
LA RUTA ORIGINÀRIA

Al 2005 s’inaugura el projecte  Otos, el poble dels rellotge de sol  liderat per Joan Olivares,

director gnomònic del projecte, i de Rafa Amorós, director artístic del projecte. Com ja s’ha

comentat,  durant  anys  anterior  Joan  Olivares  i  Rafa  Amorós  havien  treballat  conjuntament

realitzant rellotges de sol al llarg de la Vall d’Albaida. En 2005 tot aquest treballa va tindre la

seua culminació a Otos, on gràcies a l’Ajuntament d’Otos i  a  PRODER es tira endavant el

projecte on es realitzen i es col·loquen pel poble 8 rellotges de sol d’artistes valencians amb

un gran prestigi nacional i internacional: Arcadi Blasco, Rafael Armengol, Manuel Boix,

Toni Miró, Andreu Alfaro, Artur Heras, Elisa Martí i Rafael Amorós. 

Aquests  rellotges  acompleixen  una  funció  científica,  com  a  instruments  que  ens

indiquen la  manera  serena i  antiga de comptar  les  hores,  però també tenen un  gran valor

cultural, comptant el projecte amb una voluntat totalment museística. Com si d’un exposició al

carrer  es  tractés,  els  rellotges  són  peces  d’art  d’indubtable  qualitat  amb una  intencionalitat

narrativa; molts dels rellotge expliquen una història. Hi ha rellotges que homenatgen, recorden,

reivindiquen la cultura, la llengua, la història, la terra, parlen de personatges històrics del poble,

etc. Així, hi trobarem referències a la data del 25 d’abril, al  Gatet d’Otos, a l’expulsió dels

moriscos i el repoblament, als productes de l’horta, a la poesia, a la història, a l’astronomia, a la

filosofia, a la tradició... 

La combinació d’aquests elements fa que siga un projecte únic en tot el País Valencià

i explica l’interès que va despertar en tots els artistes.  Molts dels artistes van expressar que

anteriorment havien volgut realitzar un rellotge de sol però per desconeixement tècnic no ho

havien portat a la pràctica. 

Acte inaugural, on van acudir tots els artistes. 



Els 8 rellotges originaris eren els següents:

1. LA NORMA NO ÉS UN DOGMA, Andreu Alfaro

Un cercle i  una recta,  elements bàsics de la  matemàtica i

l’astronomia,  constitueixen  una  obra  que  no  havia  estat

originalment  concebuda  com  un  rellotge  solar.  La

transformació del cercle pur en equador i de la recta en eix

de rotació,  converteix l’obra d’Alfaro en paradigma d’una

particular comunió entre l’art i la ciència. 

2. RELLOTGE DE FANG, Arcadi Blasco

Arcadi  Blasco  plasma  de  manera  simple  i

original  la  seua  visió  del  camp  valencià

d’interior.  És  un  rellotge  de  fang  perquè  la

ceràmica és fang, però també perquè és terra, la

terra  que  formen  els  bancals  margenats  del

terme de la Vall  d’Albaida.  Les textures i  les

petites variacions de color suggereixen el bell i

variat mosaic del paisatge agrari a vista d’ocell,

una imatge en tres dimensions del que podríem

observar des dels cims del Benicadell. 

El rellotge està situat entre les quatre finestres d’una clàssica paret blanca de poble, cosa

que en fa ressaltar els impressionants marrons socarrats que treballa Arcadi. 



3. UNIÓ, Elisa Martí 

Mariano Seguí i  Calatayud, el “Gatet d’Otos”, fou un modest

llaurador convertit  en el bandoler valencià més popular i  més

perseguit  de  la  meitat  del  s.  XIX.  Condemnat   a  70 anys de

cadena al penal de Melilla i després indultat, els últims anys de

la seua vida els passà en una casa del Raconet de la Plaça, paret

per paret amb la caserna de la Guàrdia Civil. 

La  ceramista  otosina  Elisa  Martí,  dissenyà  aquest

elegant rellotge per commemorar el centenari de la mort del més

gran  heroi  local.  L’obra  es  completa  amb  dues  rajoletes  de

ceràmica. 

En una s’homenatja el Gatet amb la frase “roder temut i estimat”, que vol simbolitzar les dues

cares amb que sempre s’ha recordat Mariano al seu poble. En l’altra, un gràfic transforma el

rellotge de sol en un rellotge de lluna. Com que el bandolerisme és un ofici que es practica més

sovint amb nocturnitat, es pensà que un rellotge de lluna hi faria més bon paper. 

4. RELLOTGE DELS PIMENTONS, Rafael Armengol

Qualsevol cosa pot marcar el pas del temps. Així

ho  entén  Rafael  Armengol,  que  davant  el  repte

d’escollir un element representatiu de les hores va

escollir el pimentó: una hora armengoliana és un

pimentó de quatre morros, dels de torrar al forn,

d’escalivar a la brasa, d’amerar amb oli i adobar

amb sal, d’empassar-se amb eucarística fruïció. 

L’obra d’Armengol és un homenatge a la vida, a la

terra i a l’home. A totes les terres i a tots els homes i les dones del món, però sobretot a la nostra

terra, València, i a un home, Estellés, l’home que hi va viure i la va estimar amb intensitat, i el

poeta que ens ho va transmetre magistralment a través de la seua obra. 

5. RELLOTGE BICICLETA, Antoni Miró

La  bici  rellotge  d’Antoni  Miró  reclama  l’atenció  del

vianant,  el  convida a aturar-s’hi i  reflexionar sobre el

temps, aquell  temps en què les coses eren d’una altra

manera:  les  bicicletes  desproporcionades  i  poètiques;

aquell  temps en què el  sol  encara  ordenava les  vides

dels  humans  per  mitjà  de  la  seua  llum  i  les  seues



ombres. La bici rellotge convida a reflexionar sobre el temps que ha sigut, el que és i el que

serà, sobre el pas del temps.

6. VENIM DEL NORD, VENIM DEL SUD, Rafael Amorós i Joan Olivares

És  el  títol  d’una  cançó  conegudíssima  de

Lluís  Llach,  però  també  el  més  breu  i

encertat  resum  de  la  nostra  història.  Els

romans, els àrabs, els cristians i moltes altres

cultures,  han  colonitzat,  lluitat,  treballat,

viscut  i  mort  en aquesta  terra.  Per  això el

rellotge  proposa  un  al·legat  contra  el

racisme.  Si  ser  racista  és  en  si  mateix  un

contrasentit, més absurd és encara el racisme que prové d’un poble mestís com el nostre. 

Els  números  romans,  simbolitzen  la  civilització  llatina,  els  àrabs,  la  islàmica,  els

números  escrits  en  lletra,  el  nostre  present  valencià,  i  també  un  desig  de  futur,  un  nord

assenyalat per una fletxa de temps que és el gnòmon; geogràfic en la forma, filosòfic en el fons.

El nord d’un poble és allò que persegueix, allò que aspira a ser, el que els seus homes i dones

construeixen dia a dia. La ceràmica en colors vius és el símbol de la tradició secular valenciana.

7. POLIFEM, Manuel Boix

En el viatge de tornada de Troia, Ulisses i els

seus  companys  desembarcaren  a  l’illa  dels

ciclops  anomenada  Odisseu.  Allà  hi  van

trobar  una  cova  amb  menjar  i  beguda  i

organitzaren una festa. Quan el propietari de

la cova, Polifem, els descobrí,  en devorà un

parell i tancà l’eixida de la cova amb una gran

pedra. Els sobrevivents idearen una estratègia

per a fugir: Ulisses donà a tastar vi a Polifem,

els efectes del qual eren desconeguts per al ciclop. Aprofitant-ne l’embriaguesa, Ulisses clavà

una llança en l’ull del gegant i fugí amb els seus companys disfressats d'ovella. A partir de

llavors, Ulisses fou perseguit per la ira del déu del mar, Posidó enutjat amb ell perquè havia

deixat cec el seu fill.

Aquesta conegudíssima història està plasmada de manera genial per Manuel Boix en

aquest rellotge. La llança d’Ulisses clavada de l’ull del gegant el submergeix eternament en el

món de les ombres, però és aquesta mateixa llança,  esdevinguda gnòmon, que amb la seua

ombra ens fa llum sobre el pas del temps.



8. MELÓ SOLEIL, Artur Heras

Des del  mateix nom,  tot  és  sorprenent  en

aquest rellotge de sol.  Arthur Heras no es

limita a afegir  un rellotge als  seus motius

artístics,  ni  a  decorar  un  rellotge  amb

elements  del  seu  imaginari  artístic.  Quan

concep  un  ganivet,  el  transforma  en

gnòmon, quan recrea les pepites, els atorga

dignitat d’hores. 

I  perquè  tinga  volum,  afegeix  la

singularitat que el rellotge es troba en un pla oblic gens convencional, cosa que el converteix en

un  rellotge  doble  quan  la  seua  pròpia  ombra  projectada  sobre  la  paret  ens  indica  l’hora

simultàniament amb la del propi rellotge. 

El  projecte presentava,  a banda de l’interès purament cultural  i  antropològic,  un gran valor

afegit d’originalitat per situar al poble i la comarca com uns dels referents culturals i turístics

més singulars de l’estat. 

Amb l’execució del projecte, Otos es situava en el centre de l’interès gnomònic-turístic

a la Vall d’Albaida i complia la doble funció de divulgar la ciència i l’art de la gnomònica i

generar interessants recorreguts educatius per a escoles, associacions... de tot el País Valencià.

Es contribuïa, a banda, a ampliar la riquesa patrimonial d’Otos i a estimular el turisme al poble.


