
 
 

 

JOSÉ MOLÉS PUELL    -    Biografía 
 

José Molés va nàixer a Vinaròs (26 de setembre de 1.913 - 21 de gener de 2001 +) fill 
de José Molés Andreu, de Rossell i de Fidela Puell Drago, d'Amposta. 
Son pare s'inicià amb els estudis en l'Escola de Belles Arts de San Carlos de València, 
mentre realitzava el seu ofici de pintor; dibuixos de temes decoratius i artístics. 
Va tenir molt a vore son pare en elegir esta professió, que ja era pintor-decorador i 
restaurador de pintures en mal estat i es que va ser alumne avantatjat de l'Escola de 
Belles Arts de València, però per circumstàncies de la vida es dedicà de professió a 
pintor-decorador. Llavors se pintaven cases-palaus, ermites, es doraven altars amb 
làmines d'or de vint-i-dos kilats, mobles de luxe, etc. 
A través del seu ensenyament, iniciant-li en el dibuix i pintura, junt al seu interés 
personal, com a autodidacta en llibres d'art, copiant i estudiant la mateixa naturalesa, 
així va ser com va escollir la seua professió. Sempre deia que mentre xiquets jugaven 
a pilota, a ell li agradava dibuixar el que veia, fer bocetos.... 



 
 

 

La guerra civil li tallà la seua trajectòria, i a l'acabar començà la restauració i decoració 
de l’Església Arxiprestal de la nostra ciutat, pintant la part central, així com la capella 
(no l'actual), l’església del monestir de la Divina Providència, així com les ermites de 
Peníscola, Torreblanca, Ulldecona, dorant també peces ornamentals d'altres esglésies 
i...també dibuixà el pendó de la Confraria de Jesús Natzaré i Sant Sepulcre, de la qual 
va ser dels pioners. 
Els seus treballs no passen desapercebuts al llavors capellà de Forcall Mossèn Manuel 
Milian, encarregat de restaurar el patrimoni de l'església forcallana, ja que l'església va 
ser un dels edificis més castigats al llarg de la guerra i per mitjà del vicari d'allí, mossèn 
Javier Redó, amic personal, va començar la restauració en l'any 1941 fins l'any 1948 
del presbiteri, altar major, capelles,i sagristia. Alguns altars i capelles, en la època, 
costejats per famílies del poble, les esclaves filles de María...com és el cas de la 
Capella de la Puríssima. També la decoració de la seua ermita de La Consolació. A 
vegades amb gran nevada i aïllament d'algun dia sense cotxe ni comunicació, 
aprofitava per pintar quadres del pont, carrers.....  



 
 

 

Té una gran col·lecció de quadres i dibuixos de la població, plens d'història i enyorança, 
pintats fa més de setanta anys, mentre restaurava l'església que mostren aspectes 
gairebé inèdits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

També va decorar el revers de la bandera de xiques d' A.C. amb una pintura artística 
de la Verge de Consolació, així com treballs en cases particulars, rètols de cases 
comercials, etc.  
En l'any 1941 començà l'obra restauradora i artística i conegué a la que seria la seua 
esposa, la forcallana Rosita Molinos Martin(+2011) amb la qual va tenir dos filles: 
Rosa Mª (+2013) i Pilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va acabar-la en l'any 1948 



 
 

 

Recordo estes dos anècdotes que contaven: deia mon pare que per les nits els xics i 
xiques feient tertúlies a una placeta recoleta junt a l'església després del rosari, allí 
acudien tots i es van conéixer.  
Ma mare deia: quan se li secaven les pintures venia a ma casa per un poc d'aigua (la 
casa estava prop de la església), i sempre li preparava un aperitiu; així parlaven una 
estona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tota l'obra de restauració que va fer, pot llegir-se en el "Libro de Efemérides" de l‘Arxiu 
Parroquial. 



 
 

 

Per aquest motiu; en reconeixement al seu treball 
realitzat de restaurar i decorar els altars , la Colònia 
Forcallano-Catalana i proposat per Mossen Marcos 
Gascón, capellà de la Colònia, (cosa que li va dir que 
no valía la pena, ja que sols va fer la seua professió, 
una part com a pintor de parets i altra de dibuix i 
ornamentació i dorat a l'aigua, fet de forma artesanal i 
artística), li feren un homenatge en novembre de 1999 
on li otorgaren una placa de plata amb l'escut de 
Forcall. La Colònia molt agraïda, li va donar les gràcies i 
la  familia molt satisfeta per aques homenatje, a la 
qual va correspondre amb la donació  d'un quadre de 
"la Fabrica de Palos". 
Es va fer a l'auditori de Vinaròs. A l'acte van assistir 
representats provincials de Cultura i Ensenyament; 
fent una amplia exposició d'una trentena de quadres 
de Forcall i voltants . 

Aprofitant l'acte,també 
l'Ajuntament de Vinaròs i 
en un decret de l'Alcaldía 
li va otorgar l'Escut d'or de 
la ciutat.Estant ausent el 
Sr Alcalde li va imposar el 
regidor de Cultura , Dn. 
Salvador Oliver. 



 
 

 

Va ser un artista que, com deia Oliver, navegava entre els conceptes de pintor-fotògraf 
o fotògraf-pintor. El fotògraf veu a través de l'objectiu una imatge que plasma amb tot 
el seu realisme.  Mon pare feia el mateix a través de la seua retina i els seus pinzells, 
ell fea un quadre.  Va pintar tot allò que estimava i paral·lelament als seus treballs com 
a professional de la decoració, no ha deixat mai de pintar i dibuixar tot el món que 
l'envolta.  El seu estil lluminós i realista queda immortalitzat en un bon nombre 
d'obres, que són el retrat d'una època, un veritable museu i un arxiu de la nostra 
història contemporània. 
Veia el món amb ulls de pintor. Si veia un jarró, li col.locava unes flors, feia una 
composició i ...un bonic bodegó.  Sempre buscava temps per a poder pintar; era la 
seua principal passió. 
També  gran amant de la lectura i aficionat a la literatura i lletres, tenia una rica 
biblioteca.  El seu estudi més bé pareixia un museu cultural i artístic;  amb tota mena 
de llibres, d'història de l'art, dibuix, pintura, música, medicina, tauromaquia, llibres 
d'escriptors i poetes de totes èpoques, etc, llegia tot; la seua afició ve des de xiquet. 



 
 

 

Va ser co-fundador del "Vinaroz" (avui Vinaròs o Diariet) en l'any 1957, sent alcalde Dn 
Ramón Adell Fons junt a Dn Manuel Foguet, Dn Antonio Carbonell i Mossèn Manuel 
Milian; ells van formar el primer consell de redacció. La data històrica del primer 
setmanari va ser el 30 de març de 1957.   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Ell feia dibuixos i escribia sobre indrets de Vinaròs,"Paisatges urbans"; tocava també 
temes històric-literaris-costumbristes.. referents als carrers, places i racons de la 
nostra ciutat, com el seu carrer Sant Francesc ,temes d'actualitat etc, pues li agradava 
molt escriure i quasi dominava tant bé la pluma com els pinzells. 



 
 

 

Com gran aficionat als bous i coneixedor del 
temes taurins posà unes columnes titulades 
"Meseta de Toril", sent el seu primer escrit 
que apareix el 27 d'abril de 1957 amb la 
mencionada capçalera, signava amb el 
pseudònim de Joselito i feia el comentari de 
les corrides. 
També feia les cròniques taurines i remitía a 
Castelló, quan li  demanaven sobre els 
festejos taurins de la nostra ciutat, per al 
diari Mediterráneo. 
 



 
 

 

Col·laborà també en la revista setmanal "San Sebastián" i en la revista "Comarca" 
editada en Benicarló. 
L'afició als bous li ve des de menut.  Recordava que inclòs va fer una làpida de record 
per la mort de Joselito, que col·locà al jardí de sa casa; no sap si era cosa natural o per 
admiració al torero. Assistia a les corrides de bous des de menut, en aquella època no 
hi havia televisió i molts xiquets jugaven a bous, recordava en carinyo "el carreronet 
de batalla" que era la placeta de bous i amb pintures que ell feia amb purpurina, se les 
posaven al damunt i feient de "traje de luces". 
De jove va començar a comprar un setmanari de bous que es feia en València i es deia 
"El Clarin" i a partir d'ahí començà a comprar revistes i llibres especialitzats, tenint una 
completa bibliografía del tema taurí. 
Molt aficionat a la música.  Va tocar el clarinet en la banda "La Alianza" en Dn Tomás 
Mancisidor.  Quan ell s'anà al nord per fer unes oposicions,  alguns músics es van 
juntar i van formar una altra banda, "La Artística", incorporant-se.  
Els  seus  compositors  preferits, eren músics  de zarzueles, tenint un ampli repertori 
d'elles,....apart de pasodobles. 



 
 

 

Amava la seua professió i li agradava, no parava de 
pintar i col·laborar en coses del poble; així en abril de 
1960 i dins de les activitats culturals que es feien, va 
realitzar els decorats i preparà l'escenografía de les 
obres de teatre que es van representar de "Marianela " 
de Perez Galdós, així com "La Muralla " de Joaquin 
Calvo Sotelo.   
Va fer també la portada dels llibrets de festes de "Sant 
Joan i Sant Pere" dels anys 1961 i 1962.    
Feia de tot, igual pintava i decorava cases amb dibuixos 
artístics, com restaurava i pintava imatges religioses.... 
sempre estava disposat a tot. 
Quan va ser el cinquentenari de la reliquia de Sant 
Sebastià, va realitzar dibuixos pintats de la reliquia per a 
les entrades dels principals carrers de la ciutat.  
La veritat és que ha deixat un vertader legat al nostre 
poble i moltes cases tenien algun quadre d'ell. 



 
 

 

En novembre del 1963 també va restaurar de la nostra església els altars de La 
Purísima i de Santa Teresa de Jesús, així en agost del mateix any també va fer sis 
cartells  metàl.lics indicadors de la proximitat de Vinaròs, que orientaven sobre les 
peculiaritats de la ciutat. 
Va formar part també de la vida política-social del poble; sent regidor de la corporació 
municipal durant els anys 1961 a 1965, estan d'alcaldes Dn. Juan Carsi i Dn. Fco José 
Balada Castell (este últim, prenia possessió en maig de 1963).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

En quant a la seua obra pictórica va ser especialment  
paisatgística. Li agradava la naturalesa i quan el temps li ho 
permitia (sobretot en caps de setmana) no dubtava en agafar el 
seu "vespino", abans "velosolex" i fer kilòmetres i també a peu, 
per recorrer camins i muntanyes;  se coneixia totes les partides 
del terme, inclòs va fer un mapa d'elles i és que també 
estudiant, tenia amplis coneixements de cartografia. (Durant la 
guerra civil, va estar en Adamuz, poble de la província de 
Còrdova, i va prestar els servicis  de fer dibuixos i cartografia). 
Dibuixava quasi tot; prenia apunts en un bloc menut, quasi 
sempre amb bolìgraf negre i a casa feia els quadres,  els tenia 
en el cap com si fossen fotografies, bé de paisatges, pobles de 
diferents angles, arbres amb els seus troncs peculiars; també a 
l'anar pel terme, va dibuixar totes les casetes de camp que es 
trobava, avui quasi totes desaparegudes o queden poques 
restes, i que ja formen part del patrimoni  històric de la nostra 
ciutat. 



 
 

 

No sols anava per la nostra comarca i recorria els pobles d'ella, sinó també de 
comarques dels voltants; té quadres del Montsià, del barranc de La Tenalla, Els Ports, 
Benifassà, pobles de la provincia de Terol  com Molinos, Les Planes ... 
Era la seua afició el pintar quadres, ja que ho compaginava amb la seua professió.  
I què dir de la "seua ermita"? Mentre va ser regidor de cultura, any tras any es va 
dedicar a la seua conservació i restauració. I a més a més, passava alguns dies allí (crec 
que era la persona que més la coneixia). Pam a pam la recorría, baixava a la cisterna 
(tenia les mides).  Més d'una cinquentena de quadres  dels més bonics racons i angles 
i perspectives  originals ho corroboren. 
Hi sentia l'ermita, hi anava cada diumenge de l'any. El dia d'any nou anava sempre a 
vore els patrons. 
Com anècdota, respecte a algun quadre, el va pintar més menut, perquè veiguessen 
que no era una fotografia.   
Recordo un quadre  de la plaça, pintat  des del balcó, que durant algun dia havia de 
pintar-ho a la mateixa hora, per el sol. 
 



 
 

 

I no sol va pintar l'ermita per fora; també  va pintar "el púlpit" (trona) d'abans, amb els 
símbols dels quatre evangelistes i ara exposat al passadis junt a l'escala que puja al 
cambril de la Verge de Misericòrdia (la patrona), a l'igual que el quadre amb la reliquia 
de Sant Sebastià, actualment dalt de la imatge de Sant Sebastià, al seu altar,  (no està 
signat, bé perquè no va posar la signatura o, al restaurà la van llevar. No se sap.)  
Però si contava que Mossèn Sirisi  li va deixar portar la reliquia a casa per fer una fidel 
còpia, cosa inusual i extraordinària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

També pintà quadres que fan història; com era l'entrada al bar i  les al·legories de la 
patrona i del co-patró pintades en blau i roig que es trobaven en la barana de la 
menuda escaleta d'accés a l'església des del bar i que van desaparéixer al voltant de 
1988, a conseqüència d'una sèrie d’actuacions. 
Després, quan es va jubilar no portava per a res vida sedentària,  malgrat alguns 
problemes de salut amb els peus, amb els quals tants quilòmetres va recòrrer.  
Sempre l'he conegut llegint, escribint o pintant. També ajudava en alguna tarea de 
casa...  Fins l'últim moment va pintar;  estant ell en l'hospital, encara li vaig portar 
algun quadre que hi havia deixat per enmarcar.  El que ja no podia fer era anar per 
eixos camins i muntanyes en el seu "macuto" com ell deia, amb els quaderns de dibuix 
dins, prenent apunts de tot allò que l'interesava.  
Apart de l'exposició en l'Auditori sobre quadres de Forcall en l'any 1999 amb motiu de 
l'homenatge, ha fet alguna altra, però sempre perquè la gent puguera vore tot allò 
que feia i conegués llocs o vistes diferents d'alguns indrets, mai a nivell comercial. 



 
 

 

   * En les cavallerisses del santuari de la Mare de Déu de la Misericordia :"Una altra 
mirada de l'ermita"....agost de 2006, amb més de cinquanta quadres, tots ells referents 
a l'ermita sobre els anys 45,50 o 60 i que ja són història. 
   * En la seu Amics de Vinaròs, abril de 2010, "Pintant a Vinaròs" 
   * En la seu Amics de Vinaròs "Mater Dolorosa“, març de 2018, cartells referents al 
septenari de la Verge dels Dolors, anys 1946 al 1958. 
    * En la sala Juan Catalá d'Amics de Vinaròs.....maig de 2019 sobre "Casetes del terme" 
pintades fins 1980. 
També vam fer donació a La Casa Membrillera de dos quadres, realitzats en1951 i 1974, 
en gener de 2011, amb motiu dels actes  programats per a la festivitat de Sant Antoni. 
Així mateix  també la donació  de 10 cartells pintats  amb motiu del Septenari de la 
Verge del Dolors dels anys 1946 a 1958. 
    



 
 

 

He de recalcar, que el pintar quadres no 
era la seua professió propiament dita, 
sinó una gran afició a la qual es va dedicar 
tota la vida; i quan li encarregaven algun 
quadre que ell tenia, mai pintava dos 
quadres igual, sempre posava algo 
diferent o afegia alguna cosa. 
Tot era pintar al natural, va copiar poc .  
Sé d'un llibre de la Regió Valenciana, 
d'una foto menuda en blanc i negre de 
principis del segle XX a la plaça ara 1er de 
Maig, i va fer un gran quadre de més de 
2m, anant preguntant a la gent com 
estaven pintades les coses i informant-se. 
El va pintar en l'any 1979.     



 
 

 

També va fer una còpia de Murillo sobre "La Adoración de los Pastores", que li  va 
regalar a ma mare quan va náixer la meua germana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El pintar va ser la seua vida, i en el pinzells a la mà va estar fins el final dels seus dies. 



JOSÉ  MOLÉS  PUELL 

Les imatges rurals de Vinaròs 
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