferrer Folch
Natalia Ferrer Villanueva
Pascual Ferrís Navarro
Fernando Folgado Ferrandis
Miguel Folgado Folgado
Benjamín Folgado Martínez
José Folgado Sanchis
José Folgado Taberner
Miguel Gadea Paredes
Antonio García Portolés
Ernesto Guzmán Carpintero
Miguel Martínez Pérez
Celso Hoyo Cejalvo
Vicente Martínez Sanchis
Manuel Navarro Andrés
Ramón Navarro Camp

Federico Navarro Ortega
Ramón Navarro Hoyo
Carmen Ortega Simón
Encarnación Pascual Rives
Francisco Paz Fuentes
Miguel Pelufo Saurí
Francisco Peris Martínez
Miguel Ruiz Folgado
Alberto Sanchis Galindo
Cayetana Soriano Cervera
Sacramento Soriano Topete
Francisco Sorlí Montesinos
Baldomero Taberner Ferrandis
Vicente Taberner Prósper
Manuel Taberner Taberner
Abanicos Tarsa

Pintors de palmitos
Salomón Tárrega Folgado
Julián Martínez Torres
José Blay Jacinto
Vicente Benlloch Mas

Font: “Impuesto industrial. Matrícula de licencia fiscal de 1966”. Arxiu Municipal d’Aldaia.
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Tenda d’Abanicos Carbonell, 
empresa de palmitos fundada l’any 
1860, ubicada en els seus inicis 
a la Baixada de Sant Francesc, 
actual carrer Sant Vicent. L’empresa 
continua oberta actualment al carrer 
Castelló de València.

27
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“Escena a la granja”. Palmito amb varillatge de nacre goldfish i país de cabritilla pintada al 
gauché amb revers de seda (París, 1895). Cedit al MUPA per Abanicos Blay Villa.

“Boda d’Alfons XII i Victoria Eugenia”. Varillatge d’os calat i burinat, amb figures al centre 
i les caberes. El país és de cotó pintat a dos cares. (Aldaia, finals del segle xx). Cedit al 
MUPA per María Amparo Pelufo Silla.

28

29
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“Berenar i ball campestre”. Varillatge d’os calat amb adorns daurats (fabricant Sorlí) i país 
pintat a dos cares (Aldaia,1982). Cedit al MUPA per Antonio Pascual Rudilla.

31

“La verema de Goya”. Varillatge d’os calat i burinat bellament decorat amb or, pintat a l’oli 
(Aldaia, 2015). Cedit al MUPA per Desemparados Guzmán Sancho (Abanicos Artesanos).

30
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La crisi ha obligat els palmiters a 
optar per la reconversió tecnològica, 
l’especialització dels productes, la 
innovació en nous dissenys i la millora de 
la qualitat en tots els processos, sense 
perdre la vessant artesanal que sempre 
ha caracteritzat el sector. Un pas decisiu 
ha sigut la creació de la marca de qualitat 
«Abanicos Artesanos Españoles» (AEA), 
que garanteix ventalls sublims elaborats 
artesanalment. AEA va ser presentada a 
l’Ajuntament d’Aldaia, el 17 de juliol del 
2003, pel Gremi de Palmiters, que en 
l’actualitat té la seu social a Aldaia per 
concentrar el municipi el major nombre 
d’instal·lacions. Totes les empreses 
associades al gremi estan integrades en el 
distintiu AEA.

A pesar de la regressió del sector, 
entre 1980 i 2005 es van crear a Aldaia 
14 noves empreses de palmitos, que han 
apostat per la innovació, l’especialització 
i la diversificació dels productes. Tal és 
el cas de les firmes Doñate, Simar, Raser, 
Pascual Rudilla, Arteal, Malvi, Vifema, 
Di-Abani, Eve, Manel, Roser, Carolina 
Ferrandis i Gil Blay. 

La dècada dels vuitanta fou una etapa 
prolífica. En 1980 es funda Varillajes y 
Calados Doñate, dels germans Enrique 
y Javier García Doñate, que van donar 
passos decisius en la mecanització 
industrial d’alguns processos de fabricació 

del palmito. Matricers d’ofici, van 
començar dissenyant màquines per reblar 
el clau del ventall i després per a calar i 
gravar, especialitzant-se en la fabricació 
de varillatges a gran escala. Doñate 
ha confeccionat diverses tipologies de 
màquines per aconseguir un bon acabat 
de les varetes, tenint en compte tots els 
processos: vaporització de la fusta, tallat 
en guillotina i l’escat final. 

En 1981 naix Abanicos Raser, al 
Barri del Crist, fundada per Rafael 
Lorente Sierra, que havia treballat com 
a envernissador i pintor de ventalls de 
temàtica floral. Amb el pas del temps, 
Raser ha anat guanyant mercat i hui els 
seus ventalls tenen una gran acceptació. 
La marca AEA ha portat Raser a utilitzar 
els millors materials en palmitos de núvia, 
regal, baralles i lacats. Els processos que 
realitza són la pintura del país, l’entelat 
i el muntatge final. En el pintat busca 
el contrast adequat per aconseguir 
un producte modern i actual. 

Molts espanyols i turistes estrangers 
que visiten Andalusia ignoren que els 
palmitos de qualitat dels balls flamencs 
es fan a Aldaia. Abanicos Pascual 
Rudilla, empresa fundada en 1981, 
s’ha especialitzat en aquest producte. 
Per a conèixer les arrels d’aquest taller 
aldaier, hem de retrotraure’ns a 1956, 
quan Antonio Pascual Cintero comença 
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La conjunció de diversos artesans 
especialitzats donà lloc a la fundació en 
1985 de Abanicos Arteal, una cooperativa 
que aporta qualitat i innovació en una 
dècada de profunda reconversió. Ací 
treballaren el matrimoni format per 
l’enteladora Teresa García Barberà i el 
pintor Domènech Calvo Oltra (especialitzat 
en el pintat de països amb tela de fallera), 
a més de l’enteladora Rosario Comes 
Iglesia i Vicent Ferrandis Rosselló. 
L’empresa va incorporar les filles dels 
fundadors, Teresa y María, a més de la 
pintora Carmen Mateu. Va romandre 
activa fins al 2011 fent tot tipus de ventalls 
i adquirint gran prestigi entre els millors 
col·leccionistes del país. En el món de la 
moda ha treballat per a firmes com Vogue 
o Scala. La seua bona trajectòria ha estat 
reconeguda amb el Premi Disseny 1986 i 
el Premi a l’Artesania 2002 atorgats per la 
Cambra de Comerç de València; el Premi 

a treballar al taller de Peregrín Bondía 
Hernández, on aprén l’ofici. En 1982 
Antonio funda juntament amb Agustín 
Muñoz i Enrique Alonso l’empresa 
Abanicos Artes Tres SL, que funciona de 
1982 fins a 2006. D’aquest període és 
el ventall “Comunitat Europea”, realitzat 
en 1989 per al Ministeri d’Interior com 
a obsequi de comiat d’Espanya de la 
presidència en la Unió Europea. En 
2006, després de la jubilació dels seus 
companys, Antonio decideix continuar 
sol el negoci i s’ubica en l’avinguda 
Miguel Hernández. En 2014 la seua dona, 
Fernanda Rudilla, dirigirà l’empresa. I un 
any després, en 2015, el fill d’ambdós 
crea Abanicos Antonio Pascual Rudilla. 
L’experiència acumulada dóna la confiança 
necessària per a desenvolupar un projecte 
de qualitat. Rudilla treballa amb varillatges 
de la marca AEA, amb fustes nobles. El 
80% de la producció són ventalls per a 
espectacles de flamenc (6.000 peces, 
segons la mitjana dels últims 3 anys), i 
entre ells destaca com a producte principal 
el palmito pericó llis, amb encaix i el de 
dues teles. A Espanya, els seus mercats 
habituals són Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Toledo, Còrdova i València, i fora del país 
principalment Londres, Japó i Itàlia.

Antonio Pascual Rudilla (actual president del 
Gremi de Mestres Palmiters) i el seu Pare, 
Antonio Pascual Cintero.

32
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Comunitat Valenciana 2011 a l’Empresa 
Artesanal concedit pe la Generalitat, i 
el Diploma d’Honor per la Trajectòria en 
l’Artesania del Palmito donat en 2015 pel 
Gremi de Palmiters.

Altra empresa renovadora és Abanicos 
Malvi, fundada en 1985. Compagina 
tradició i modernitat. Elabora palmitos de 
disseny com a complement de moda amb 
fustes nobles i teles fines, cuidant el calat 
i el pintat final amb solucions cromàtiques 
adaptades a l’estètica del nostre temps. 
L’empresa, dirigida en el darrers anys 
per Ramón Hernando, empra la millor 
fusta, principalment la perera per la seua 
flexibilitat, i teles de primera qualitat, 
sobretot el cotó, així com uns acabats 
naturals basats en el setinat i el raspallat 
final que dóna als ventalls una textura 
característica. Utilitzen diferents bases 
pictòriques, com la serigrafia, la litografia 
i el pinzell. Malvi està present en els 
mercats espanyol i europeu. 

Innovació és la història de Abanicos 
Vifema-El Havanico. Antonio Ferrandins 
Serra i la seua dona, Amalia López, 
després de treballar des de 1978 com 
a proveïdors de palmitos, decideixen 
crear Abanicos Vifema, junt amb un altre 
soci. És l’any 1986. En els inicis, la seua 
activitat principal es va centrar en palmitos 
de souvenir turístic. En 1988, davant 
de l’arribada massiva d’importacions, 
es crea la marca El Havanico, dedicada 

El pintor Domènech Calvo i les enteladores 
Teresa García i Roser Comes.

33
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exclusivament a potenciar el ventall com 
a complement de moda. El Havanico ha 
recorregut les principals fires de moda del 
món, revitalitzant el palmito valencià amb 
nous materials i la combinació atrevida 
de colors i textures. En 1997 la societat 
es desfà i passa a estar regida per la 
família Ferrandis López, adoptant el nom 
de Abanicos Vifema-El Havanico. En 
2003 l’empresa va ampliar les fronteres 
amb la fundació d’una filial a Mèxic D.F. 
Actualment la segona generació, la filla 
dels fundadors, la dissenyadora Amalia 
Ferrandis López, relleva el seu pare en la 
direcció de l’empresa. Tot aquest treball 
s’ha vist recompensat per la fidelitat dels 
clients, entre els quals es troben les grans 
firmes de l’alta costura mundial.

Renovació i noves solucions artístiques. 
Són les premisses de Abanicos Di-Abani 
SL, societat nascuda a Aldaia en 1998 

amb la participació dels treballadors com 
a socis, sent el gerent el palmiter Antonio 
Soldevila Redondo. Els treballadors tenen 
una àmplia tradició en les diverses fases 
de la fabricació de ventalls. Actualment 
l’empresa, integrada en la marca AEA, 
està ubicada a Xirivella. L’especialitat 
de Di-Abani són els palmitos de fusta 
lacada amb país de seda natural pintada 
a mà. Elabora també ventalls de cotó. 
Realitza pràcticament tots els processos: 
varillatges, calat, gravat, adornat, pintat 
del país, entelat, envernissat i muntatge 
final de la peça. Els mercats de Di-Abani 
són globals. Comercialitza en tot Espanya 
i en països europeus com Itàlia, França i 
Alemanya, a més d’Egipte, Japó, Malàisia, 
Filipines i Estats Units. Antonio Soldevila, 
a més, ha realitzat una ingent activitat 
en el Gremi de Mestres Palmiters com a 
vicepresident de l’entitat.

Ventalls de Di-Abani.34
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En la dècada de 1990, Aldaia, 
Alaquàs, Mislata, València i Godella 
abastaven bona part de la producció 
nacional i del mercat europeu. Al món, els 
fabricants de ventalls es localitzen a Xina, 
Japó, Corea i la comarca de l’Horta. José 
Antonio Giner, llavors president del Gremi 
de Palmiters, va declarar que el sector 
ocupava més de 500 artesans.  
(De la Puerta, 2005: 84)

A finals del segle xx es van constituir 
noves empreses. Una d’elles Abanicos 
Roser, fundada en 1991 per Roser 
Vidal Martínez. Procedeix d’una estirp 
d’artistes palmiters. Rosario és neboda 
besnéta del palmiter Salvador Tárrega, 
el qual junt amb el seu germà Pascual 
foren membres de Els Dotze Apòstols. 
Hereva d’aquesta tradició familiar, va 
mantindré el negoci fins a 2013 com a 
pintora i enteladora. Especialitzada en 
reproduccions de ventalls del segle xix, 
personalitzats i especials per a decorar 
parets, ha anat adaptant-se a les modes i 
els complements del vestir oferint ventalls 
de primera qualitat. 

En el tombant de segle, l’any 1999, 
va nàixer Abanicos Eve, empresa 
ubicada al carrer Major. Recull una 
tradició palmitera familiar amb més de 
quatre dècades d’història. Dedicada 
també a la indumentària valenciana, Eve 
comercialitza ventalls de gran qualitat 

produïts a Aldaia, elaborats amb fustes 
nobles i teixits de cotó, chantilly i sedes 
naturals. 

Així mateix, Abanicos Manel SL, 
dirigida per Manuel Rochina i Tàrrega. 
Representa la tercera generació d’una 
estirp de grans palmiters. La seua història 
es remunta a la primera dècada del 
segle xx, quan Salomón Tárrega Folgado, 
després d’exercir de pintor de ceràmica 
a Manises, comença el seu camí pintant 
palmitos. Ell va introduir, en 1927, la 
innovació de la pistola aerogràfica en 
el pintat de varillatges. La tradició la 
continua el seu fill, Salomón Tárrega 
Almiñana, el qual pinta al taller abans 
de dedicar-se a la docència. En 1983 
l’empresa dóna un pas decisiu. Pelegrín 
Bondia i Pascual Tárrega Folgado funden 
Abanicos Tarsa amb diversos socis 
(Salomón Tàrrega Almiñana, Manuel 
Rochina Cánoves i Miguel i Antonio 
Folgado), on es realitza tot el procés i 
comercialització. Més endavant Manuel 
Rochina Cánoves pren la direcció, junt 
amb Gerardo Vacas i Adrià Hernández, 
per a passar després l’empresa als fills de 
Manuel i Gerardo. En 2005 pren l’actual 
nom comercial, sent el gerent Manuel 
Rochina, pintor i investigador del palmito. 
L’empresa va rebre en 2013 una distinció 
de la Generalitat per la seua trajectòria.
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Igualment, Abanicos Carolina Ferrandis 
recull el fil del passat palmiter. Antic 
Taller dels Borrulls, Abanicos Amparo 
Navarro, Herederos de Amparo Navarro y 
Abanicos Magda, són els noms comercials 
dels antecessors de Carolina Ferrandis. 
Ella representa la quarta generació. Està 
especialitzada en ventalls a mida amb tota 
classe de materials.

El sector palmiter ha pogut sobreviure 
gràcies al treball de centenars d’artesans 
i artesanes que han treballat en les 
seues cases servint comandes. Famílies 
senceres s’han dedicat al ventall. Citar-
les totes requeriria d’un estudi més ampli 
i profund. Ací fem un modest recull. 
Entre altres, els caladors José Francisco 
Cervera i Ricardo Quiles. Els pintors 
Manolo Delgado Cherp, Julián Martínez, 
José Guinart, José Manuel Yusa, Sebastián 
Villa, José Masher i Hovhannisyan 
Arman. Sense oblidar tampoc pintors 
de fora d’Aldaia que han treballat per 
a palmiters locals, com els godellans 
Francisco Pont, Manuel Broseta, Francisco 
Zamorano i Vicente i Antonio Benlloch, 
així com Andrés Dols i Carmen Monreal 
de València. L’adornador Salvador García. 
Els varillatgers Rafael, Antonio i Rogelio 
Martínez Medina; els germans Miguel i 
Antonio Folgado, Batiste Más Peiró, i el 
seu fill Pepe Más Navarro. Igualment, 
xicotetes empreses ja desaparegudes com 
Falsort, Concha Rovira Aroca, Abanicos 
San Antonio, Abanis SL, Joaquín Pérez 
Gargallo, Manuel del Guerrero Moral, 
Unicittanan SL i Abanicos Gil y Blay. Tots 
ells han fet possible que el ventall siga 
un producte de gran qualitat artística i 
una de les artesanies valencianes més 
representatives. 

Daniel Burriel.

Edgar Blay.

35
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En el que portem de segle xxi el sector 
continua en regressió a pesar de la 
qualitat del ventall valencià. L’any 2018 es 
mantenen 26 empreses, setze ubicades 
a Aldaia. La Gran Recessió de 2008 i la 
competència asiàtica han causat estralls, 
i les solucions no són fàcils. El Gremi 
de Palmiters planteja alternatives per a 
perpetuar el sector. Un dels projectes més 
ambiciosos és l’anomenada “Ciudad del 
Abanico”, un gran complex que uniria en 
diversos locals tots els oficis del ram amb 
els fabricants, juntament amb una escola-
taller, oficines, espais expositius, de venda 
al públic i de restauració de ventalls. (Sena, 
2013: 26) 

EMPRESES DE PALMITOS D’ALDAIA. ANY 2000

Aire Distinto 
Abanicos Aparisi 
Abanicos Artesanos SL
Abanicos Burriel 
Di-Albani
Abanicos García
Abanicos Gil y Blay
Abanicos José Blay
Abanicos Malva
Abanicos Alas de Ícaro
Abanicos Arteal 
Abanicos Artes 3 SL
Abanicos Vifema
Abanicos Tarsa SL
Artesanías ABC
Creaciones MASHER SL
Manuel del Guerrero Mora

Miguel Antonio Ferrandis Serra
Enrique García Doñate
Evelia Lorente Clavijo
José Martínez Vilanova
Juan Andrés Martínez Vilanova
Pilar Moreno Molinera
Rocío Nájar Godoy
Antonio Pascual Cintero
María Amparo Pelufo Silla
Agustín Rubio Fernández
Manuel Rochina Tàrrega
Joaquín Pérez Gargallo
María Sahagún Benítez
José Solís Hoyos Francisco
Baldomero Taberner Taberner
Varillajes Diego y Paco
Rosario Vidal Martínez

Font: Ajuntament d’Aldaia.

Palmitos produïts per Abanicos Arteal.37
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EMPRESES DE PALMITOS D’ALDAIA. ANY 2015

Manuel Rochina 
Andrés Pascual 
Carolina Ferrandis
Artesanos Guzmán
Folgado Romeu
Abanicos García
Abanicos Roser
Abanicos Taberner
Vifema/El Havanico
Varillajes y Calados Doñate
Gil y Blay
Redondo López
Antonio López

María Amparo Pelufo Silla
Aire Distinto
Abanicos Eve
Antonio Pascual Rudilla
Abanicos Aparisi
Abanicos Burriel
Abanicos José Blay
Aldaia Internacional
Abanicos San Antonio
Franscima Abanicos Artesanales
Abanicos Malva
Abanicos Blay Villa 
Abanicos Julia

Font: Asociación de Abaniqueros Artesanos de Aldaia.

EMPRESES VALENCIANES DE PALMITOS. ANY 2018

Aldaia Altres municipis

Abanicos Aparisi
Abanicos Aire Distinto
Abanicos Andrés Pascual
Abanicos Artesanos
Abanicos Blay Villa
Abanicos Burriel
Abanicos Folgado Romeu
Abanicos García

Abanicos Gil y Blay
Abanicos José Blay
Abanicos Malvi
Abanicos Manel 
Abanicos Pascual Rudilla
Abanicos Taberner
Varillajes y Calados Doñate
Abanicos VIFEMA / El Havanico

Abanicos Benlloch (Godella)
Abanicos Carbonell (València)
Abanicos Celso Hoyo (València)
Abanicos Di-Abani (Xirivella)
Abanicos Folgado (Xiva)
Abanicos Vibenca (València)
Abanicos Hernández Zapata
Abanicos Diego y Paco (Alaquàs)
Abanicos Calvijo (Quart de Poblet)
Abanicos Raser (Quart de Poblet)

Font: Gremi de Mestres Palmiters de València.
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4.5. La dona en l’art del 
ventall

L’artesania del ventall no s’escapa del 
model de societat patriarcal que assigna 
als homes els llocs amb major poder i 
influència i els treballs millor pagats, 
relegant la dona a una posició secundària 
amb comeses més costoses. Treballs 
lligats molts d’ells a les labors de la casa 
tradicionalment atribuïts a la dona. En 
l’elaboració del palmito hi ha, per tant, una 
divisió sexual del treball. Tradicionalment, 
els tallers han estat dirigits per homes, 
els mestres palmiters, que encarreguen a 
altres artesans diferents parts del procés. 

En general els homes han fet la gestió 
econòmica i els treballs del varillatge, calat 
i gravat del ventall. I també el pintat del 
país, el poliment i l’envernissat final. Però 
el paper de les dones és fonamental. A les 
dones se’ls ha assignat els treballs més 
laboriosos, aquells que requereixen més 
temps i paciència, però no per açò menys 
artístics. Són les grans desconegudes. De 
fet, abans de la mecanització del procés 
de fabricació del varillatge, les dones van 
constituir el gruix del personal dels tallers 
ja que realitzaven a mà el treball d’escatar, 
rematar, polir les varetes i posar els claus 
dels varillatges. 

38 Taller de ventalls “La Democracia”. Principis del segle xx. Imatge cedida per Juan Manuel Cobo.
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Però les dones també han realitzat 
treballs més artístics, encara que 
relacionats amb el rol de la costura, com 
són l’entelat, l’encaix, els lluentons, el 
brodat, l’adornat i el muntatge i remat 
final. No obstant açò, en l’últim terç del 
segle xx s’han incorporat al sector palmiter 

39 40

41 42

Conchín Andrés. Josefina García.

Carmen Mateu. Nieves Cervera, Carmen Chuliá y Rosa Andrés.

destacades pintores i mestres palmiteres 
que gestionen els seus propis tallers.

Entre les enteladores destaquen 
Filomena Navarro, Vicenta Micó Belda, 
Conchín Andrés Guzmán, Pepita Alcácer, 
Teresa Martínez, Victoria Parrilla, 
Mercedes Guzmán, Vicenta Micó i Teresa 
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García. Filomena Navarro treballà per als 
descendents de José Colomina. Una de les 
seues millors deixebles és la seua neboda 
Conchín Andrés, que va començar en els 
anys seixanta i ha continuat realitzant 
entelats fins a les primeries del segle 
xxi. Igualment, destaquen Teresa García 
Rosario Comes en Abanicos Arteal.

Les dones també han tingut un 
important paper en la confecció de 
teixits ornamentals del país del ventall. 
Destaquen l’adornadora Josefina García 
Ibáñez; i l’experta en encaixos, brodats 
i lluentons Angelita Villa, i la seua filla 
l’enteladora Lola Blay. Altres grans 
artesanes són Concha Martín Galindo 
(encaixos i daurats amb pa d’or) i Carmen 
Folgado Ferrandis, versada en lluentons 
i puntes de palmitos. Com a pintores de 
ventalls sobreïxen l’aldaiera Jesusa Osma 
Díez, així com Carmen Mateu d’Alaquàs i 
Carmen Monreal de València, dues artistes 
molt cotitzades en els ventalls de gran 
qualitat artística. 

Durant els anys vuitanta i noranta 
l’ofici de mestre palmiter va deixar de 
ser cosa d’homes exclusivament i aniran 
sorgint mestres palmiteres, empresàries 
propietàries dels seus tallers i artistes en 
algunes facetes importants com la pintura, 
l’adorn o els encaixos. Sobreïxen María 
Luisa Andrés (Abanicos Andrés Pascual), 
Cayetana Soriano Cervera, Amparo 

Navarro, Rosario Vidal, Abanicos Magda, 
Pilar Moreno Molinera i Evelia Lorente 
Clavijo. I també Rocío Nájar, Encarna Alós, 
Lucia Folgado, María Sahagún Benítez, 
María Amparo Pelufo, Carolina Ferrandis, 
Lola Blay i la dissenyadora Amalia 
Ferrandis López de Vifema-El Habanico.

44

43

Eva Campos.

Taller Abanicos Arteal.
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45 Dalt, Concha Martín Galindo i Lola Blay Villa. Baix, pintant ventalls amb trepa (Abanicos Artesanos) i 
l’enteladora Florencia Peiró Rodríguez.



Artífexs del palmito 
artesà 

5

Pinzells, pots de pintura i teles del pintat  
de palmitos.
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En la confecció del ventall intervenen 
diversos oficis artesans especialitzats en 
processos concrets. El treball comença 
amb l’elecció i extracció de la matèria 
primera fins a l’elaboració d’exquisides 
decoracions amb gravats o pintures.
Varillatger. Elabora les varetes del ventall 
amb diversos materials. El procés comença 
serrant tacs de fusta i vaporitzant-los. 
Després es tallen en fines fulles formant 
“llibrets”, els quals s’apilen per ser 
premsats i assecats i finalment tallats en 
varetes. 
Gravador. Realitza amb un burí el disseny 
del varillatge, que servirà de patró al 
calador.
Calador. Realitza el calat o forats de les 
varetes (amb subjecció a un dibuix), a mà, 
amb maquines de marqueteria, encuny o 
làser. 

Adornadora: Ornamenta la font del 
varillatge amb policromies i daurats i altres 
elements d’adorn realçant el calat i el 
gravat.

46

4847

Varillatges de fustes diverses.

Treball d’entelat del palmito.Patrons, sabons i tisores de tallar tela.
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Pintor: Pinta a mà i adorna el país del 
ventall. 
Envernissador: Pintor de fons especialitzat 
en envernissar els varillatges.
Polidor: Poleix els varillatges que no van 
pintats.
Enteladora: Uneix la tela o país amb les 
guies del varillatge. 
Puntillera: Talla i cus les randes a les teles.
Muntador. Són els mestres palmiters, 
coordinen tot el procés del disseny, 
muntatge final i comercialització del 
ventall.

50 51

49 Marcadors per a paquets.

Tenalla i enclusa per a repassar.Bat contenidora de claus, rosetes i anelles.
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52 Teles per a pintar ventalls, en el MUPA.



MUPA: Museu del 
Palmito d’Aldaia

6

Façana superior de la Casa  
de la Llotgeta-MUPA.
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El projecte més emblemàtic per a la 
conservació de la cultura de l’artesania del 
ventall és el Museu del Palmito d’Aldaia 
(MUPA), ubicat en la Casa de la Llotgeta. 
Un edifici de finals del segle xvi i principis 
del xvii, ubicat al carrer de l’Església, 
adquirit i restaurat per l’Ajuntament 
d’Aldaia. L’edifici va ser inaugurat el 17 de 
desembre del 2010.

A partir de 2011 el MUPA va rebre un 
nou impuls amb la realització d’exposicions 
monogràfiques dedicades al palmito, 
conferències, visites guiades i tallers 
infantils. I sobretot amb l’inici de la creació 
de la col·lecció permanent, mitjançant la 
cessió o donació de peces. Un projecte que 
va comptar amb l’inestimable col·laboració 
de l’Associación de Artesanos 
Abaniqueros de Aldaia, constituïda eixe 
mateix any amb el propòsit de posar en 
valor l’ofici del palmito artesanal i elevar a 
la categoria d’art els palmitos. 

El MUPA, inaugurat el 28 de març de 
2015, té el reconeixement de Col·lecció 
Museogràfica Permanent de la Comunitat 
Valenciana. El MUPA naix amb l’objectiu 
de difondre el sector artesanal més 
característic d’Aldaia i contribuir al seu 
foment econòmic. En el seu interior trobem 
una extensa representació de palmitos 
antics i actuals, amb cronologies que van 
des del segle xvii fins al xxi, així com un 
repertori de maquinària tradicional, peces 

i utensilis típics del procés d’elaboració del 
palmito. 

Un dels majors valors del MUPA són 
les cessions i donacions que ha rebut, 
com ara Abanicos Blay Villa, Abanicos 
Andrés Pascual, Francisca Ortiz Fabián, 
Ángeles del Carmen Sánchez, Abanicos 
García, Abanicos Vifema, Manel Rochina, 
Abanicos Pelufo, Abanicos Artesanos 
(Guzmán), José Merenciano, Javier Gadea, 
Carlos Navarro, la família Folgado-Vives, 
Juan Parrilla, Rosario Vidal, Abanicos 
Taberner i Juan Manuel Cobo, entre altres. 
L’Ajuntament agraeix la seua generositat 
per haver apostat pel projecte del MUPA. 

La col·lecció del MUPA està dividida 
en 9 espais museogràfics:

1. El palmito, artesania mil·lenària. 

2. L’origen del palmito rígid. 

3. La innovació del palmito plegable. 

4. Cinc segles d’artesania a València

5. Aldaia, bressol del palmito.

6. Elaboració del palmito artesanal. 

7. Classificació i tipus de palmitos. 

8. La dona en l’art del palmito

9. El palmito de col·lecció

En 2016 l’Ajuntament va destinar 
la Sala de la Llotgeta com a espai 
d’exposicions temporals sobre el món 
del palmito i la cultura valenciana, amb 
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l’objectiu d’incentivar l’afluència de 
visitants al museu i proporcionar una major 
oferta cultural a la població. En els darrers 
anys el MUPA s’ha integrat en diversos 
projectes museogràfics que li han donat 
projecció dins i fora d’Aldaia. Són els 
següents:

ruta dels palMiters d’aldaia. Guia editada 
per l’Ajuntament d’Aldaia en col·laboració 
amb el Gremi de Mestres Palmiters 
de València per a donar a conèixer les 
empreses del ventall actualment actives, 
tant d’Aldaia com de fora del municipi.

agrupació Museus de l’horta. El MUPA 
col·labora amb el Museu Comarcal de 
l’Horta Sud, el Museu de la Rajoleria de 
Paiporta, el Museu de la Ceràmica de 
Manises, el Castell d’Alaquàs i el Museu de 
la Ceràmica de Paterna.

etnoXarXa de Museus Valencians. Xarxa 
impulsada pel Museu Valencià d’Etnologia 
integrada per diversos museus locals de la 
província de València, entre ells el MUPA, 
per a facilitar formació, assessorament i 
intercanvis d’exposicions itinerants.

ruta de la seda de la coMunitat 
Valenciana. Xarxa promoguda per 
l’Agència Valenciana de Turisme per a 
mostrar els llocs amb presència històrica 

de la seda. El MUPA posseeix una variada 
mostra palmitos de seda dels segles xviii, 
xix i xx.

relectures: Itineraris museístics en clau de 
gènere. El MUPA col·labora amb el Museu 
Nacional de Ceràmica González Martí, 
el Museu Valencià d’Etnologia, el Museu 
de Prehistòria de València, el Museu 
d’Història de València i el Museu 
Comarcal de l’Horta Sud, entre altres.

eulac-MuseuMs. Projecte de museus 
comunitaris locals promogut per la 
Unió Europea, coordinat a Espanya per 
la Universitat de València, en el qual 
participen una trentena de museus 
d’Europa (entre ells el MUPA)  
i d’Amèrica Llatina.

53 Sala interior del MUPA.
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FONTS I ARXIUS

Arxiu Municipal d’Aldaia

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació 
de València 

Gremi de Mestres Palmiters de València.

Abanicos Carbonell, Abanicos Andrés 
Pascual, Abanicos Aparisi Abanicos 
Folgado SL, Abanicos Vibenca, Abanicos 
García, Abanicos Blay Villa, Abanicos 
Antonio Benlloch, Abanicos Taberner 
Abanicos Artesanos (Guzmán), Abanicos 
Abanicos José Blay, Aire Distinto, 
Abanicos Folgado Romeu, Abanicos 
Burriel, Abanicos Celso Hoyo, Varillajes 
y Calados Doñate, Abanicos Raser, 
Abanicos Pascual Rudilla, Abanicos Malvi, 
Abanicos Vifema /El Havanico, Abanicos 
Di-Abani, Abanicos Eve, Abanicos Manel, , 
Abanicos Carolina Ferrandis, Abanicos Gil 
y Blay, Roser Vidal i Domènech Calvo.
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Los colores del aire.
El arte del abanico  
en Aldaia

Aldaia está considerada la cuna del 
abanico valenciano actual. Durante 
muchos años la artesanía de los abanicos 
ha sido una base importante de la 
economía local y una muestra indiscutible 
del patrimonio cultural del municipio. Este 
libro presenta una síntesis histórica del 
desarrollo de la industria del abanico en 
Aldaia. Previamente se hace un repaso 
del uso del abanico en las diferentes 
culturas del mundo, su expansión en 
Europa, y la transformación y crecimiento 
de esta artesanía en Valencia durante los 
siglos XVIII i XIX, hasta su asentamiento 
en Aldaia. Es una historia que recoge 
más de 350 nombres de artesanos y 
empresas de Aldaia que han mantenido 
vivo el abanico, sin olvidar el importante 
papel que han desempeñado las mujeres 
en este oficio. 

La confección artesanal del abanico es 
muy sofisticada, especialmente cuando 
presenta diseños artísticos y materiales 
de calidad. Durante la Edad Moderna los 
principales productores de abanicos fueron 
Francia, Italia, España, Inglaterra, Alemania 
y Holanda. El abanico europeo se desarrolló 
con toda su plenitud en la Francia de los 

siglos XVII y XVIII. En Valencia llegó la 
moda y la importación de los abanicos 
franceses en el reinado de los Borbones. A 
pesar de esta competencia, la industria del 
abanico consiguió desarrollarse en Valencia 
gracias a la fuerte vinculación del sector 
con los gremios de la seda y la ebanistería. 
En la época barroca existe en Valencia una 
Real Fábrica del Abanico y se configura 
el Gremio de Maestros Abaniqueros. Esta 
asociación de fabricantes persiste en la 
actualidad. En 1861 existían en la provincia 
de Valencia 14 fábricas de abanicos donde 
trabajaban unos 12.000 operarios. El sector 
continuará creciendo y en 1905 contará 
con 44 fábricas de varillajes y 34 de 
montaje. En algunas de estas instalaciones 
aprenderán el oficio jóvenes aprendices 
de Aldaia que con el tiempo crearán sus 
propios talleres.

Los orígenes del abanico en Aldaia 
remontan al siglo XIX. En 1857 y 1860 
se ha podido constatar la existencia de 
18 talleres de abanicos, que inician sagas 
familiares pasando la tradición de padres 
a hijos. A finales del siglo XIX abrieron 
algunas empresas que continúan hoy, 
como Abanicos Andrés Pascual (1880) y 
Abanicos Aparisi (1888). En el periodo de 
entreguerras la industria abaniquera se 
asentará definitivamente en el municipio. 
Antes de 1936 existían en Aldaia 25 
talleres de abanicos. 
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En esta época se fundan algunas 
empresas que se mantienen actualmente, 
como Abanicos Folgado (1906), Abanicos 
García y Blay Villa en 1920, y en los años 
treinta Abanicos Taberner y Abanicos 
Guzmán. A partir de 1940 el Gremio de 
Abaniqueros se reestructura dividiendo 
los oficios en 9 categorías: serradores 
y cortadores, fabricantes de varillaje, 
caladores, talleres de pintores, pintores 
independientes, bordadoras, enteladoras, 
repasadoras y montadores. En 1956 
el gremio contaba con 279 asociados 
(empresas y autónomos), distribuidos en 
14 municipios, concentrando Aldaia el 53% 
de la profesión. Si bien una parte de los 
negocios existentes provenían de linajes 
familiares de antes de la Guerra Civil, 
durante las décadas de 1950 y 1960 se 
llegaron a fundar nuevas sociedades que 
perviven en la actualidad, como José Blay, 
Aire Distinto, Folgado Romeu, Abanicos 
Burriel y Celso Hoyo. 

En el periodo democrático actual el 
sector del abanico sufre una fuerte crisis a 
causa de la competencia de los abanicos 
asiáticos, que inundan el mercado europeo 
con productos baratos y de mala calidad. 
El resultado ha sido el cierre de muchas 
empresas. De hecho, en el caso Aldaia, se 
ha pasado de 41 talleres en el año 1979 
a 34 en 2000, 26 en 2015 y 16 en 2018. 
La crisis ha obligado a los fabricantes 

a invertir en reconversión tecnológica, 
especialización de productos, innovación 
en nuevos diseños y la mejora de la 
calidad, sin perder la vertiente artesanal 
que siempre ha caracterizado este sector. 
Un paso decisivo ha sido la creación de 
la marca de calidad «Abanicos Artesanos 
Españoles» (AEA), promovida por el Gremio 
de Abaniqueros, que garantiza productos 
sublimes elaborados artesanalmente. A 
pesar de la crisis, entre 1980 y 2005 se 
crearon en Aldaia 14 nuevas empresas 
de abanicos. Tal es el caso de las firmas 
Doñate, Raser, Pascual Rudilla, Arteal, 
Malvi, Vifema, Di-Abani, Eve, Roser, 
Carolina Ferrandis, Manuel Rochina i Gil 
Blay. En 2018 se mantienen 26 empresas 
de abanicos, dieciséis ubicadas en Aldaia.

El proyecto más emblemático para la 
conservación de la cultura del abanico es 
el Museo del Palmito de Aldaia (MUPA), de 
titularidad municipal. El MUPA nace con el 
objetivo de visibilizar y difundir el sector 
artesanal más característico del municipio 
y contribuir a su fomento económico 
y proyección cultural. En su interior 
encontramos una extensa representación 
de abanicos antiguos y actuales, con 
cronologías que van desde el siglo XVII 
hasta el XXI, así como un repertorio de 
maquinaria tradicional, piezas y utensilios 
típicos del proceso de elaboración del 
abanico. Artesanía, arte y tradición.
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The colours of air.
The art of  the Handheld 
Fan in Aldaia

The Valencian town of Aldaia is 
accredited with being the cradle of the 
contemporary style of Valencian handheld 
fans. For many years the craft of handheld 
fans has been an important component 
of the local economy, and an indisputable 
example of the cultural heritage of the 
municipality. 

This book presents an historical 
development of the handheld fan industry 
in Aldaia. Previously, a review is made of 
the use of fans in different cultures around 
the world, its expansion in Europe, and the 
transformation and growth of the craft 
in Valencia during the eighteenth and 
nineteenth centuries, right the way up to 
its beginnings in Aldaia. It is a story that 
includes more than 350 names of artisans 
and companies from Aldaia, who have 
kept the art alive and of course we must 
not forget the important role that women 
have played in this industry throughout 
the years.

The craftsmanship to be found in 
a handheld fan is very sophisticated, 
especially when using artistic designs and 
quality materials. During the Modern era, 
the main producers of fans were France, 

Italy, Spain, England, Germany and Holland. 
The European handheld fan was developed 
to its peak in France during the seventeenth 
and eighteenth centuries. The fashion of 
having French fans and subsequently their 
import, occured in Valencia during the reign 
of the Bourbon kings. 

Despite the strong competition from 
foreign manufacturers, the fan industry 
thrived in Valencia due to the strong links 
between the fan making sector and the 
silk and joinery guilds. In the Baroque era 
there was even a Royal handheld Fan 
Factory in Valencia, and the “Abaniqueros” 
or Fan Makers Guild was also formed. This 
association of manufacturers continues to 
this very day. 

In 1861 there were 14 fan factories 
in the province of Valencia, with some 
12,000 employees. The sector would 
continue to grow, and in 1905 it had 
a total of 44 ribbing factories and 34 
assembly factories. In these facilities, 
young apprentices from Aldaia learned 
their trade, and in time went on to found 
their own workshops.

The origins of the handheld fan in 
Aldaia goes back to the 19th century. In 
1857 and 1860, we first hear mention of 
18 fan workshops in production. Family 
businesses, some of which are still open 
today, such as Andrés Pascual Abanicos 
(1880) and Aparisi Abanicos (1888), 
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which would pass on their skills and art 
from generation to generation.  

In the period between the wars, the 
industry settled permanently in the 
municipality. Before 1936 there were 25 
handheld fan workshops in Aldaia.

At this time some companies, which are 
still manufacturing today, were founded. 
Examples of the companies are Abanicos 
Folgado (1906), Abanicos García and Blay 
Villa (1920) and Abanicos Taberner and 
Abanicos Guzmán (1930’s). 

At the beginning of 1940, the 
Abaniqueros Guild was restructured, 
dividing the trades into 9 distinct 
categories: saw workers and cutters, 
linkage manufacturers, wood carvers, 
painters’ workshops, independent painters, 
embroiderers, weavers, reworkers and 
assemblers. In 1956 the union had 279 
associates (companies and freelancers), 
located in 14 municipalities, with Aldaia 
representing 53% of the profession.

Although a part of the existing 
business came from family lineages from 
before the civil war, new companies were 
also founded during the 1950s and 1960s. 
These continue to manufacture to this day. 
Some examples of such companies are 
José Blay, Aire Distinto, Folgado Romeu, 
Burriel Fans and Celso Hoyo.

Nowadays, in the current post 
dictatorship era, the industry of hand fans 

has suffered greatly due to competition 
from Asian fan manufacturing. With cheap 
but ultimately low quality fans flooding 
the European market. The result has sadly 
been the closure of many companies. In 
fact, only in the case of Aldaia, the number 
of closures has meant that from a total of 
41 workshops in 1979, companies have 
continued to decline, with 34 in 2000, 
26 in 2015 and only 16 manufacturers 
remaining in 2018.

The downturn has forced 
manufacturers to invest in technological 
renovation, product specialization, 
innovation in new designs and the 
improvement of quality, without losing 
the traditional aspect which has always 
characterised this industry. 

A decisive step has been the creation 
of the quality mark “Spanish Handcrafted 
fans, Abanicos Artesanos Españoles or 
AEA for short. This has been promoted by 
the Abaniqueros Guild, which guarantees 
premium products made by hand. 

Despite the crisis, between 1980 
and 2005, 14 new fan companies were 
created in Aldaia. including firms like 
Doñate, Raser, Pascual Rudilla, Arteal, 
Malvi, Vifema, Di-Abani, Eve, Roser, 
Carolina Ferrandis, Manuel Rochina and 
Gil Blay. In 2018 there are currently 26 fan 
companies, sixteen of which are located in 
Aldaia.
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The most emblematic project for the 
conservation of the culture of the Spanish 
hand fan, is the Museum of “Palmito” in 
Aldaia or MUPA for short. The MUPA, 
which belongs to the municipality, was 
born with the objective of showcasing 
and disseminating the most characteristic 
artisanal industry of the municipality, 
whilst also contributing to its economic 
development and cultural projection. 

Within the museum’s collection, we 
can find an extensive collection of antique 
and contemporary hand fans dating from 
the XVII to the XXI century, as well as a 
repertoire of traditional machinery, tools, 
parts and utensils.
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La confecció artesanal del palmito és molt sofisticada, 
especialment quan presenta dissenys artístics i materials 
de qualitat. Aldaia està considerada el bressol del ventall 
valencià actual. El ventall ha sigut durant molts anys una 
base important de l’economia local i una mostra indiscu-
tible del patrimoni cultural del municipi. Els orígens del 
palmito a Aldaia es remunten al segle xix. Des de llavors 
han sorgit nombroses empreses i artesans palmiters que 
han mantingut viu l’art del ventall fins als nostres dies, 
sense oblidar l’important paper que han exercit les dones 
en aquest ofici.
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