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El cullerà Olivert, estudiant d’Enginyeria Industrial, concep la idea de construir 
un aeroplà de la seua pròpia invenció i disseny. Tenia tan sols 21 anys. Després 
de construït l’aparell va aprofitar la gran repercussió de l’Exposició Regional Va-

lenciana per a exhibir el seu model en el certamen, encara que sense motor i sense 
hèlix. Posteriorment, va aconseguir una subvenció de l’Ajuntament de València, el va 
motoritzar i el va traslladar al costat dels terrenys militar de Paterna, on va aconse-
guir realitzar un vol curt davant unes atònites quatre mil persones congregades per 
a l’ocasió. Va ascendir tan sols uns 30 metres i la història de l’aviació el va registrar 
com el primer pilot que realitzava un vol a motor a Espanya. Era el 5 de setembre de 
1909. A l’acabar la prova, Olivert va dir: “Em sent molt feliç”, sabia que havia donat 
un pas molt important per a l’aeronàutica. Prompte la seua fama va arribar a la seua 
Cullera i se’l va conéixer com a l’intrèpid pilot “el Volaoret”.

SEMBLANÇA BIOGRÀFICA DE JUAN OLIVERT SERRA

Juan Bautista Olivert Serra va nàixer el 18 d’octubre de 1887 al carrer La Sang, 
25 (actual carrer de Baix), de Cullera, on son pare, Juan Bautista Olivert Arlandis, en 
companyia del germà d’este, Agustín, regentaven un comerç de productes variats: “El 
Comercio del Globo”. Es va quedar orfe de pare de ben menut. Va ser l’únic baró de 
la família, constituïda per sa mare i tres germanes majors.

Nota: Els textos del present catàleg són els mateixos que els de l’exposició. Pel que fa a les imatges, 
s’ha fet una selecció i s’han inclòs sobretot les referents a Juan Olivert Serra i el món de l’aviació.
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La posició acomodada de la família va permetre el jove Olivert estudiar en l’Es-
cola d’Enginyeria Industrial de Barcelona, on amb el seu professor, Gaspar Brunet i 
Viadera, dugueren a terme el seu aeroplà. No sé sap de moment si acabà els estu-
dis. Va pertànyer a la Secció d’Aeronàutica del Círculo de Bellas Artes de Valencia i 
a l’Associació de Locomoció Aèria de Barcelona.

Poc després de l’esdeveniment de Paterna, Juan Olivert va contraure matrimoni 
amb Pilar Peris Castellano, filla de l’influent polític i periodista valencià Peris Menche-
ta. El matrimoni no va tindre descendència. Després d’este episodi se sap molt poc de 
la seua vida. L’any 1923 hi ha notícia que pertanyia a una junta del cultiu del cotó 
d’àmbit oficial i estatal. Pel que se suposa, Olivert devia passar llargues temporades 
fora de Cullera i viuria de les rendes del seu patrimoni. Faltà en 1949, als 61 anys, i 
la seua esposa en 1966. 

ELS OLIVERT

Juan Bautista Olivert Arlandis, pare de Juan Olivert Serra, tingué tres germans i 
una germana. Esta última, Dolores Olivert, va ser vicepresidenta del Patronat de la Bi-
blioteca Popular Municipal en 1932. Pel que fa als altres germans, José Olivert treballà 
en un banc, mentres que Agustín Olivert i Lamberto Olivert tingueren una trajectòria 
civil important en l’àmbit republicà. Tots quatre germans ajudaren econòmicament, 
en companyia d’altres patriotes locals, a la publicació de la Historia de Cullera d’An-
drés Piles (1893), tal com consta en la primera edició de l’obra.

Agustín Olivert Arlandis (1855-1927) va ser corresponsal d’El Mercantil Valen-
ciano, fundador del Casino Republicà, regidor del consistori municipal, creador de la 
Cantina Escolar, a la qual contribuïa econòmicament, així com a l’Hospital Munici-
pal; col·laborador del setmanari local Sucrona (1922-1936) i president de la Liga de 
la Enseñanza. Però, sobretot, passarà a la història del seu poble per haver deixat en 
herència a l’Ajuntament de Cullera la seua magnífica casa del carrer Cervantes, per-
què fóra destinada a usos educatius: Escoles Graduades, Biblioteca Municipal, Con-
servatori Municipal de Música, etc.

Lamberto Olivert Arlandis (1860-1937) va ser un poeta destacat, del poble 
i per al poble, que escrigué en valencià i en castellà. En 1921 va fer la lletra de 
l’himne de la Societat Musical Santa Cecília. També col·laborà en Sucrona i escri-
gué algun relat de ben jove en El Sucronense (1883-1884). Corresponsal de Pueblo, 
mantingué amistat i es cartejava amb Blasco Ibáñez. A pesar de ser republicà de 
l’època, va escriure una llarga poesia a la Mare de Déu del Castell. Va ser biblio-
tecari de la Biblioteca Popular de Cullera, de caràcter municipal i ubicada en casa 
del seu germà Agustín en 1932.
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CULLERA EN LA PRIMERA DÈCADA DEL SEGLE XX

Cullera era una població eminentment laboriosa i agrícola, amb un gran dinamisme 
social, especialment dedicada al cultiu de l’arròs i de la taronja. Comptava en 1909 amb 
aproximadament dotze mil habitants repartits entre la vila i els ravals. Tenia estació de 
ferrocarril que partia de Silla. També disposava d’un embarcador propi i en el segle XIX 
s’havia estudiat la possibilitat de construir un gran port que substituïra el de València.

Les guies de forasters, lluny del boom turístic, començaven a citar-la com a 
lloc recomanat per a efectuar una excursió. Entre altres punts d’interés es ressaltava, 
com a una excel·lent obra d’enginyeria, el magnífic pont de ferro instal·lat sobre el 
Xúquer en 1905, el cost del qual havia ascendit a 387.000 pessetes, quantitat molt 
important per a l’època.

CULLERA EN LA PRIMERA DÈCADA DEL SEGLE XX

El Mercat va ser inaugurat en 1900 i construït per Luis Ferreres Soler, autor 
també de l’Eixample de La Bega. Eixe mateix any es construïx el cementeri civil. El 
primer enterrat en este lloc va ser Agustí Costa Font. 

En 1905 s’obri l’Escolaica, amb sis aules i un pati. Va costar 6.455 pessetes. Per 
eixa època ja es feien funcions de cinematògraf i s’estava construint un llavador pú-
blic. Al març de 1906 s’acaba el Teatre Cervantes i s’inaugura. Va costar 32.000 pes-
setes. Es va enderrocar en 1989 i també va programar cinema.

El 14 de març de 1909 el Doctor José Alemany Bolufer ingressa en la Real Aca-
demia Española de la Lengua, amb el discurs “Del orden de las palabras en la lengua 
indoeuropea”. Per altra part, de principis d’abril d’eixe any és l’acta fundacional de la 
Societat Musical Instructiva Santa Cecília a la Fàbrica de la Llum, on s’assajava des 
d’uns pocs anys abans.

ESPANYA I EL MÓN EN 1909

Espanya es trobava deprimida econòmicament i moralment. Encara no s’havia 
espolsat el revés tremend que va suposar la guerra de Cuba i la pèrdua de les colò-
nies d’ultramar, i ja es trobava immersa en forts conflictes politicolaborals i en una 
nova guerra: la del Riff (el Marroc).

A pesar de tot, el nou segle constituïa la modernitat, una època d’avanços no-
tables. De l’estranger venien notícies sobre el perfeccionament dels últims invents: 
el cinematògraf, el telèfon sense fils, la fotografia, l’electricitat, el radiòfon i mitjans 
de transport com el metropolità, el tramvia o l’automòbil, “carruatges” que ja no ne-
cessitaven la tracció animal.
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En el món es perfeccionava l’aeròstat, aquell globus que solcava el cel per mitjà 
de gas. Però els germans Wright, estaven efectuant intents de vol a motor en uns ar-
tilugis anomenats aeroplans, i aconseguien èxits d’alçar-se del sòl a penes un recor-
regut curt. Era l’any en què Robert E. Peari, marí i científic nord-americà, va arribar 
en una llarga expedició per primera vegada en la història al Nord geogràfic. I també 
eixe any faltava Simon Newcomb, astrònom i matemàtic canadenc famós pels seus 
estudis de mecànica celeste i compilador del calendari astronòmic.

ELS PRIMERS VOLS A EUROPA I AL MÓN

El 17 de desembre de 1903 els germans Orville i Wilbur Wright realitzaren als 
Estats Units el primer vol de la història de l’aviació. Va tindre lloc a les platges de 
Dill Devil Hills, quatre milles al sud de la ciutat de Kitty Hawk (Carolina del Nord). 
L’avió s’anomenava Flyer. Els Wright duien anys d’estudi en el disseny d’aparells i fent 
proves experimentals. Eren propietaris d’una fàbrica de bicicletes a Dayton (Ohio). El 
primer vol, davant cinc testimonis, va recórrer poc més de 30 metres i durà uns 12 
segons. Eixe mateix dia volaven 260 m durant 59 segons. Els dos germans s’alterna-
ven en els vols. L’era de l’aviació havia començat. 

A Bagatelle, prop de París, el brasiler Santos-Dumont realitzava el primer vol a 
Europa. Va ser el 13 de setembre de 1906 amb l’aeroplà Canard 14-encore. L’aviació, 
una mescla d’esport i aventura, s’estenia per tot Europa. Cada intent era tot un ex-
periment per tal de volar uns segons o uns minuts.

En 1908 els Wright arriben a Pau (França) i posen a disposició el seu avió per als 
que vullguen vore’l i muntar-se. Alfons XIII és un dels que s’hi desplacen. Se sap que 
Alfons XIII, després de rebre les explicacions de Willbur, va refusar volar en l’avió, ja 
que havia promés a la reina i al president del Consell de Ministres, que no arriscaria la 
seua vida en el vol. Anys més tard confessaria amb tristesa que no li permetien volar.

Del 22 al 29 d’agost de 1909, unes setmanes abans del vol d’Olivert, té lloc la 
primera reunió aèria internacional a Reims (França), on acudiren 36 aeroplans. Va ser 
presenciada per un milió de persones. En eixa cita Henry Farman fa un vol de 180 
km en 3 h i 4 minuts. A pesar de tot això, el vol més famós va ser el de Louis Blé-
riot, que va creuar el Canal de la Mànega el 25 de juliol de 1909. Fa el primer salt 
aeri entre França i Anglaterra.

EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA DE 1909: INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

Promoguda per l’Ateneu Mercantil de València i, especialment, pel seu president 
Tomás Trénor, l’Exposició Regional Valenciana de 1909 va ser una magnífica exposi-
ció de productes agrícoles, comerç, indústria, belles arts, arquitectura i, sobretot, va 
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projectar i va realitzar una infinitat d’actes festius, concursos, festivals, concerts mu-
sicals, exhibicions, congressos i altres manifestacions culturals que tingueren lloc des 
del 22 de maig fins a finals de 1909. La repercussió de la mostra va ser important, 
tant a Espanya com a Europa.

A Europa, com a conseqüència dels canvis de mentalitat mercantil, ja s’havien 
efectuat diverses Exposicions Universals. París, Birmingham, Londres, Dublín, Munic o 
Lió les organitzaren durant el període de meitat del segle XIX fins a finals. A Espanya 
van ser molt comentades les de Madrid (1907) o la de Saragossa (1908). Estes dos 
últimes van ser el detonant perquè es projectara organitzar una d’estes mostres que 
recollira la producció de les tres províncies valencianes.

EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA:
OBJECTIUS, EL PROJECTE I ELS ARTÍFEXS

Des d’un principi es va pensar que tan magna exposició no hauria de ser tan sols 
agrícola o artística, sinó que havia de recollir també aspectes industrials i comercials 
que serviren per a “vendre” la nostra laboriositat fora de les nostres fronteres, a més 
de projectar altres actes entorn a la mostra. Amb el nou segle la mentalitat mercantil 
del valencià canviava i l’exposició havia de desenvolupar-se en el sentit de mostrar 
per a vendre, però també havia de tindre caràcter d’expansió comercial.

Els empresaris valencians que visitaren altres mostres coincidiren en l’Ateneu 
Mercanil de València. El seu president, Tomás Trénor, home de negocis i cosmpolita, 
va ser el que es fa ver ressò d’esta demanda i immediatament va impulsar la idea i 
va constituir un comité compost de coneguts industrials i comerciants de la capi-
tal. Després de solucionar diversos aspectes econòmics, es van contractar els millors 
arquitectes perquè construïren el continent de la mostra. Per al seu contingut es va 
fer una convocatòria dirigida a tots els productors, artistes, agricultors i comerciants 
valencians que volgueren participar en l’exposició.

EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA: ON ES TROBAVA

Des d’un primer moment es va pensar en uns amplis terrenys al costat de l’Al-
bereda i els quarters de San Juan de Ribera, al final del camí de la Soledat. En mei-
tat del recinte, que comprenia 164.000 m2, ja es trobava construït des de 1907 l’edi-
fici de la fàbrica de Tabacs, conegut com a Tabacalera, que va servir per a exhibir 
els productes de la indústria. Actualment es troben en esta àrea l’Arxiu del Regne, la 
Piscina València, l’Hotel Westin, carrer d’Arts Gràfiques, Micer Mascó, l’avinguda de 
Suècia i adjacents, al costat del camp de Mestalla. Pels anys esta superfície va donar 
títol a un nou districte en la ciutat: el de l’Exposició. 
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EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA: LA INAUGURACIÓ

Després de diversos retards (s’havia projectat per al dia 1 de maig), va tindre 
lloc el 22 de maig. Per tren va vindre Alfons XIII, acompanyat d’Antonio Maura, Pre-
sident del Consell de Ministres, els quals recorregueren el centre de la capital, van 
visitar l’Ateneu Mercantil i hi hagué una desfilada militar davant de Capitania, per 
a després dirigir-se a l’Exposició. Allí, en la Gran Pista, el Rei va presidir l’acte inau-
gural i es va entonar per primera vegada l’Himne de l’Exposició, després convertit en 
Himne Regional. A la vesprada es va celebrar la Batalla de Flors, en què participaren 
especialment Alfons XIII i Tomás Trénor pujats a una carrossa.

En la visita inaugural, Alfons XIII va visitar el Palau de la Indústria, on es tro-
bava exposat l’aeroplà de Juan Olivert. El rei va departir llargament amb l’aviador de 
Cullera, qui li va donar explicacions molt detallades de l’avió.

EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA: EXHIBICIÓ D’AEROPLANS

L’exhibició d’un aeroplà en el segon pis del Palau de la Indústria va ser un dels 
esdeveniments més sonats de l’Exposició. Els valencians van vore per primera vegada 
un d’estos aparells precursors de l’aviació a Espanya. El cullerà i laboriós Juan Olivert 
l’havia fabricat amb modificacions importants respecte als seus antecessors els ger-
mans Wright, més lleuger i de major visualitat. L’aparell era un biplà dissenyat per 
Gaspar Brunet. Estava constituït per dos bigues longitudinals de fusta de fleix amb 
diagonals d’acer; les ales tenien una evergadura de 10’30 metres i van ser revestides 
amb tela de cotó. El motor era un Anzani de 25 CV i l’hèlix de la casa Chauvière de 
2’25 metres de diàmetre. Un disseny que combinava les directrius d’Olivert i els co-
neixements de Brunet.

En aquells moments l’aviació era una novetat tecnològica d’avantguarda. Es volia 
mostrar el potencial tecnològic valencià. Prop de París, el valencià Sanchis Tarazona 
estava construint una avió que també havia de ser mostrat en l’Exposició Regional 
Valenciana, però sembla que l’aparell va sofrir danys i mai arribà a València.

EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA: ACTES MÉS IMPORTANTS;
QUÈ VA SUPOSAR PER A LA CIUTAT I PER A LA REGIÓ

Foren molts els actes, diversos i alguns d’ells totalment nous. A més d’importants 
congressos i assemblees, va haver-hi concurs de belleses, revetles, concerts simfònics, 
exhibicions folklòriques, concursos esportius (futbol, esgrima, tir de coloms, ciclisme, 
proves automobolístiques, atlètiques, etc.), ascensió de globus aerostàtics, audicions 
musicals, exhibició de pel·lícules, concursos pirotècnics, festes per als xiquets... i a 
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més, la instal·lació d’un Parc d’Atraccions que, per allò que era nou, va ser molt ce-
lebrada. En total es produïren al voltant de 400 actes. 

Per a la ciutat i per a la regió va suposar un canvi de mentalitat, un gran im-
puls comercial i el trànsit a la modernitat que ja imperava en altres llocs. Van haver 
empreses i comerciants que ho aprofitaren per a modernitzar les seues instal·lacions, 
renovar la vella maquinària i les seues infraestructures arcaiques. Es feren contactes 
comercials amb altres llocs d’Espanya i d’Europa, cosa que va provocar un acosta-
ment i expansió comercial dels seus productes. En la vida laboral va servir per a cre-
ar ocupació. A pesar que va ser un projecte impulsat per la burgesia, la participació 
obrera va ser important. Del taller familiar s’estava passant a la xicoteta i gran in-
dústria. També molts edificis es reconstruïren i es pintaren les façanes de les cases.

EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA: ELS EDIFICIS MÉS IMPORTANTS

Si hi ha una cosa que va ser inaudita va ser la ràpida construcció dels edificis. 
En tan sols uns mesos aparegueren edificacions majestuoses que formaren un con-
junt arquitectònic d’importància. Entre altres construccions excel·liren: l’Arc d’Entra-
da, el Palau de Belles Arts, la Gran Pista, el Gran Casino, el Saló d’Actes, l’Umbracle, 
el Palau de Foment, el de les Obres del Port, la Font Lluminosa, el Teatre Circ, o els 
Palaus d’Agricultura, Municipal, Foment, Diputació Provincial, Patrimoni Reial, Indús-
tria (edifici de Tabacalera) o l’Asil de Lactància, a més dels pavellons que allotjaren 
indústries particulars. De tots estos edificis, actualment tan sols se’n conserven tres: 
Tabacalera, Palau Municipal i l’Asil de Lactància.

EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA: HIMNE REGIONAL

Des d’un primer moment el Comité va voler que el certamen tinguera una ex-
pressió poètica i musical que recollira el sentiment del poble valencià, un himne per 
a ser interpretat i cantat. La part musical es va encarregar al mestre José Serrano 
i Maximiliano Thous en fou l’autor de la lletra. L’Himne va ser cantat per primera 
vegada el dia de la inauguració per multitud de músics i veus, amb la presència 
d’Alfons XIII. Tal va ser el seu èxit que es va haver de repetir una vegada més. En 
1925 va ser consagrat com a Himne Regional i en 1930 l’Ajuntament de València 
va encarregar al mateix Thous la traducció al valencià. Es va cantar per primera 
vegada en llengua vernacla en una jornada d’exaltació patriòtica celebrada durant 
la Fira de Juliol.
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EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA:
CURIOSITATS I MODERNISME, CONCURSOS I CONGRESSOS

Entre les mostres que s’exhibiren algunes van causar gran impressió, per ser la 
primera vegada que es veien. L’escala mecànica, que va ser instal·lada davant de la 
porta del Palau d’Indústria, per deu cèntims, de forma mecànica, permetia pujar al 
primer pis. El tramvia aeri, que recorria el trajecte d’una part a l’altra del riu, permetia 
l’acccés a l’Exposició sense haver de caminar per la passarel·la que s’havia construït 
per a unir les dos parts del vell llit, i es convertia en un trajecte directe a l’entrada 
de l’Exposició. Una altra de les novetats va ser la Font Lluminosa, un portent elèctric 
compost de dos torres de vint metres d’altura, en el centre de la qual es trobava la 
font formada per una gran petxina i l’aigua que queia per uns panells de vidres. S’il·-
luminava per mitjà de reflectors de llum. El cinematògraf, instal·lat al costat de la 
Gran Pista, també va ser un exemple de novetat i modernisme.

En realitat els concursos van ser més prompte exhibicions, en les quals també 
s’inclogueren les proves esportives: ciclisme, motociclisme, carreres pedestres, tir de 
coloms, hípica, futbol, regates, esgrima, elecció de belleses... però també n’hi hagué 
concurs de canastrells de flors, de pirotècnia, de música, labors i treballs artesans, 
colombòfil, jardineria o de ramats.

Els congressos foren importants. La majoria es dugueren a terme durant els me-
sos d’octubre i novembre: Agrari Nacional, Secretaris d’Ajuntament, Reformes Socials, 
Universal de Poesia, Pèrits i Professors Mercantils, Penitenciari, Associació Espanyola 
per al Progrés de les Ciències, Arquitectura, Esperanto o el Regional de les Sociedades 
Económicas de Amigos del País. També es feren assemblees com les de les Cambres 
de Comerç o la Farmacèutica.

EL PROJECTE DE JUAN OLIVERT SERRA

Olivert, estudiant d’Enginyeria Industrial a Barcelona, es va dirigir al seu profes-
sor, Gaspar Brunet, perquè l’ajudara en el disseny i construcció d’un aeroplà. L’aparell 
va ser construït a Barcelona, als tallers Rosell i Vialta.

El biplà va ser traslladat en ferrocarril a València a l’abril de 1909, i va ser ex-
hibit al Palau de la Indústria de l’Exposició Regional Valenciana, encara sense motor i 
sense hèlix. El mes de maig de 1909 Olivert sol·licita una subvenció a l’Ajuntament de 
València per al motor i l’hèlix, que haurien de ser tornats quan finalitzara el programa 
de vols. L’Ajuntament li concedix 20.000 pessetes en total. Sembla que en un principi 
la idea era eixir de Paterna i sobrevolar l’Exposició Regional Valenciana a la capital. 

L’aeroplà es va exhibir al Palau d’Indústria, tot i que en un primer lloc tenia un 
altre emplaçament. Els periòdics locals donaren gran quantitat de detalls tècnics i de 
disseny de l’aparell. Dies abans del vol, l’aparell es va traslladar en carro a l’estació 
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del Pont de Fusta i des d’allí, per tren, a Paterna, on seria muntat del tot amb l’hè-
lix i el motor nous.

Les proves de vol s’havien previst per al 5 de setembre de 1909. Segons Brunet, 
la idea era fer això, proves, de tota classe, fins que després de molts intents, quan 
fóra, l’aeroplà poguera enlairar-se. Gaspar Brunet i Viadera (Barcelona, 1867-1928) 
era enginyer industrial i dedicà la seua activitat professional a la indústria química. 
Va escriure Curso de aviación (1910) i El aeroplano militar (1911). Director d’una fà-
brica de telers, va ser coresponsable del disseny del primer aeroplà amb motor capaç 
de volar a Espanya.

EL VOL DE JUAN OLIVERT SERRA: 5 DE SETEMBRE DE 1909

Segons conten els diaris de l’època el vol, al Campament del Regiment d’Artilleria 
de Paterna, va ser presenciat per unes 4.000 persones, incloent-hi l’Alcalde de València 
i nombroses autoritats militars. Moltes persones acudiren en tren des de la capital.

En el primer assaig, l’avió no va arribar a enlairar-se i Olivert va parar el mo-
tor. La segona prova, passà a la història, a pesar que havia de ser un nou test d’ac-
celeració, estabilitat i resistència. L’avió va arrancar de nou i va arribar a un règim 
de 750 revolucions per minut. L’aeroplà va volar, pareix ser que de 30 a 50 metres, 
durant 10 segons i a una altura d’uns pocs decímetres, segons les fonts consultades.

A continuació Olivert, per tal de no atropellar els espectadors, i veient com s’al-
çaven davant d’ell un grup de garrofers, contra els quals xocaria, va haver d’aterrar 
l’avió on va poder. L’aeroplà es va colpejar contra una rasa i això va produir alguns 
danys en una de les rodes, ala i eix. A pesar de l’aterratge d’emergència, el vol s’havia 
produït i Olivert passava a la història de l’aviació el diumenge 5 de setembre de 1909.

És més que probable que Olivert no haguera vist volar mai, i això encara li dóna 
mès mèrit a la seua proesa. Els pioners de l’aviació eren tots uns aventurers, ja que 
cada vol constituïa una nova experiència.

LES IMPRESSIONS DEL VOL DE JUAN OLIVERT SERRA (I)

Els mitjans de comunicació de l’època es feren ressò de les impressions d’Oli-
vert sobre el seu vol:

“La primera arrancada sólo ha sido para probar el motor. La segunda la realicé 
con intención de volar, de perder tierra, y esto lo he conseguido. No pueden imagi-
narse ustedes satisfacción más grande que ésta.

Probado el motor y visto que cumplía; probado el timón y demostrado que obe-
decía absolutamente y totalmente á mis maniobras, salí la segunda vez con ánimo 
decidido á dar la vuelta al campamento, buscar la pendiente de enfrente, lanzarme 
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al espacio y realizar, en suma una prueba si no decisiva, concluyente, capaz á satis-
facer al público y á satisfacerme.

Llevaba el aparato una marcha de 60 kilómetros por hora; la hélice desarrollaba 
750 revoluciones por minuto. Aunque el motor, que es de 25-30 caballos, puede hacer 
desarrollar mayor número de revoluciones, con la expuesta bastaba para volar. Cuan-
do llegue á 1.000 ó á 1.200, que es el máximo, podré llevar á bordo un compañero”.

LES IMPRESSIONS DEL VOL DE JUAN OLIVERT SERRA (II)

“Iba inclinado el timón, y cuando hube andado un centenar de metros, advertí 
que la rueda pequeña de detrás había perdido tierra; levanté aquél, y el aire descom-
poniéndose en las dos fuerzas, horizontal y perpendicular necesarias, levantó las rue-
das de delante. Dejé de sentir la trepidación que hace vibrar todo el aparato cuando 
éste, en marcha el motor, descansa sobre tierra; me convencí que estaba en el vacío, 
en el aire, y fue un instante de felicidad pura, un latigazo de algo bueno y agrada-
ble, que hizo estremecerme… Así he andado unos cuantos metros: quince ó veinte.

No puedo decir si me levanté mucho, un dedo, un metro, para el caso es igual. He 
estado en el aire, y hubiera estado más á no ser por el accidente que han presenciado.

Ante mí tenía una barrera de algarrobos y un grupo de público, y para evitar 
lastimar á la gente y estropear el aparato en aquélla, y deseando al propio tiempo 
buscar la pendiente y hallarme en el aire, inicié una media vuelta, y entonces la ru-
eda derecha chocó contra el margen de una acequia pequeña y se rompió. Al golpe 
perdió el aparato su estabilidad y vino al suelo, rozando tierra el ala inferior y rom-
piéndose el eje”.

QUÈ PASSÀ DESPRÉS DEL VOL?

La idea era continuar les experiències aeronàutiques, i l’avió es traslladà prop de 
les platges de Natzaret, on sembla que va ser guardat en un cobert. Es creu que va 
acabar els seus dies víctima de l’abandonament, el vandalisme o una ratxa de vent 
marí, que va debilitar notablement la seua estructura. L’abandonament del projecte 
per part d’Olivert continua sent un enigma: mai més es va saber de la seua passió 
per l’aviació, quan esta cada vegada estava més de moda.

Segons altres fonts, l’avió va ser reparat en uns terrenys prop de la platja de 
Natzaret. Olivert i Brunet dugueren a terme una prova per a posar a punt l’avió, pro-
va que no isqué bé; l’avió patia greus deformacions. L’hèlix i el motor van ser tornats 
a l’Ajuntament de València, que els va deixar a altres pilots. Finalment l’avió va ser 
traslladat a Barcelona, on, amb canvis notoris, va ser exposat per Brunet a l’Exposi-
ció Aeronàutica de març i abril de 1910.
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EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA:
CLAUSURA I NAIXEMENT DE L’EXPOSICIÓ DE 1910

Oficialment va ser clausurada el diumenge 9 de gener de 1910. El balanç de 
celebracions intenses havia deixat darrere seu més de 400 actes i multitud de par-
ticipants. Les firmes expositores havien tingut un èxit desigual però el certamen els 
havia proporcionat la difusió dels seus productes i va ser el germen per a la creació 
de la Fira de Mostres. Quant a la part econòmica, va haver un dèficit important. Els 
ingressos ascendiren a 3’8 milions de pessetes, mentres que els gastos van ser 6 mi-
lions, amb un resultat d’un saldo negatiu de més de 2’2 milions. És aleshores quan es 
va decidir que el certamen podia continuar, que es podien aprofitar totes les instal-
lacions i l’esforç de la majoria de comerciants. S’ampliaria la difusió i es convocaria 
els productors nacionals perquè exposaren els seus productes. Finalitzava l’Exposició 
Regional Valenciana de 1909 i naixia l’Exposició Nacional de 1910.

L’AVIACIÓ VALENCIANA I MUNDIAL POC DESPRÉS DE JUAN OLIVERT SERRA

A partir de la gesta d’Olivert, el tema de l’aviació es va posar tant de moda que 
des de principis de 1910 no pararen els vols i les exhibicions, com la de la Malva-ro-
sa el 1910, amb la participació del prestigiós Julien Mamet, o la de Castelló de 1911, 
així com concursos com el raid València-Alacant-València al juliol de 1911, que va 
sobrevolar Cullera. Segons conta José Codina en un dels seus escrits, son pare recor-
dava que en este Raid, molts cullerans pujaren al Castell per a vore passar els avions 
millor. Les competicions entranyaven enormes dificultats i riscos, i ocorregueren fins 
i tot accidents mortals.

A més, es van iniciar projectes per als primers aeròdroms a la Malva-rosa i a 
l’Altet, es van formar les primeres empreses per a dur a terme les primeres rutes, i es 
van crear societats que mantindrien l’esperit esportiu i aventurer de l’aviació. 

En 1910 el francés Paulham batia el rècord mundial en altura, al volar als 1.270 
metres a Los Angeles (Estats Units). Eixe mateix any el peruà Jorge Chávez sobrevo-
lava els Alps, es feia el trajecte Londres-Manchester o tenia lloc el primer vol en un 
hidroavió. En els anys posteriors, el creixement de l’aviació és exponencial.

EL LLEGAT DE JUAN OLIVERT SERRA HUI

L’any 2003 l’Exèrcit de l’Aire va commemorar el centenari del primer vol dels 
germans Wright. Entre els actes que es dugueren a terme, es va erigir un monòlit 
commemoratiu a Paterna del primer vol espanyol, al costat del lloc on el va fer Juan 
Olivert. També es van construir dos rèpliques, a escala natural, de l’aeroplà construït 
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pel tàndem Olivert-Brunet. Una d’estes rèpliques pot admirar-se al Museu de les Ci-
ències Príncep Felip, de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. L’altra s’exhi-
bix al Museu d’Aeronàutica i Astronàutica de Madrid, a Cuatro Vientos.

El 3 d’octubre de 2003 s’erigí al cementeri de Cullera un monument al panteó 
on està soterrat el nostra paisà i s’hi deposità una corona de llorer. A més, l’Ajun-
tament de Cullera va acordar, per unanimitat, en sessió plenària de 28 d’octubre de 
2003, dedicar un carrer de la nostra ciutat a Juan Olivert Serra.

El passat 5 de setembre de 2009 un segell de Correus commemorava el centena-
ri del vol, i s’afegia a altres segells i matasegells de 1994 i 2004. I això no és tot, ja 
que el Festival Aeri Ciutat de València atorga el Premi Juan Olivert i una de les sales 
VIP de l’Aeroport de Manises (VLC) porta el nom del volador de Cullera.

CONCLUSIONS

Diuen que el futur de l’home està en el cel, en els viatges interplanetaris que 
permetran descobrir nous mons, nous horitzons.

L’home, des de l’antiguitat, sempre ha pretés volar com un pardal i a través de 
distintes èpoques ho ha intentat valent-se de diversos artilugis: ales artificials o apa-
rells mecànics impossibles, fins a arribar als globus que permeteren l’ascensió.

El segle XX despertava com una porta oberta al modernisme, imatge que irrom-
pia amb força en tota la societat. Nous avanços, invents i projectes, se succeïen amb 
inusitada rapidesa, intentant apartar el comportament encara decimonònic. És ales-
hores quan els germans Wright realitzaren les primeres proves del seu aeroplà, i quan 
alguns inquiets i intrèpids personatges intentaren emular la seua gesta.

A Espanya va ser Juan Olivert el primer a pilotar un aeroplà amb motor en 1909, 
ara fa cent anys. Amb 21 anys va voler volar i volà, encara que foren a penes uns 
30 metres. I per esta gesta va inscriure el seu nom amb lletres d’or en la història de 
l’aviació espanyola.

La seua ciutat natal, Cullera, i tots els cullerans, tenien en ell un deute, el reco-
neixement de tan gran gesta, no sols pel vol sinó pel seu projecte, l’esforç i la il·lusió 
que li permeteren aconseguir la meta. Per això, el nostre Ajuntament organitza esta 
exposició, al complir-se el centenari, com a just homenatge i record entranyable a 
l’home que fou: “De Cullera al cel”.
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Portada de la revista Valencia. Literatura-Arte-Actualidades, nº 17. 12-9-1909. Juan Olivert amb l’avió.
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Ascensió en globus en 1850 (Navarro 
Cabanes, Diario de Valencia, 17-9-
1925). Col·lecció Rafael Solaz.

Ascensió del globus “Mariposa” en la Gran 
Pista de l’Exposició Regional Valenciana de 
1909.

Juan Olivert Serra amb familiars i amics. Arxiu de Lamberto Olivert Figueres.
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Els primers vols dels Wright en 
1903.
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Postal francesa de Louis Blériot, el primer en creuar el Canal de la Mànega en 1910.

Wilbur Wright amb el rei Alfons XIII a Pau (França) al febrer de 1909.
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Plànol de l’Exposició Regional Valenciana. S’observa on anava en un principi l’aeroplà d’Olivert. 
Col·lecció Rafael Solaz.
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Palau de la Indústria de l’Exposició Regional Valenciana, on va ser exposat l’aeroplà d’Olivert. Sèrie 
fotogràfica d’A. Fabert. Col·lecció Rafael Solaz.

Quadre de José Clemente. Alfons XIII amb Juan Olivert Serra el 22-5-1909. Col·lecció de Rafael Murcia.
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Olivert amb el seu aeroplà al Palau de la Indústria. Revista Nuevo Mundo. Col·lecció Rafael Solaz.

Aeroplà del valencià Sanchis Tarazona que no arribà a volar. Col·lecció Rafael Solaz.
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El tàndem Olivert-Brunet.
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L’avió va ser construït a Barcelona.

Olivert dalt de l’avió vestit d’època.
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L’aeroplà d’Olivert pendent d’enlairar-se.

Preparant l’avió per a volar.
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Vista de l’aeroplà.

L’aeroplà Olivert-Brunet en una imatge per a la història.
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Vista de l’aeroplà d’Olivert.

Vista frontal de l’aeroplà d’Olivert.
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Cartell de l’Exposició Aeronàutica de Barcelona de març-abril 1910.
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Portada del llibre Para ser aviador (1921). Col·lecció Rafael Solaz.
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Cromos del primer terç del segle XX. Àlbum de la Casa Nestlé. Col·lecció Rafael Solaz.
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Raid València-Alacant de 
1911. Col·lecció Rafael Solaz.
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Primer llibre valencià d’aviació (1937). Col·lecció Rafael Solaz.
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Segell commemoratiu de Correus. 5-9-2009.

Rèplica de l’avió d’Olivert en el Museu de les Ciències Príncep Felip de València. Foto de Rafael Murcia.




