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Colmenar de Sumet. Envoltats de basos, d’esquerra a dreta, 
Manuel, Francisco i José Rubio Salvador; a la dreta, un 
comerciant de Barcelona. (Foto: Maribel Coll) 

Els colmenars de la família Rubio 
 

Josep V. Font i Ten 
 

Des de ben xiquet m’havia cridat l’atenció el colmenar del cara-sol de Sumet (39º49’39”N – 

0º14’58”W), tan distintiu que aquell vessant de muntanya ha pres el seu nom: el pany del 

Colmenar. El veia tan solitari, tan alt, tan inaccessible per a la meua poca edat... A poc a poc o 

ràpidament, segons que ho mirem en comparació amb la vida individual o en termes històrics, les 

casetes van anar pujant, primer només rivetaven el camí de Sant Josep, després es van aventurar 

més amunt i al final van acabar tocant la paret sud del colmenar; més recentment, l’urbanisme ha 

superat el colmenar i l’ha ofegat per dalt. 

Uns anys més tard vaig saber que hi havia un altre colmenar a la partida de la Miranda 

(39º7’39”N – 0º12’24”W). La seua orientació era semblant, inclinat en el vessant que mira al 

sud. I, com el seu germà de Sumet, ell també veia créixer les construccions al seu entorn. 

Com que la convivència de 

les construccions tradicionals 

amb la voracitat constructora 

contemporània és difícil i, al 

més sovint, les antigues, que 

són més dèbils, no resisteixen 

la pressió i acaben sent 

absorbides, abans que no 

arribara aquest final, i volent 

deixar almenys testimoniatge 

d’obres tan singulars, vaig 

parlar amb Teresa Porcar Ru-

bio, propietària del colmenar 

de la Miranda, per a demanar-

li que m’explicara la història 

d’aquesta construcció i me la 

deixara visitar per dins. Ja 

posats, vaig trobar interessant 

d’amidar-la i fer-ne un plànol 

orientatiu, que és el que 

reproduïsc en aquest article. 

Les mides no poden ser exactes perquè aquestes construccions rurals són fetes de pedres de 

l’entorn i no de peces regulars, totes iguals, com les cases actuals del nucli urbà. Una dificultat 

afegida, a l’hora de dibuixar-les, és que els constructors, en lloc de tallar a pic i esplanar 

horitzontalment el terreny, com es fa ara fàcilment gràcies a la potència de la maquinària, 

s’adaptaven a les irregularitats del relleu; això fa que els espais plans tendisquen a ser 

lleugerament inclinats i que les distàncies entre els diversos nivells no siguen fixes. 

Entremig d’aquestes ocupacions, Teresa Porcar em va descobrir un tercer colmenar que també 

havia pertangut al seu avi. Es troba a la muntanya del Parany (39º49’33”N – 0º13’12”W) i a 

hores d’ara en queden poc més que els fonaments. 

Un colmenar o abellar és un espai inclinat, clos per quatre parets, majoritàriament, si no del 

tot, descobert, on es disposen en grades els recipients que fan d’habitacle a les abelles. En el 

sistema tradicional, els apicultors (popularment, melers o abellers) col·locaven els eixams 

d’abelles en basos (baso ve del llatí vasum, ‘vas, recipient per a líquids’), també dits bucs o 

ruscs, que, a casa nostra, eren cilíndrics i de suro, però des de fa uns anys han anat imposant-se 
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Plànol aproximat del colmenar de la Miranda. 

les caixes, quadrades, de fusta, fins al punt que ara és difícil trobar un baso i, si el trobem, és 

segur que ja no s’utilitza. Però fa segles que la paraula castellana colmena fa la competència a la 

valenciana i, de fet, la desplaça: avui dia, a la Vall d’Uixó, tothom coneix i usa colmena per a 

designar qualsevol recipient on es crien abelles, mentre que baso només fa referència al recipient 

antic; com que el recipient desapareix, la paraula també. Aquests recipients poden estar disposats 

en files, formant carrers, sense cap protecció especial, al bosc o en un hort, i això es diu un siti 

(paraula que ve probablement del llatí situm, ‘lloc, situació’); en trobarem per poc que 

recorreguem el terme. Però també es poden resguardar en un colmenar, que no sols protegeix els 

recipients contra vàndals, lladres i animals depredadors, sinó que també permet guardar els estris 

necessaris per a l’obtenció de la mel i la cera. A aquest objecte, els colmenars tenen una 

dependència, una cambra de dimensions reduïdes (10-12 m2), i també és convenient que 

disposen de cisterna, perquè l’aigua és necessària per a tallar la mel. 

 

Parlem una miqueta d’aquests 

colmenars de la Vall, que, de fet, és 

parlar de la família Rubio. Les dades 

de què em valdré són, a més de la 

documentació a l’arxiu de la 

parròquia de l’Assumpció i del 

registre civil, els records familiars de 

tres membres d’aquesta família: 

Vicenta Rubio Tido, Maribel Coll 

Rubio i Teresa Porcar Rubio. 

Segons la memòria familiar, tots 

els Rubio de la Vall tenen un 

avantpassat comú. S’entén que ens 

referim als Rubio anteriors al gran 

augment demogràfic experimentat a 

partir dels anys seixanta del segle 

XX. Aquest avantpassat havia vingut 

de Burgos i era fill bastard d’una 

família de rang nobiliari. El seu 

caràcter “impur” li impedia gaudir 

dels beneficis familiars i va deixar la 

seua terra d’origen. Amb tot, el pare 

es va preocupar perquè aconseguira 

una certa formació i possiblement 

arribà a tindre estudis, la qual cosa 

no va evitar que s’haguera de dedicar 

a la ramaderia. 

Intrigat per aquests orígens, vaig 

voler documentar-los resseguint la 

línia ascendent de la família Rubio 

des de la generació actual i, saltant 

de generació en generació, m’he 

remuntat fins al 28 de juny de 1755. 

Al llibre de baptismes, mossèn 

Tomàs Callau escriu textualment: «A los veinte, y ocho dias del mes de Junio del año mil siete 

sientos sinquenta, y sinco yo el abajo firmado Pre[s]bi[ter]o y v[ica]rio bautise solemnemente en 

la yglesia a Thomas, Nicolas, Joseph hijo de Thomas Rubio, y de Josepha Falco, Padrinos fueron 
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Nicolas Segarra, y Josepha Segarra.» Des d’aquell Thomas Nicolas Joseph Rubio fins a la meua 

primera informant, Teresa Porcar Rubio, han passat sis generacions, totes nascudes a la Vall i 

batejades a l’església de l’Assumpció. Podria ser el pare d’aquest, Thomas Rubio Montesinos, 

casat amb Josepha Maria Falcó Esbrí (cite els noms tal com els inscriví el capellà en el certificat 

de baptisme), qui vingué de Burgos? Per ara no podem afirmar-ho ni desmentir-ho. 

Pel que recorden els membres actuals de la família i confirmen les inscripcions al registre 

civil, les successives generacions de Rubio es dedicaren principalment a l’agricultura, però molts 

també foren ribassadors i, com veurem tot seguit, alguns igualment melers. Posseïen alguns 

trossos de terra, menuts, d’aquells que exigeixen molt d’esforç i donen poc de benefici, però que 

fa unes quantes decennis permetien viure ni que fóra humilment, i l’empremta familiar ha romàs 

en la toponímia: encara es diu la coveta de Rúbio a la cavitat, en la muntanya del Frontó, que va 

servir de refugi a la família el juny de 1938, quan fugia dels bombardejos franquistes. Com 

moltes altres famílies de la Vall, després del primer bombardeig van buscar les coves i les 

garroferes del terme per a amagar-se de l’aviació; al cap de pocs dies, veient que el front 

s’estabilitzava a la Vall, la població hagué d’evacuar i els Rubio se’n van anar a Manises. 

Però, tornant a l’empremta de la família en la toponímia, recordem que al costat d’aquella 

coveta tenim també el collet de Rúbio. Encara podríem citar el reguer que, baixant pel costat 

d’aquella coveta, fa cap al barranc de Font de Cabres: alguns l’anomenen el reguer de Rúbio, si 

bé és més habitual dir-li reguer del Fenassar. 

Com he dit fa un moment, aquell Thomas Nicolas Joseph fou el primer Rubio que he pogut 

documentar nascut a la Vall. Es casà amb Josefa Matheu i els seus descendents foren, en 

generacions successives, Manuel Josef Thomas (nascut el 30 de juliol de 1791 i casat amb Josefa 

Maria Garcia Peyrats), Manuel Rubio Garcia (nascut el 14 de desembre de 1824 i casat amb 

Maria Rosa Rovira Segarra) i José Rubio Rovira, del qual ja podem donar detalls perquè era avi 

d’una de les meues informants (Vicenta) i besavi de les altres dues (Maribel i Teresa). 

José Rubio Rovira va nàixer el 10 d’agost de 1869 i es va casar el 6 d’abril de 1891 amb 

Teresa Salvador Corma (nascuda el 6 de novembre de 1869). La inscripció de matrimoni 

especifica que era llaurador i, com la seua núvia, analfabet, perquè l’acta diu que signaren els 

testimonis però «no los contrayentes porque digeron [sic] no saber». En l’època i les 

circumstàncies en què va viure, això era habitual i trobem anotacions semblants quan inscriu el 

naixement dels fills. 

El matrimoni s’instal·là al carrer de Carnicol (actual carrer d’Espadà), perquè és ací on 

nasqueren tots els seus fills, que en foren set: Teresa (11-gener-1892), José (10-març-1894), 

Manuel (8-desembre-1895), Vicente (17-abril-1898), Francisco (30-gener-1901), Teresa (27-

desembre-1903) i Joaquín (26-maig-1905). La repetició del nom de Teresa obeeix a un costum 

molt arrelat en l’època: la primera Teresa es va morir el 23 d’octubre de 1893, amb només vint-i-

un mesos (com es veu per les dates, la mare estava embarassada del segon fill, que va nàixer al 

cap de cinc mesos) i, en nàixer una altra xiqueta li van posar el nom de la primera, que era el de 

la mare. 

No sabem quan comença l’afició a l’apicultura en la família Rubio, però és segur que José 

Rubio Rovira ja s’hi dedicava, encara que, com es repeteix en totes les escriptures, el seu ofici 

principal sempre fou l’agricultura. Però ell ja tenia basos i venia mel. També venia arrop i 

talladetes que, sens dubte, elaboraven a casa. Devia tindre alguna relació amb el colmenar de la 

Miranda perquè va plantar les primeres garroferes que l’envolten i una miqueta de vinya. Ell és 

també qui va fer la caseta de pedra seca que hi ha al costat, una meravella d’arquitectura popular 

que, com altres exemples que encara abunden a les nostres muntanyes, no gaudeix de la 

consideració que, en la meua opinió, mereix. 

Segons la memòria familiar, el colmenar l’havia construït molts anys abans gent de Pina 

(municipi de l’Alt Palància), seguint el model de colmenar d’aquella localitat. Però, malgrat la 
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Vicent Rubio Salvador i Leonor Tido Segarra. 
(Foto: Teresa Porcar) 

relació, José Rubio no degué ser-ne mai propietari, perquè la seua situació econòmica no li ho 

permetia.  

El 26 d’abril de 1906, la seua dona es va morir, amb trenta-set anys, d’una pleuropneumònia. 

Deixava sis fills de dotze, onze, vuit, cinc i tres anys i un de vint-i-tres mesos. El pare, que també 

tenia trenta-set anys, els havia de mantindre i atendre. La solució, si no per al primer problema, 

almenys per al segon, fou buscar-los una altra mare. El 24 de novembre d’aquell mateix any (no 

feia encara set mesos de la mort de Teresa Salvador), José es va casar amb Maria Rosa Serrano 

Bernal, fadrina de quaranta anys, tres més que ell. Però aquella unió no degué ser molt plaent pel 

mal caràcter de la madrastra, o almenys això és el que ha restat en el record. Conten que el pare 

se n’anava de matí a treballar a la muntanya, amb la confiança que els fills estarien cuidats i 

alimentats, i que la madrastra, per no fer-se’n càrrec, els enviava a buscar el pare. Ell s’havia de 

partir el poc de menjar, un grapat d’ametles i fiques seques, amb els fills. Encara sort que, 

gràcies a l’apicultura, tenien mel que els ajudava a sobreviure. 

Però aquesta situació va durar poc perquè  Maria Rosa Serrano Bernal es va morir quan no 

feia cinc anys que s’havien casat, el 7 de juliol de 1911. De bronquitis aguda. I sis anys més tard, 

el 8 d’agost de 1917, es va morir també el pare dels sis xiquets, José Rubio Rovira, de 

pericarditis aguda. Li faltaven dos dies per a fer quaranta-vuit anys. 

La situació era molt trista però, afortunadament, els germans grans ja passaven de la vintena. 

Cal suposar que també reberen ajuda d’altres familiars. I degué ser a partir d’aquell moment que 

intensificaren la relació amb l’apicultura i adquiriren el colmenar de la Miranda. Els tres germans 

majors, José, Manuel i Vicent (coneguts respectivament com Pepe, Nelo i Cento) són els que s’hi 

van dedicar de veritat. El quart germà, Francisco (Paco), també arribà a tindre basos, però no va 

estar tan implicat en aquesta tasca com ells, i el cinquè, Joaquín, tenia al·lèrgia a les abelles i, 

lògicament, sempre en va estar apartat. Quant a la germana, Teresa, la seua condició de dona li 

reservava ocupacions diferents. 

Són els tres germans majors, per tant, els que ens interessen ara. Pepe es va casar amb Teresa 

Boïls (o Buïls) Navarro el 27 de gener de 1921 

i els altres dos germans es casaren amb dues 

germanes: Nelo amb Isabel Tido Segarra (el 4 

de novembre de 1929) i Cento amb Leonor 

Tido Segarra (el 29 de desembre de 1921). 

Amb això, la seua relació familiar era doble: 

germans i cunyats. 

Els tres germans es van introduir plenament 

en el món de l’apicultura i van adquirir junts el 

colmenar de la Miranda i poc després el de 

Sumet, que tenia una antiguitat i unes 

característiques semblants. Els dos colmenars 

ocupen una superfície al voltant de 200 m2, 

però el de la Miranda és més quadrat, amb una 

lleugera tendència cap al trapezi; el de Sumet, 

en canvi, és rectangular, hi predomina 

clarament l’amplària (18 m) sobre el fons (11 

m). La raó d’aquesta forma allargada és que el 

terreny de Sumet té el pendent molt més 

pronunciat que el de la Miranda; com que 

l’interior s’ha d’escalonar, beneficiant 

l’amplària es disposa de la mateixa superfície 

sense haver de fer tants escalons, que sempre 

fan incòmodes les anades i vingudes. 
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Restes del colmenar del Parany. (Foto: Josep V. Font) 

La quantitat de mel que produïen era molt més gran que no necessitava el mercat de la Vall i, 

en conseqüència, els germans Rubio van establir una xarxa de relacions comercials amb 

distribuïdors que els compraven el producte. Però, malgrat aquesta importància, l’apicultura 

sempre fou, per a la família, una activitat complementària, perquè no donava feina per a tres 

famílies tot l’any. 

A principis dels quaranta, el negoci començà a partir-se: per un costat, Vicent i, per l’altre, 

José i Manuel. Aleshores Vicent prengué una decisió dràstica: construir-se un altre colmenar pel 

seu compte, i va triar un terreny a la partida del Parany, al costat de la muntanya del Terrer.  La 

seua il·lusió pel nou colmenar era tan gran que el va alçar en un mes. Es conta que el va fer tot 

sol però, ateses les dimensions d’algunes pedres encara visibles, pareix impossible que no 

haguera necessitat ajuda, ni que fóra en moments puntuals. En qualsevol cas, seu va ser l’esforç i 

el mèrit de tan gran construcció, perquè aquest colmenar superava els altres dos, feia 20 m 

d’ample i 18,50 m de fons; una superfície, per tant, de 370 m2: quasi el doble que els altres! El 

gruix dels murs, en tots tres, era de 50-60 cm, però aquest era fet de pedra seca, al contrari que 

els altres, que tenen morter. El principal avantatge del colmenar nou era la proximitat a la 

població. El 7 de gener de 1953, els tres germans van signar un document davant testimonis, 

mitjançant el qual Vicent abonava 550 pessetes a cada germà i passava a ser propietari exclusiu 

del colmenar de la Miranda. Amb això, Vicent tenia dos colmenars, el de la Miranda i el del 

Parany, mentre que José i Manuel continuaren compartint el colmenar de Sumet. 

Però el colmenar nou no tardà 

a trobar problemes. En aquell 

moment, la Vall tenia uns 10.000 

habitants, els senyals de la 

guerra encara eren evidents i la 

fam despoblava moltes regions 

d’Espanya. L’any 1948 un 

matrimoni de Dosbarrios, poble 

de la província de Toledo, va fer 

cap a la Vall buscant feina. Van 

viure en cases velles i finalment 

es van construir una caseta a la 

muntanyeta del Parany, separada 

del nucli urbà pel barranc de 

l’Horteta. Altres veïns de 

Dosbarrios van seguir l’exemple 

i aquella caseta va tindre 

prompte companyia d’altres casetes de característiques semblants: petites, humils, sense aigua 

corrent, sense electricitat, sense clavegueres... Havia nascut el barri Toledo. Al costat del 

colmenar. Amb els anys, les cases s’acostaren a les abelles i aquesta proximitat, que havia 

començat sent una virtut, acabà sent un inconvenient insuperable. Els conflictes amb la població 

augmentaren i Vicent Rubio hagué de tancar aquest colmenar i atendre només el de la Miranda. 

Devia ser a finals de la dècada del 1960 i principis de la següent. Això fou el certificat de mort 

de l’edificació: abandonada i sense cap funció, fou objecte de tota mena d’accions vandàliques 

que la deixaren en l’estat actual, a penes runes que recorden el traçat dels fonaments. 

Els mateixos enemics va trobar el colmenar de Sumet. L’èxit del paratge de Sant Josep va 

estimular la construcció de cases en aquell caient de muntanya i el colmenar cada vegada estava 

més prop, els veïns protestaven... Ací s’afegí que el 1971 Manuel Rubio sofrí probablement una 

síncope al colmenar, caigué damunt els basos i fou atacat per les abelles. No podem saber què va 

succeir exactament, però va morir poc després, el 21 d’octubre, a punt de complir setanta-sis 

anys, a l’hospital de Castelló. De les seues filles, Isabel i Dolores Rubio Tido, només el marit de 
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Colmenar de la Miranda. Davant la porta s’observa el moll o 
carregador, important per a carregar i descarregar el material i 
els basos o caixes. (Foto: Teresa Castelló) 

la primera, Vicent Coll, s’havia interessat per l’apicultura, però aquesta desgràcia féu que tots es 

desentengueren del colmenar. L’altre germà i propietari, José, va continuar l’activitat però les 

protestes dels veïns i els requeriments de l’Ajuntament el van obligar a emportar-se les abelles. 

De tres colmenars, per tant, dos deixaven de funcionar en un període breu de temps. 

Restava el tercer encara, el de la Miranda. Aquest la sort l’acompanyà uns quants anys més 

perquè la família secundà Vicent Rubio molt activament en l’apicultura; de les tres filles 

(Leonor, Teresa i Vicenta Rubio Tido), va ser especialment la mitjana, Teresa, la que prengué el 

relleu, ajudada pel fet que el seu marit, Vicent Porcar Ten, també havia practicat l’activitat els 

anys que havia viscut a València, després de la guerra. Gràcies a aquest suport familiar, que 

s’estengué a la generació següent (la dels seus nets, Vicent i Teresa Porcar Rubio), les seues 

abelles continuaven fent transhumància. En arribar l’estiu, carregaven les caixes d’abelles en un 

camió i les portaven a Cutanda, una pedania de Calamocha, al nord de Terol, a 200 km de la 

Vall. Després d’una nit sencera de viatge, descarregaven les caixes, abans que fora dia clar, i les 

deixaven perquè hi passaren l’estiu. A la tardor feien el recorregut invers. 

El gendre, Vicent Porcar, va 

fer també algunes reformes en el 

colmenar de la Miranda, ja que 

el va cobrir parcialment i en va 

millorar la cisterna. Però la 

decadència de l’activitat era 

irreversible: a mitjan dècada dels 

setanta s’acabà la transhumància 

a Cutanda, perquè exigia molt 

d’esforç i no compensava eco-

nòmicament. El 12 de febrer de 

1979 es va morir Vicent Rubio, a 

prop de complir vuitanta-un 

anys, i tres o quatre anys més 

tard el colmenar es va tancar. Es 

va mantindre, això sí, durant uns 

anys més com a casa de camp, ja 

que les últimes reformes l’havien 

fet habitable. 

 

Quin és el futur dels dos colmenars supervivents de la família Rubio, el de la Miranda i el de 

Sumet? Com que tenen propietaris, serà d’ells allò que decidiran els seus propietaris, 

naturalment, però estaria bé que la societat vallera fora capaç de mirar a l’entorn i decidir si 

continua destrossant tot el seu passat o si comença a valorar aquelles coses que han sigut 

imprescindibles per a les generacions anteriors i que han forjat el nostre caràcter. Per no parlar de 

massa coses alhora i cenyir-me al camp de l’arquitectura popular, recordaré les ribassades, les 

fortificacions, les casetes de pedra seca, els arquets i, sens dubte, els colmenars. 

 

 
(Article publicat al llibre de les festes patronals de la Vall d’Uixó en honor a sant Vicent Ferrer. Any 2017) 

 


