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De nou la revista LA LLOCA torna a presentar-se per tal de donar a conéixer als socis
de CILIM les acitvitats dutes a terme al llarg de tot l’any 2005, però aquesta vegada
ho fa amb una ampla varietat de temes que els seus socis han preparat per a tots
nosaltres.

Apareixen un bon nombre de treballs relacionats amb el poble, els quals donen a
conéixer la nostra cultura, així com les nostres arrels i identitats. Cal apreciar la par-
ticipació i implicació en la revista, cada vegada més, dels nostres socis, els quals dei-
xen constància de les seues inquietuds i allò que els interesa del nostre poble.

Des d’ací l’associació CILIM vol agrair als seus socis primer, i a la resta de la gent del
poble en general, la seua participació en les activitats portades a cap dia a dia, ja que,
malgrat la seua juventut, ja són moltes activitats culturals les realitzades fins hui,
exposicions, excursions, cursets, publicacions i altres, totes hi ha hagut un alt nivell
de recolçament de socis i veïns. A tots gràcies.

Ens resta animar-vos a seguir en aquesta línia i col·laborar en els projectes de l’asso-
ciació, que són molt i que entre tots poc a poc durem endavant.

L’Associació Cultural CILIM
Antella, Juliol de 2006

De nou ací
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Nota de Redacció: A l’equip de redac-
ció de la revista de l’associació Cilim
ens ha arribat aquesta curiosa carta
amb la voluntat expressa del singular
autor de fer-la conèixer a tot el públic
de la nostra revista. Tot considerant la
bona voluntat de l’escrit i que el text
no falta el respecte a ningú, hem deci-
dit imprimir-la i que el lector jutge per
si mateix.

Salutació, amb alguna recriminació,
del riu Xúquer

“Sóc el riu Xúquer i vaig a contar-vos la
història de la meua vida. Podeu dir que
sóc un riu molt vell, perquè vaig nàixer
fa milers i milers d’anys, però també que
sóc un riu molt jove i ara us diré per què.

Jo que sóc un riu, sé molt de rius, ara
us contaré un secret: els rius baixem
de la serra, on beguem les aigües cla-
res de l’hivern i les portem costera
avall fins arribar a la mar. Nasc a la
serra de Conca i passe per Antella i
molts altres pobles més fins arribar a
Cullera, que és on acabava cada dia,
perquè els rius naixem i morim cada
dia, no com les persones, que naixen
una vegada i prou. 

Conegueu aquella cançò que cantaven
tres simpàtics personatges que celebra-
ven tots els dies el seu feliç No-aniver-

sari, en una pel.lícula de Walt Disney?,
doncs, els rius podem celebrar tots els
dies el nostre Feliç Aniversari.

He de dir-vos que sóc un riu a qui agra-
da molt els xiquets. Sempre que ve
algun xiquet a nadar a l’assut procure
que s’ho passe el millor que puga. Això
sí, han de tenir en compte que, de vega-
des, les meues aigües són perilloses per-
què tinc clots profunds i altres secrets
que els poden fer mal. Per això han de
fer cas dels seus majors i posar molta
atenció on posen els peus.

Vaig a contar-vos un altre secret: sabeu
per què el vostre poble s’anomena
ANTELLA? No? Puix ara mateix us ho
dic. El vostre poble s’anomena ANTELLA
per mi!. Ja veig que no us ho creieu,
però creieu-me de debò, perquè jo sóc
un riu i un riu mai no diu mentides. Fa
molts, molts, molts anys van venir uns
homes que volien pujar riu amunt i en
arribar ací, tot venint de la mar, van
veure que no hi havia camí perquè entre
el riu i la muntanya no deixaven passar
ningú. Per això van decidir que aquell
lloc s’anomenara PORTELLA, pronunciat
en llatí, la llengua d’aquells homes, d’on
prové el mot Antella. Avui el nom
d’Antella ja no significa allò que signifi-
cava perquè fa seixanta anys uns altres
homes obriren una carretera entre el riu

Salutació amb alguna recriminació, del riu Xúquer
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i la muntanya per poder passar per
construir el pantà de Tous. 

Si el nom Antella ja no significa allò que
significava, recordeu, però, que viviu a
la Ribera Alta…. a la Ribera Alta del
Xúquer. Ribera és el nom que els
humans doneu a les terres pròximes a
les aigües dels rius. Regue les verdures,
els arbres i les plantes. Faig possible que
els tarongers cresquen, que els homes
puguen guanyar-se el jornal. Done a
beure a tots els peixos que viuen en la
meua panxa i a tots els animalets que
vene a beure’m. Podeu creure’m, perquè
jo sóc un riu i els rius mai no diem men-
tides. Per això sé que la gent de la
Ribera m’estima. A la gent que m’estima
és a qui preferisc contar-li els meus
secrets. Uns altres secrets que sé i que
sols conte a cau d’orella a tots aquells
que em volen escoltar. 

Els rius sempre hem estat vies de comu-
nicacio, per les nostres aigües baixaven
tota mena de mercaderies: ramats, que-
viures, soldats, … Mai no us heu pregun-
tat per què a l’assut hi ha el “Tercer por-
tellet”? Per deixar pas a les mercaderies
que baixaven pel riu!. Aquest portellet
deixava passar els troncs dels arbres que
baixaven de la serrania cap a Cullera, on
eren recollits per a fer taules, cadires,
vaixells, i moltes altres coses més.

Ai, aquells eren els bons temps, quan els
homes encara em respectaven!. Encara
no fa molts anys, baixava de gom a gom
ple d’aigua tot l’any, llavors era un riu
com cal. Ara, però, homes que no m’es-
timen estan disposats a què no continue
de ser un riu com cal. Homes que viuen
molt lluny d’ací i que res d’ací no els
importa. Això em dol molt, em dol per
vosaltres, sobretot els més joves que
haureu de pagar pels abussos que eixos
mals homes estan fent de mi. Us haveu
fixat que aigües avall d’Antella, les
meues aigües estan completament con-
taminades? Us haveu fixat que ja no
puc arribar a Cullera? Fixeu-vos en
quina mena de riu m’han convertit, en
un riu que ja no és un riu! I si no puc ser
el riu de sempre, quin sentit tindrà la
paraula Ribera del Xúquer? 

Alguns homes bons que m’estimen i que
viuen prop de les meues aigües s’han
fixat i m’ajuden perquè continue de ser
un riu com cal, perquè les paraules com
Ribera, Riu o Antella continuen de tenir
sentit. M’ajuden a què puga continuar
de celebrar el meu Feliç Aniversari cada
dia, aniversari al qual us convidaré cada
dia que puga. Paraula de riu.”

Firmat
El riu Xúquer.
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CILIM amb Xúquer viu, Sueca 28 de Maig 2005
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CILIM amb Xúquer viu, Sueca 28 de Maig 2005



6

Assemblea general ordinària, 11 de Maig de 2006
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Assemblea general ordinària, 11 de Maig de 2006
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Activitats: “Djembé”

Presentació
El llenguatge conceptual no pot reflec-
tir la realitat; la seua rigidesa, la seua
exactitud, moltes vegades impedeixen
que els homes es comuniquen. Sols el
llenguatge poètic, l’art, la música, etc.
poden descarregar emocionalment a l’-
home i establir vertaders vincles inter-
culturals. 

L’exaltació d’allò irracional en la con-
cepció de l’ésser humà, ha de ser hui en
dia un canvi de valors en aquest món
globalitzat, en el que el poder econòmic
governa les nostres vides.

La comunicació  visual a través del
Djembé ha unit formes culturals dife-
rents: l’africana i la d’Antella;  els seues
efectes foren sentits per aquell grup de
persones que participaren en el taller:
els esguards, les rises, els gestos, les pos-
tures els van dur a despertar allò irra-
cional que tan subliminat es trobava en
nosaltres. Gràcies al nostre professor
Buzie per ensenyar-nos aquest llen-
guatge diferent, desconegut per a molts
de nosaltres. 

El Djembé i la seua història
Es creu que es va originar l’any 900 a.C. a

Curs-Taller de Djembé, del 30 de setembre fins al 25 de novembre de 2005

El Dejmbé
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Activitats: “Djembé”

la tribu dels Maninka, que significa per-
sona de Mande, encara que hi ha qui da-
ta el seu origen al 1.300 a. C. Mande se
situaria, a l’actualitat, aproximadament a
Mali, de fet el topònim Mali és una de-
formació de les paraules Mande i Malin-
ke (sinònim de Maninka). Des d’ací, el
djembé, emigrà cap altres zones com el
Senegal, Nigèria, Guinea, Costa de Marfil
i Burkina Faso. Es creu que fou creat pels
Numu, artesans talladors de fusta, que
eren considerats els guardians de certs
poders. S’encarregaven d’esculpir el cos
dels djembés i de tocar-los. 

Al djembé li s’anomena en eixos llocs
tambor curatiu pel seus grans poders,
s’usava en ritus sagrats, naixements, bo-
des i funerals, acompanyat d’altres ins-
truments com el dundun, el balafon o el
shekere. Té diferents ritmes, molt rics i
variats, poden esmentar alguns com: el
Mandiany que s’usava per als treballs
agrícoles,  el Dounumba que es toca a
les bodes, el Wolosodon que s’usa per
als batejos i per a la circumcisió.  Els rit-
mes originals del djembé han anat can-
viant al llarg del temps, adaptant-se als
temps moderns i integrant-se amb al-
tres tipus de música. Ritmes com el Su-
nu o el Doundumba s’han transmés de
generació en generació durant segles
mitjançant un complex sistema sil·làbic
i vocal de les llengües africanes. Els
mestres cantaven els ritmes als seus
alumnes i aquests els tocaven. 

L’impacte en l’exterior
L’impacte internacional del djembé està
íntimament relacionat amb la història
de Nova Guinea i de “Les Ballets Afri-
cains”. Aquest grup es formà a Guinea
als anys 50 amb l’objectiu de poder
mostrar al món les tradicions musicals
guineanes. Una vegada aconseguida la
independència del país, en 1958, esde-
vingué el Ballet Nacional de Guinea, en-
cara que se’l coneix amb el seu nom ori-
ginal. Ja als anys 60 el grup començà a
escoltar-se tímidament en l’àmbit inter-
nacional i així, un dels seus membres

Curs-Taller de Djembé, del 30 de setembre fins al 25 de novembre de 2005
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més destacats, Ladji Camara arribà a in-
troduir el djembé a EEUU. És en aquest
mateix moment en el que es fundà el
segon ballet de Guinea, el ballet Djoliba,
que s’estableix en 1965 i que més tard
comença a gravar àlbums amb el nom
de “Percussions de Guinée”.

Però el vertader boom internacional del
djembé es produirà concretament a fi-
nals dels anys 80, gràcies a una sèrie
d’esdeveniments que es produeixen al
llarg d’eixa dècada. Esdeveniments com
les diferents gires internacionals que
duen a terme els ballets nacionals de
Guinea, Malí i Senegal, la introducció
del djembé en els diferents estils musi-
cals i la industrialització de la producció
dels instruments. Així el djembé arribà a
Amèrica i a Europa com un fenomen
musical, comptant amb el recolzament
d’organitzacions com WOMAD a Angla-
terra i creant-se diversos grups de djem-
bé com “Fatala” de Guinea o “Farafina”
de Burkina Faso. Aquest impacte es va
anar preparant ja des de mitjans de la
dècada dels 80, concretament a partir
de que la discogràfica Worldwide co-
mençara a interessar-se per l’instrument
i per l’estil.

Com a principals causes de que aquesta
internacionalització de l’instrument es
produira en aquest moment poden as-
senyalar-ne dues. En primer lloc, és de-

cisiva la desaparició del líder guineà, Se-
kou Touré, en 1984. Guinea havia patit
durant 25 anys la tirania d’un govern o
règim repressiu que li havia impedit la
seua apertura al món amb els efectes
que això comporta per a la seua vida
cultural. A partir de la mort del dictador
comença l’obertura cultural i es reini-
cien els contactes internacionals. En se-
gon lloc, no podem tampoc oblidar altre
factor que ha estat decisiu per a la mú-
sica guineana i de l’Àfrica Oriental que

Activitats: “Djembé”
Curs-Taller de Djembé, del 30 de setembre fins al 25 de novembre de 2005
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és el problema lingüístic, la majoria d’a-
quest músics són francòfons i açò ha di-
ficultat la seua internacionalització. 

Aquest èxit internacional del djembé ha
tingut com a primera conseqüència la
proliferació, en diferents llocs del món,
de centres d’ensenyament de l’instru-
ment. Hi ha nombrosos africans com a
mestres en ciutats com Nova York (Ladji
Camara), Washington (Djimo Kouyate),
Brussel·les (Madamy Keita) i un llarg etc.
a França, Holanda i la resta d’Europa.
Tots ells intenten ensenyar als seus
alumnes no sols ha tocar el djembé, sinó

també, el més important, el seu signifi-
cat. En aquest cas, el primer i principal
problema que es presenta, com dèiem,
és el lingüístic.

I és una vertader problema perquè es-
tem parlant d’africans que, en la majo-
ria dels casos, tenen l’anglés com a cin-
quena llengua. Açò es deu a que tenen
una llengua materna, normalment el
malinka o bamana o bé susu, seguida de
una segona llengua, fula, soninke o wo-
lof, a la que continua una tercera, ton-
gue africà i el francés com a quarta. En
aquest context, creguem que si es tracta

Activitats: “Djembé”
Curs-Taller de Djembé, del 30 de setembre fins al 25 de novembre de 2005
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Activitats: “Djembé”
Curs-Taller de Djembé, del 30 de setembre fins al 25 de novembre de 2005

d’un vertader problema en el de la co-
municació en anglés que és la parla de
la majoria dels seus alumnes. 

Per altra part, volem assenyalar els proble-
mes sobre les abundants teories i idees
equivocades que s’han desenvolupat al
voltant del djembé en el context interna-
cional. Abunden els errors sobre l’instru-
ment. Realment el públic internacional
sap correctament qui l’usa, en quines oca-
sions o d’on ve?. Podem dir que el desen-
volupament del djembé no ha vingut
acompanyat, malauradament, d’una co-
rrecta informació sobre el seu ús als països

originaris. Com és normal, pocs estrangers
interessats en aprendre sobre l’instrument
han estat a Àfrica per a conèixer i enten-
dre el que significa el djembé.

Aquest problema del que parlem és el de
la descontextualització que ha dut la in-
ternacionalització del djembé. Els profes-
sors africans a l’estranger no tenen el
context en el que es desenvolupa l’instru-
ment. No poden mostrar als seus alumnes
el procés de creació musical amb aquest
instrument en un context d’improvisació i
d’interacció amb els ballarins, tal i com es
dóna al seu context original.
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Activitats: “Djembé”
Curs-Taller de Djembé, del 30 de setembre fins al 25 de novembre de 2005

Comercialització que tots (músics i pú-
blic, africans i estrangers) hem de plante-
jar-nos. I analitzar així, d’una manera crí-
tica, si vertaderament volem que l’instru-
ment i la seua música continuen conser-
vant la seua essència. Essència basada en

un producte de la simple i pura improvi-
sació com a manera d’expressió d’un po-
ble que l’usa amb tota la seua força en
les celebracions dels seus ritus. 

MªJosé Pérez i Martí
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Activitats: “Djembé”
Curs-Taller de Djembé, del 30 de setembre fins al 25 de novembre de 2005
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Activitats: Presentació de la revista La Lloca, any 2005
17 de Desembre de 2005
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Activitats: Presentació de la revista La Lloca, any 2005
17 de Desembre de 2005
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Activitats: Excursió a Utiel
5 de Febrer de 2005
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Activitats: Excursió a Utiel
5 de Febrer de 2005
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Activitats: Excursió a Santa Cruz de Moya (Conca)
Homenatge als Guerrillers, 2 d’Octubre de 2005
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Activitats: Excursió a Santa Cruz de Moya (Conca)
Homenatge als Guerrillers, 2 d’Octubre de 2005



21

Activitats: Excursió a Aiora i Xalanç
26 de Novembre de 2005
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Activitats: Excursió a Aiora i Xalanç
26 de Novembre de 2005
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Activitats: Exposició de Fotografia, 9 de Juny de 2006

La II República Espanyola és el règim po-
lític pel qual es va regir Espanya en el
període que abraça des del 14 d'abril de
1931, data de proclamació d'esta i de
l'eixida del Rei Alfons XIII d'Espanya, i l'1
d'abril de 1939, data de la victòria defi-
nitiva del bàndol autoproclamat nacio-
nal (és a dir, el dels alçats contra la Re-
pública el dia 18 de juliol de 1936, ano-
menats així en oposició als lleials a ella,
als que es coneixia com a republicans).

Després de la caiguda del dictador Miguel
Primo de Rivera, Alfons XIII va intentar
tornar el debilitat règim monàrquic a la
senda constitucional i parlamentària, a
pesar de la debilitat dels partits dinàstics.
Per a això el govern de la Corona va con-
vocar una ronda d'eleccions que havien

d'injectar legitimitat democràtica en les
institucions monàrquiques.

El 12 d'abril de 1931 es va celebrar la se-
gona ronda de les eleccions municipals.
Encara que quantitativament estes elec-
cions es van saldar amb una contundent
victòria monàrquica (22.150 regidors mo-
nàrquics enfront de 5.574 republicans),
qualitativament l'impuls republicà va
quedar de manifest al triomfar en les
grans ciutats (capitals de província), és a
dir, els nuclis menys vulnerables a la in-
fluència del caciquisme i a la perversió
del sistema electoral de 1907, que impe-
dia la celebració d'eleccions quan no hi hi
haguera llistes enfrontades. Així ho va
entendre l'elit monàrquica i el propi Rei,
que van constatar la falta de suport po-
pular a l'orde establit, van renunciar a
provocar una guerra civil i van obrir pas a
la proclamació de la República. Esta es va
proclamar finalment el 14 d'abril de
1931: la primera ciutat en què es va his-
sar la bandera tricolor va ser Eibar (el dia
13), però l'endemà la van imitar les prin-
cipals capitals espanyoles, incloent Barce-
lona i Madrid, en les que les candidatures
republicanes van obtindre majories molt
folgades.

Alfons XIII va abandonar el país sense ab-
dicar formalment i es va traslladar a París,
fixant posteriorment la seua residència a
Roma. Al gener de 1941 va abdicar en fa-
vor del seu tercer fill, Juan, morint el 28
de febrer del mateix any.
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Innovacions i aportacions al progrés
d'Espanya

La Constitució de la II República va supo-
sar un avanç notable en el reconeixement
i defensa dels drets humans per l'ordena-
ment jurídic espanyol i en l'organització
democràtica de l'Estat: va dedicar quasi
un terç del seu articulat a arreplegar i
protegir els drets i llibertats individuals i
socials, va ampliar el dret de sufragi actiu
i passiu als ciutadans d'estos dos sexes
majors de 23 anys i posibilitant el poder
de fer les lleis en el mateix poble, que l'e-
xercia a través d'un òrgan unicameral que
va rebre la denominació de Corts o Con-
grés dels Diputats i, sobretot, va establir
que el Cap de l'Estat seria en avant elegit
per un col·legi compost per Diputats i
compromissaris, els que al seu torn eren
nomenats en eleccions generals.

Tots ells són distintius de la preocupació
republicana per la sobirania popular i la
democràcia efectiva,  pel que és possible
enunciar una sèrie de principis que la
Constitució va incorporar o va reafirmar
com a elements essencials de l'ordena-
ment jurídic espanyol:

· El principi d'igualtat dels espanyols
davant de la Llei, al proclamar a Es-
panya com "una república de treballa-
dors de tota classe". 

· El principi de laicitat, pel qual s'anava
més enllà de la mera separació entre
l'Església i l'Estat per a endinsar-se en
un àmbit de total eliminació de la re-
ligió de la vida política. 

· El principi d'elecció i mobilitat de tots
els càrrecs públics, inclòs el Cap de l'Es-
tat. 

· El principi monocameral, més d'acord
amb la democràcia, que suposava l'e-
liminació d'una segona Cambra aris-
tocràtica o d'estaments privilegiats i
pel qual el poder legislatiu seria exer-
cit per una sola Cambra. 

Les bones intencions de la II República es
van enfrontar amb la crua realitat d'una
economia mundial acabada d'eixir de la
crisi del 29, amb una situació de creixent
reivindicació de drets per als treballadors
i amb una desocupació creixent, el que va
resultar en alguns casos en enfronta-
ments als carrers, assassinats per grups
extremistes d'un o un altre bàndol, colps
d'estat militars i vagues revolucionàries. A
Espanya l'agitació política va prendre a
més un caire particular, sent l'Església ob-
jectiu freqüent de l'esquerra revolucionà-
ria, que veia en els privilegis de què gau-
dien una causa més del malestar social
que es vivia. El que es va traduir moltes
vegades en la crema i destrucció d'esglé-
sies. La dreta conservadora, molt arrelada
també en el país, se sentia profundament
ofesa per estos actes i veia perillar cada
vegada més la bona posició de què gau-
dia davant de la creixent influència dels
grups anarquistes i comunistes. Tot això
va motivar que molts generals conserva-
dors planificaren insurreccions militars i
colps d'estat contra la república. Les seues
intencions es materialitzarien en el fallit
colp de 1936, el resultat incert del qual va
desembocar en la Guerra Civil Espanyola.

Activitats: Exposició de Fotografia, 9 de Juny de 2006
“75 Aniversari II República Espanyola”
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Activitats: Exposició de Fotografia, 9 de Juny de 2006
“75 Aniversari II República Espanyola”

La proclamació de la República va ser
acollida amb eufòria per la majoria de
la població. Per a estes multituds la re-
pública representava l'esperança d'una
nova Espanya moderna i més justa.
Mentre el país celebrava la proclamació
de la República, Alfons XIII abandonava
palau per ultima vegada rumb a l'exili.

Celebració de la II República

El 14 d'abril de 1931, Espanya va tindre
una oportunitat. La proclamació de la II
República Espanyola va encarnar el
somni d'un país capaç de ser millor que
sí mateix, i va reunir en un sol esforç a
tots els espanyols que aspiraven a un es-
devenidor de democràcia i de moderni-
tat, de llibertat i de justícia, d'educació i
de progrés, d'igualtat i de drets univer-
sals per a tots els seus conciutadans. 

Diumenge al carrer Pintor Abril.
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Activitats: Exposició de Fotografia, 9 de Juny de 2006
“75 Aniversari II República Espanyola”

La classe alta, xicoteta en número però
la verdaderament poderosa, composta
per l'aristocràcia, l'oligarquia terrati-
nent, els grans propietaris de les terres,
els grans industrials i els posseïdors del
gran capital, estaven amb els partits
monàrquics, els partits catòlics i els par-
tits agraris, tots ells o obertament en
contra de la República o si més no sense
pronunciar-se cap a ella, com va ocó-
rrer amb la Confederació Espanyola de
Dretes Autònomes (CEDA) resultat de la
unificació en 1933 dels principals par-
tits catòlics i agraris. Inclús els mitjans i
xicotets propietaris agraris castellans,
realment pertanyents a la classe mitja-
na, es troben enquadrats ací.

Família al corral de la casa.

La gran massa d'obrers i llauradors es-
tan representats pel socialisme i l'anar-
quisme, estant amb estos últims més de
la mitat dels militants obrers i llaura-
dors. Per a ells la República tampoc és
un objectiu i hi ha disparitat de criteris,
des de ser vista com un simple mitjà per
a aconseguir els seus fins revolucionaris,
fins una oberta hostilitat cap a ella. El
Partit Comunista és un partit ínfim du-
rant tota la República i només pren im-
portància a partir de 1936, que a causa
de la seua organització i les seues rela-
cions amb la Internacional Comunista
aconseguix augmentar la seua impor-
tància, fins a ser el suport fonamental
dels governs socialistes que dirigiran la
guerra des del costat de la República.

Família de treballadors.
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L'església lluitava per conservar els seus
privilegis davant de les reformes republi-
canes, comptava amb el suport dels po-
derosos i la fe de molts humils però era
també el blanc de l'odi de tots aquells
que la consideraven l'aliada del poder, la
defensora de l'immobilisme. En la tardor
de 1931 les Corts van preparar un avant-
projecte de Constitució que pretenia
acabar amb l'enorme poder de l'Església.
L'article 26, un dels més importants, se-
parava Església i Estat. Per a major con-
fusió i crispació dels sectors conserva-
dors, el 13 d'octubre de 1931 Manuel
Azaña va declarar que: “Espanya ha dei-
xat de ser catòlica”, missatge que l'Esglé-
sia va interpretar malament. Azaña havia
volgut dir que Espanya ja no era un país
d'estil clerical però la frase va ser treta
del seu context i li va valdre l'odi i l'ene-
mistat dels sectors conservadors.

Vestida de primera comunió.

L'Església mantenia el seu control sobre
l'educació. En un país on quasi la mitat
de la població era analfabeta la repúbli-
ca havia de trencar el control de l'esglé-
sia per a crear un modern sistema d'en-
senyança laica. Els projectes inicials es
van vore frenats per falta de pressupos-
tos, a pesar d'això, en dos anys es van
crear més de 13.000 noves escoles.

Matrimoni a la Plaça Major d�Antella.
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La Llei de Reforma Agrària era el major
projecte a què es va enfrontar el govern
de la Segona República per tres raons:

Espanya continuava sent un país de ba-
se agrícola de baix rendiment. 

Quasi el 50% de la població activa era
llauradora i d'ells la majoria eren jorna-
lers, és a dir, sense terres. 

El sud d'Espanya tenia una estructura
latifundista, pel que amplis sectors so-
cials suportaven una situació de misèria
i desocupació, que els portava a realit-
zar ocupacions il·legals de terres, influïts
pel moviment.

Parella de xiques passejant pel camí.

Per a solucionar esta situació des del pri-
mer govern provisional es van prendre
unes mesures que més tard s'aprovarien
en la Llei de Reforma Agrària:

Es prohibia als propietaris de terres
que tiraren els llauradors a qui arrenda-
ven les terres. 

S'aplicava també als jornalers les jor-
nades de 8 hores ja aconseguides pels
obrers industrials.

S'obligava a contractar per al treball de
les terres a jornalers del propi municipi.  

S'obligava als propietaris a cultivar les
terres baix amenaça de confiscació, per
a evitar que els terratinents boicoteja-
ren a la república deixant les terres sen-
se cultivar.

La reforma, sense resultar un fracàs ab-
solut va representar una gran frustració
per part dels llauradors, a causa del retard
a elaborar la llei i la falta de diners per a
expropiar les terres, que havien de ser in-
demnitzades prèviament.

La seua aplicació va ser suprimida per la
dictadura de Francisco Franco.Els barrets de l�època.
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La Segona República regula, i porta a la
pràctica, drets com la festivitat del dis-
sabte a la vesprada, la jornada de huit
hores, els contractes de mà d'obra o
l'aplicació de l'increment dels salaris.
Drets que hui pareixen naturals.

Retrat de família, un dia de Pasqua.

Durant la República va millorar conside-
rablement la situació dels treballadors :
"Hi havia bons contractes de treball i un
salari que abans era de sis pessetes ara
dea com a mínim de huit o deu."

Els preus eren el següents:

1Kg. de pa 65/70 cèntims.

1Kg. de carn 3 pessetes

1litre de vi 60/70 cèntims

1cervesa 30/35 cèntims

1trage 125/130 pessetes

Camisa de popelín 12 pessetes

Calcetins 2 pessetes.

Calçat 20/30 pessetes.
Joves amb roba de mudar.
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La Guerra civil espanyola va iniciar al
juliol de 1936, quan l'Exèrcit, recolzat
per diversos sectors de la societat com a
empresaris, terratinents i Església, és va
sublevar contra el govern de la II Repú-
blica espanyola per no estar d'acord
amb els reformes republicanes. El "Alça-
ment" és va donar el 17 de juliol a cà-
rrec de Francisco Franco, qui des de les
Illes Canàries va començar els seus des-
plaçaments fins a arribar el continent i
disputar-se, en prolongats conflictes, el
poder de la capital espanyola: Madrid.

Grup de soldats protegits amb capots.

Grup de soldats amb carro.

La singularitat de la Guerra civil espan-
yola va ser que grups civils, tractant de
defendre un ideal que va nàixer mani-
festat en la II República, és van organit-
zar en un exèrcit que portava entre els
seus combatents a grups de distintes
edats, ocupacions i inclús diferents ide-
ologies. Este últim punt és considera un
dels mes difícils de discutir perquè, en-
cara que els republicans van funcionar
en un principi al comandament de Llarg
Cavaller i després de Joan Negrín, cada
grup ideològic tènia idees distintes so-
bre com haurien de donar-se les estra-
tègies de guerra. El govern de la repú-
blica, president i gabinet, no van poder
intervindre directament en el conflicte,
sinó per mitjà de direccions dirigides
pels líders ja mencionats.Grup de soldats, de passeig.
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Els xiquets van ser els primers afectats a
l'esclatar la guerra. Milers de llars es van
desfer a l'incorporar-se els pares al
front, caldre fugir, sofrir la presó o ser
afusellats. El desemparament dels me-
nors s'accentue en les zones pròximes
als fronts pels bombardejos, l'escassetat
d'aliments i les malalties derivades de
les males condicions higièniques.

Dibuix realitzat pel xiquet 
Felix Rodríguez del Amo, evacuat a l�Escola
Llar d�Antella. 
Novembre de 1937

Les successives derrotes que al llarg de
1937 va tindre l'exèrcit republicà van
conduir a evacuacions massives de xi-
quets procedents de diferents llocs d'Es-
panya, tant a la regió mediterrània de
Llevant i Catalunya com a l'estranger.

Don Luís Huertas Naves. 
Director de l�Escola-Llar, 1936-1938.
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Al setembre de 1937 hi havia a Espanya
564 colònies que acollien a 45.248 xi-
quets i xiquetes. D'estes, 158 eren colò-
nies col·lectives i 406 de règim familiar.
Les colònies col·lectives estaven
instal·lades en edificis cedits o requisats
als seus propietaris.

Xiquets evacuats del front de Madrid 
a l�Escola-Llar d�Antella.

El continuat avanç de l'exèrcit de Fran-
co al llarg de 1938 va agreujar el pro-
blema de les evacuacions. Moltes colò-
nies de Llevant i Catalunya es van con-
vertir en mers refugis on l'apilotament
dels xiquets impedia desenrotllar les la-
bors assistencial i educativa per a les
que havien sigut projectades.

Xiquets de l�Escola-Llar, nadant al Riu Xúquer,
aigües aball de l�assut.
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La Guerra civil va tindre, com tot con-
flicte, dos parts trobades que en forma
independent lluitaven per mantindre el
model de societat que millor els parei-
xia. Alguns investigadors afirmen que la
lluita interna d'Espanya va representar
la lluita que internacionalment succeïa
entre els distints sistemes de govern:
socialista, capitalista i feixista. La reper-
cussió del conflicte també va traspassar
les fronteres d'Espanya, per la qual cosa
es va fer un assumpte de caràcter inter-
nacional. Davant d'açò la majoria dels
països van adoptar una política de no-
intervenció. Hitler des d'Alemanya, i
Mussolini, des d'Itàlia, van atorgar su-
port als franquistes per a continuar la
lluita. Els republicans van rebre durant
un temps suport de la Unió Soviètica
(hui Rússia), i d'un gran nombre de ciu-
tadans de distintes parts del món que, a
l'agrupar-se en les Brigades Internacio-
nals, van lluitar pels ideals republicans i
es van oposar al feixisme que a poc a
poc pareixia adquirir més poder.  

Vicent Pardo Benavent.

Joaquim Peris Crespí, al servei militar, any 1932. Francisco Alberola Peiró, amb uniforme
de carabiner.
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Fragment d'un editorial publicat el 3 de
novembre de 1936 en la primera plana
del diari madrileny La Voz: 
"El momento crítico"
"Se acercan a Madrid los que han fusi-

lado a seis mil hombres, mujeres y niños
en Sevilla; cuatro mil, en Granada; tres
mil, en Cádiz; cinco mil, en Zaragoza;
otros tantos, en Córdoba; dos mil, en Ba-
dajoz; ochocientos, en Almendralejo; un
número incalculable, en Castilla y Galicia.
Traen como vanguardia y fuerza de cho-
que a moros y legionarios. Han prometi-
do a unos y otros concederles, como pre-
mio de sus fatigas y peligros, dos días de
saqueo libre en la capital de España. 

¡Dos días de saqueo libre, madrileños!
Pensad en lo que ello representa de horror. 

(...) Recordemos las palabras pronun-
ciadas por Yagüe cuando los falangistas
de Badajoz le felicitaban por su idea de
matar desde los tendidos del circo tauri-
no de la ciudad extremeña a los dos mil
hombres, mujeres y niños, presos allí por
sus hordas: «Esto ha sido un ensayo, que
repetiré en mayor escala en la plaza Mo-
numental de Madrid»."

Víctor Raga Crespí, a la dreta de la imatge, al 
Puente de los Franceses, Madrid, on moriria en 
combat poc després.
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En la muntanya Cuelga Muros es troba el
Valle de los caídos. El lloc es va construir,
almenys oficialment, com un homenatge
als morts dels dos bàndols de la Guerra
Civil Espanyola. No obstant, esta visió no
és compartida per algunes faccions polí-
tiques, que afirmen que el monument té
tints clarament feixistes: va ser Francisco
Franco qui va ordenar la seua construc-
ció, i ell està soterrat allí junt amb el fun-
dador de Falange Espanyola José Antonio
Primo de Rivera.

En la construcció del monument, co-
mençat en 1940 i inaugurat en 1959,
van participar milers de presos polítics
republicans que d'esta forma van redi-
mir part de la condemna que els havia
sigut imposada per defendre les seues
idees polítiques i el règim legítimament
establit. Per la falta de mesures de se-
guretat de l'època els accidents eren
diaris, en molts casos mortals.

Durant els anys 40, els presos polítics
van ser molt nombrosos, les xifres ofi-
cials del règim citen entorn a uns
300.000 presos en una població de qua-
si 26 milions. Estes xifres, jutjades per
alguns historiadors es prenen com in-
fravalorades i parcials, a més de suposar
una taxa quasi tan elevada com durant
la dictadura nazi.

Soldats antellencs a Cuelga-Muros, Madrid.
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Estatuts fundacionals de la "AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTIFASCISTAS DE ANTELLA".

Certificació de la constitució del radio del  Partit
Comunista a Antella.

Notificació de UGT al Ajuntament d�Antella.
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Magatzems de Taronja a Antella a l’any 1935

Hiliodor Montagudo

Baptista Capella Ros

Antoni Mateu

Josep Vidal Fernández

Donís Noguera

Hermini Sala

Germá Ortiz

Manolo Capella Ros
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Salaris de 1937.
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Billets de la època.
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Guerrillers o Maquis a Antella

El dia 1 d’abril de 1939, els militars col-
pistes donaven per guanyada i finalitza-
da la guerra civil d’Espanya, la qual ells
havien provocat en l’any 1936. Aleshores
membres al servei del govern constitu-
cional republicà, com soldats, guàrdies
d’assalt, carrabiners i d’altres cossos de
seguretat de l’Estat armats, decideixen
retirar-se a diferents muntanyes de la
geografia espanyola, per reorganitzar-se
i intentar tornar a fer front a les forces
colpistes que després de tres anys de
guerra havien aconseguit instaurar un
govern dictatorial amb el control de to-
tes les institucions publiques. 

A Antella es nomenen alcaldes Vicent
Frígols Inglés (1939-1943), Francesc Or-
tiz Ortiz (1943-1945), Josep Barber Puig
(1945) i Elies Cantos Mompó (1945-
1954), tots ells malgrat la seua condició
de pertenença al règim governant i de-
signació dictatorial, en lloc de represà-
liar els veïns del poble de ideología fidel
als principis constitucionals a la Repú-
blica, es limiten a no adonar-se i fins i
tot fer alguns informes al seu favor i
respondre de la seua conducta, per tal
que les forces de seguretat del nou rè-
gim no els represalien. 

Els guerrillers al servei de la República,
(també anomenat maquis), reagrupats en
partides d’un nombre variable de mem-
bres sota el comandament d’un cap, co-
mencen a exercir accions contra els ano-
menats enemics del poble, com segrests,
atracs a entitats bancàries i cases decla-

rades de membres de la Falange, amb el
conseqüent  enfrontament amb les for-
ces repressores. Els maquis acutaren ma-
joritàriament al nord i nord-oest del País
Valencià on les muntanyes són més es-
carpades. Aleshores el règim franquista
movilitzà el seu exercit d’artilleria, avia-
ció i a unitats especials de la Guàrdia Ci-
vil, des de la qual es crearen membres ca-
paços de mesclar-se amb els maquis,
amb la seua indumentària i armament
per agafar-los per darrere; aquest mem-
bres vulgarment foren anomenat del so-
maten, que presionaven la població civil
dels poblets menuts que donaven suport
als guerrillers, amb aliments, contactes,
materials, etc., ja que sense adquest su-
port la guerrilla no haguera pogut existir
durant tant de temps. 
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Davant de tantes baixes i detencions de
maquis o guerrillers el Partit Comunista
d’Espanya decideix estructurar-se clan-
destinament al País Valencia en un mo-
viment guerriller, formant així l’Agrupa-
ció Guerrillera de Llevant, que rebia su-
port de les cèl·lules del partit des dels di-
ferents pobles on s’havien organitzat,
encara que la seua finalitat era la unifi-
cació de la guerrilla des de l’exili, per ai-
xò enviaven xicotets grups a les dife-
rents partides de guerrillers; dividiren les
zones d’actuació en sectors, agrupant els
seus membres en brigades i companyies
sota el comandament d’un cap amb els
seus enllaçaments als pobles i ciutats.
Fins i tot arribaren a editar un periodic
anomenat “El guerriller”. 

En l’any 1944, el mestre d’escola republi-
cà Savlador Fuster Furió, que era natural
de la Font d’En Carròs (la Safor), com
que havia estat empresonat pels fran-
quistes per motius ideològics, no el dei-
xaren residir al seu poble i com que la
seua dona Empar tenia parents ací a An-
tella entre ells una tia (germana de sa
mare), decidiren tots dos venir ací; s’ins-
tal·lent a viure en lloguer a la casa del
carrer Molí, 19, i després a la del carrer
Sant Antoni, 5; Salvador Fuster es dedi-
cà a les tasques del camp, com anar a
collir taronja i altres, per subsistir ell i la
seua dona, encara que també preparava
joves per al batxillerat, com a Josep Al-
berola i Assumpció Sanz d’entre altres;
però en passar uns mesos i de forma
clandestina organitzà al poble una

cèl·lula del Partit Comunista; ell rebia in-
formació i premsa escrita des de Valèn-
cia, la qual transmetia als altres mem-
bres locals i cèl·lules de Sumacàrcer, Ga-
varda i Castelló de la Ribera, però al pa-
réixer, en aquest últim poble s’introduí
un somaten que informà d’aquesta or-
ganització a la Guàrdia Civil. Aquesta es
personà al poble i detingué i empresonà
en la Model de València a uns 8 o 10 hò-
mens, altres de Sumacàrcer, Gavarda i
Castelló de la Ribera, però no Salvador
Fuster. Dels 8 o 10 hòmens que forma-
ven la cèl·lula del PCE d’Antella, hi ha-
vien  dos encarregats dels enllaços i con-
tactes amb els de la resta de pobles es-
mentats. Ací al poble es reunien i feien
les assemblees al garrofer de darrere de
l’ermita, però com que Salvador Fuster
no s’havia reunit ni assistit a cap, era
considerat com a foraster, sols els conei-
xien dos dels membres que detingueren;
a ell no el detingueren ni sospitaren. Als
dos encarregats dels altres pobles, des-
prés de propinar fortes palisses al quar-
ter de la Guàrdia Civil a Gavarda, facili-
taren alguns noms de membres dels al-
tres pobles als quals també detingueren.
Tots foren empresonats al llarg de 28
dies; després de fer-los un judici foren
posats en llibertat, aleshores van quedar
dissoltes les cèl·lules del PCE de tots
aquests pobles. 

Salvador Fuster, com que el seu sogre era
caporal de la Guàrdia Civil, ningú sospi-
tava d’ell que fóra persona contrària al
règim imposat per les armes, mentre, ell
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seguia rebent informació clandestina del
Partit Comunista, però no la transmetia a
ningú d’Antella. En setembre de l’any
1945, com a conseqüència que volien
detindre al seu germà Armand, el qual
s’havia escapat de la presó i era cap d’un
grup de guerrillers, la Guàrdia Civil es
persona al poble amb ordre de detenció
per interrogar a Salvador Fuster, elesho-
res ell es trovaba pel carrer Molí i al sér
avisat s’amagà derrera d’una persiana. La
parella de la Guàrdia Civil entrà pel ca-
rrer Sant Antoni cap a sa casa, ell isqué
de derrere la persiana i pel mateix carrer
ixqué del poble cap a les hortes fins a un
paller ja prop de Sumacàrcer on es tornà
amagar i passa la resta del dia fins a la
nit, que des de Sumacàrcer, al pareixer, es
dirigí a Carcaixent. La seua dona, Empar,
queda sola a Antella sense rebre cap no-
ticia d’ell ni saber on estava. 

Als primers mesos de l’any 1946, Armand
Fuster Furió al cap d’uns 5 o 6 guerrillers
arriben a Antella amb el guerriller Ferran
Escriva malalt, s’amaguaren al hui des-
aparegut “corral del casero”, el qual es
trovaba un poc més amunt del camí a la
Font Dolça i amb la confluència d’aquest
amb la vereda Reial, és a dir, pràctica-
ment davant de l’anomenada caseta d’A-
bel. Abans d’arribar ells, aquest corral
s’utilitzava per a guardar ramat. Mijan-
çant connexions secretes amb una ne-
boda de la senyora Empar, la qual facili-
ta la contrasenya al suport del poble, Ar-
mand es personà una nit al teular (el
qual es trovaba en un tros de l’actual
jardí de l’Assut, prop de la seu de la Pen-
ya Piragüista), i le encomanà menjar i
medicines; el suport amb la compra feta
amb els diners que li havia donat Ar-
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mand, simulant que anava a caçar els
portà l’encomanda, però al veure la fe-
bra i l’estat de malaltia que patia Ferran
(nebot d’Armand i Salvador Fuster), bus-
cà una casa en el poble on puguera
guardar llit i sér atés per un metge, fou
a casa de Jesús Raga, en el carrer Sant
Cristòfol, 12; després de tres o quatre
dies al “corral del casero” el grup de
guerrillers marxà cap a Sumacàrcer, i Fe-
rran una setmana després d’haver millo-
rat de la seua malaltia, acompanyat per
suport que havia rebut a Antella fins a la
barqueta d’entre el poble i Cotes en bus-
ca dels altres companys. 

Poc abans de l’arribada de l’estiu del
mateix any, la senyora Empar li encoma-
na al suport d’Antella que li portara al
seu marit Salvador una pistola que li ha-
via donat Camil i Nel·let i uns diners del
seu germà Armand; després de donar-li
la contrasenya i el lloc, marxà en bicicle-
ta a una barberia-perruqueria de la pla-
ça on es troba l’Ajuntament de Carcai-
xent, on el barber en sentir la contrasen-
ya el passa a l’habitació on es trovaba
Salvador, el qual li comentà estava pre-
parant l’eixida del país en vaixell des
d’Oliva cap a França. 

Uns quants anys després, concretament
en l’any 1952, el Partit Comunista d’Es-
panya  donà ordre a tots els guerrillers
que es retiraren a França; aleshores els de
l’Agrupació de Llevant es dividiren en dos
grups, uns que es retiraren a peu i altres

en tren, els primers després de moltes pe-
ripècies aconseguiren arribar, els altres en
la seua majoria foren detinguts per la
Guàrdia Civil, gràcies als somaten i a al-
guns desertors que la posaven de sobrea-
vis per on anaven a marxar. 

Com hem vist en aquest relat, a Antella,
els guerrillers sols estigueren de passada
sense fer cap intervenció bèl·lica ni de
ningun altre tipus.

Els guerrillers en aquells anys de la seua
existència col·laboraren a sosternir l’es-
perit de llibertat i democràcia que repre-
sentava la segona República Espanyola,
resistint contra el franquisme que havia
arravatat la decisió sobirana del poble
per les armes, i abolit els drets del poble,
inclos a la dignitat de les persones, trac-
tant els guerrillers com a bandolers,
quan en realitat estaven defenent una
causa justa.

Des d’ací el nostre reconeixement aque-
lles persones honestes i lleals que lluita-
ren per recuperar aquells drets aconse-
guits amb la República i que el franquis-
me tracta com a delinqüents per tal que
no figuren en la memòria històrica entre
tots nosaltres, per això que cada poble
ha de deixar constància d’aquells maquis
que feren història en defensa de causes
justes i legals.

Antella, gener de 2006.

Joan-F Herrero i Piqueres.
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Aquell que ha plantat un arbre
no ha passat debades

per la Terra
Proverbi àrab.

La idea d’arbre, a tots ens evoca immedia-
tament la d’un ésser viu de gran longevi-
tat, alt i amb un tronc de gran diàmetre,
la d’un vegetal que s’esforça per elevar i
organitzar les seues fulles per a assegu-
rar-los la màxima exposició a la llum.

Definir què és un arbre, no és tan fàcil
com pareix, a causa de la multiplicitat
de realitats que es donen en la natura.
La característica principal amb què
podríem definir els arbres seria la d’a-
quells vegetals que tenen la propietat
notable d’engrandir en cada estació el
diàmetre de les parts perennes gràcies a
cèl·lules molt actives agrupades en tei-
xits embrionaris.

No obstant això, per a limitar els propò-
sits d’esta exposició, podríem definir els
arbres des d’un punt de vista forestal,
com a plantes llenyoses, perennes, que
superen, en l’edat adulta, els 7m d’alçà-
ria sobre un única tija, encara que esta
puga dividir-se des de molt baix, però
sempre per damunt del nivell del sòl.

Per a menys de 7m parlaríem d’arbrets,
de tija simple, o d’arbustos si la tija està
ramificada des de la base.

Els arbres es classifiquen, segons els
enginyers forestals, en:

Arbres de primera magnitud, els que
superen els 25m d’alçària.

Arbres de segona magnitud, els que
superen els 15m d’alçària.

Arbres de tercera magnitud, els que
no superen els 15m d’alçària.

Atés que el caràcter d’esta publicació, no
és un altre, sinó reivindicar l’existència
dels arbres en el nostre entorn, no estaria
malament que cadascú intentara obser-
var arbres de diferents espècies i magni-
tuds que estigueren al nostre voltant.

Dins d’un ecosistema, tots els elements
exercixen un comesa perfectament
definida. Els arbres, per mitjà del procés
de fotosíntesi, s’ocupen principalment
de captar l’energia solar. En este sentit
representen una autèntica central
energètica, ja que estan connectats al
sol, font de tot procés biològic.
L’energia solar, juntament amb l’aigua i
les sals minerals obtingudes del sòl,
nodrixen tots els vegetals que consti-
tuïxen el suport de tots els consumidors
animals. 
Les funcions principals són:

Purifiquen l’aire absorbint anhídrid
carbònic i emetent oxígen a través de
les fulles.

Influïxen en la temperatura i humitat
de l’atmosfera, suavitzant el clima.

Protegixen el sòl de l’erosió, el cohe-
sionen per mitjà de les arrels i l’enri-
quixen amb matèria orgànica.

Contribuïxen a la purificació de l’ai-
gua que s’acumula en el subsòl.

Els nostres arbres
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Oferixen refugi i contribuïxen a la
conservació de nombrosíssimes espè-
cies d’animals, tant vertebrats com
invertebrats.

Oferixen fruits i fusta.

Ornamenten.

Etc.

Per no parlar de funcions menys tangi-
bles, però igual d’importants, com dir que
el contacte amb les plantes i amb el seu
entorn estimula i equilibra la sensibilitat
dels éssers vius, inclosos nosaltres.

No existixen sobre la Terra altres éssers
vius tan grans ni tan impressionants com
les nombroses espècies d’arbres que s’al-
cen sobre gran part de la terra ferma.

Però un arbre, on millor es troba és for-
mant part d’un bosc, en l’interior del qual
es crea un microclima, gràcies a este
efecte protector de la copa dels arbres.
Dins, l’ambient és més ombriu i humit
que en l’exterior, a més en el sòl s’acumu-
len capes de fullaraca i restes vegetals
que asseguren un aportació continua de
matèria orgànica, arribant amb això a
constituir-se en un patrimoni vegetal
d’excepció. Encara que no ho parega,
extenses zones actualment deforestades
ho estan més per l’acció de l’home que
per les limitacions del territori.

Quant als arbres, que ens van deixar els
nostres avantpassats, podem dir que
cada vegada ens en queden menys; l’i-
nevitable pas del temps i per descomp-

tat, la mà de l’home ha anat minvant-
ne l’existència, a pesar de l’esforç d’al-
gunes persones que en l’anonimat s’en-
carreguen de plantar-los i cuidar-los,
als quals, des d’ací, m’agradaria agrair-
los-ho personalment.

També cal mencionar l’esforç realitzat
per les diferents corporacions locals,
que en el paratge de l’Assut, així com en
altres llocs, el Barranc de la Manyana, el
Pi Rodeno, etc., han plantat un gran
nombre d’arbres, i el que és més impor-
tant, de diferents varietats, perquè tant
nosaltres com els que vénen darrere
puguen reconéixer-los i disfrutar d’ells.
Encara que no estaria de més recalcar
que necessiten com qualsevol ésser viu,
més atencions sobretot en les èpoques
crucials. Reg, abonament i poda són
fonamentals per a un bon desenvolupa-
ment dels arbres.

Espècies, d’altra banda, que molts de
nosaltres ja no sabríem reconéixer, com
ara til·lers, fleixos, jacarandes i aurons.

Arrere han quedat aquells anys en què
hi havia una gran varietat d’arbratge en
els nostres camps de cultiu, garroferes,
carrasques, oliveres, ametlers, algun
anouer, fruiters diversos (bresquilleres,
cirerers, pereres, pruneres), hui queden
pocs i el seu futur és molt incert.

Tots ells, tenien la seua utilitat, no sols
com a fusta per al foc, d’ells s’extreien
fruits, per a nosaltres i per als nostres
animals, i d’ells féiem utensilis per a l’a-
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gricultura (sivelles per a les cordes d’es-
part, tridents, mànecs per a apers de
cultiu) i per a la casa (culleres, forque-
tes, llibrells i altres objectes de decora-
ció).En fi, eren altres temps en què tot
s’aprofitava, en què sense voler, érem
més respectuosos amb el nostre entorn.

Al nostre voltant, sense arribar a estar
catalogats com a arbres monumentals,
tenim arbres de port magnífic, alguns
exemples són:

Pins, com els que es troben en el
paratge de la Font Dolça.

Xops i salzes, com els que podem
veure vora al riu Xúquer.

Plàtans i oms, en el jardí de l’Assut.

Ciprers, pista de tenis d’Alfonso Piñon,
jardí de Francisco Molina.

Palmeres, a vora riu, i en alguns camps
de cultiu.

Llorers, també en alguns camps de
cultiu.

Garroferes i oliveres, més apegats a la
muntanya.

I arbres, que per la seua escassetat, ens
són curiosos, alguns exemples són: 

Surera, en el paratge de la Font Dolça

Arboços, en la vora de la carretera,
direcció Sumacàrcer,

Araucàries, en la caseta denominada
de Diners,

Espècies de riu, com a aurons, fleixos i
til·lers.

Així quedeu invitats: la pròxima vegada
que isqueu de passeig, contempleu,
observant per damunt dels vostres caps,
com formen part del paisatge i com ens
saluden en passar per davant d’ells. Als
que siguen més curiosos, us invite que
descobriu, de manera desinteressada, on
es troben alguns dels més rars.

El fet que el mot «nostre» aparega de
forma tan reiterada, és per a remarcar que
l’entorn que ens rodeja no és de ningú en
particular, és comú i compartit, i mereix el
consens, atenció i respecte de TOTS.

Estiu 2006.
Francesc Vidal i Rontí
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Conjunt de pins, de molta grandària en el
paratge denominat Font Dolça.

Ametler centenari, en la Font Dolça.
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Eucaliptus, en el camí cap a la caseta
dels caçadors.

Araucària, en la pujada cap als secans.
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Palmeres de gran port, en un camp de cultiu.

Llorer en la Partida del Bosc.
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La redempció del senyoriu d’Antella

El Molí d�Antella.

Els molins, monopolis senyorials, com-
plien en el règim feudal una important
font de recaptació de diners per als sen-
yors dels llocs.

(Antella, 2002. Fotografía del autor)

A la segona meitat del segle XVI (1568),
el cavaller Miquel Salvador obtenía de
Felipe II el titol de Barò d�Antella1. Entre
altres prerrogativas tenía la potestat de
l�administració de la justícia al seu terri-
tori2 i l�administració municipal aixi com 

el monopoli del molí, l�almassera, la car-
nicería, el forn, de  les tendes i de la sè-
quia particular d�Antella a més del do-
mini directe de les terres i les cases del
terme, dins del règim jurídic que els his-
toriadors han denominat el feudalisme,
sistema basat en la coerció de les perso-
nes, per al lliurament de rendes en be-
nefici dels senyors (la noblesa) que
comprén un període històric entre el se-
gle XI i la seua abolició legal, amb el
triomf del liberalisme, en les darreries
del segle XIX.

1. Des del segle XIII, al moment de la conquista feudal de les terres valencianes, el nucli d�Antella ja es-
tava dins del ordenament feudal del territori. El titol de baronía només és a partir del segle XVI.

2. L�actual terme municipal.
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El segle XIX és el moment històric del co-
mençament de l�abolició del feudalisme
a Europa, procés iniciat en la segona
meitat del segle XVIII, amb el triomf de
la Revolució Francesa en 1789, i que cul-
minarà com deiem al llarg de tot el segle
XIX, amb més o menys celeritat segons
els països.

A Espanya el decret del 6 d�agost de 1811
ficava les bases jurídiques per a la seua li-
quidació, seguit de la promulgació de la
Constitució de 1812, però encara faríen
falta dos decrets posteriors dels anys
1823 l�un, i finalment un altre del mes
d�agost de 1837, per a abolir el milenari
sistema feudal, encara que diverses argu-
cies legals no deixaven tancar definitiva-
ment el model de propietat feudal.

El cas d�Antella es paradigmàtic en este
aspecte, només en l�any 1859 s�aplegava
a un acord entre els propietaris enfiteu-
tes3 del nostre poble i D. Francisco de
Paula Franco y Escribà, antes Ortiz de
Rodigo y Roca, conde de Rótova, Baron
de Antella y otros titulos4, dueño territo-
rial y solariego del pueblo de Antella y su
término5.

El decret de 1811, entre altres coses dei-
xava constància de que aquells senyorius
on la jurisdicció era senyorial, pasava a

l�estat, però la propietat territorial (les
terres i les cases) del senyoriu continua-
va siguent del senyor, es a dir només
trencava el domini jurisdiccional del sen-
yor, quant els enfiteutes valencians re-
clamaven que la propietat plena també
tenia que pasar a mans dels llauradors.6

El decret de 1823, el més liberal dels tres
que comentem, donava més força als en-
fiteutes, ja que eren els senyors els qui te-
níen que demostrar que el senyoriu l�ha-
bíen adquirit legalment i no com a resul-
tat del sistema feudal. Este decret sería
abolit en el colp d�estat del mateix any
per Fernando VII, que abolia també, i ara
per segona vegada la constitució de 1812.

En 1837 es promulgava el tercer decret
abolicionista que sería el definitiu i on es
deixava constància ara que tendrían que
ser els enfitutes els que demostraren que
la propietat que treballaven portava les
consegüents carregues feudels, com ara
el de  la divisió de la propietat legal de la
terra entre el domini directe (del senyor)
i el domini útil (del llaurador).Esta divisió
propiciava el pagament de les carregues
pertinents pels llauradors als senyors
feudals a més de les regalies. Els enfiteu-
tes demanaven la propietat plena de la
terra i dels bens inmobles.

3. La enfiteusis comporta la divisió de la propietat , entre el senyor (propietari directe)i el/els llauradors
(propietari útil).

4. Últim senyor feudal d�Antella.
5. Comprén l’actual terme d’Antella
6. El pleit dels enfiteutes d�Alberic contra el Duc del Infantado.
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Des de 1837 comencen una sèrie de
pleits judicials entre els propietaris reials
i els senyors. Davant la dificultat dels
processos, entre argucies legals i la im-
possibilitat de pagar  els pleits, molts po-
bles optaren per no pagar les correspo-
nents carregues feudals, tot açò davant
d�un estat molt dèbil que no s�atreveix a
portar-los la contraria als senyors. Molts
pleits es fan eterns, altres es guanyen, els
menys i en molts casos la resolució dels
pleits inicials acabaran en concòrdies en-
tre els llauradors i els senyors dels llocs,
davant del fracas de la revolució liberal i
la no consegüent abolició definitiva del
sistema jurídic feudal.

Este cas serà, com el d�altres pobles va-
lencians, el d�Antella. Concordia que es
signara el 29 de gener de 1859, entre el
Compte de Ròtova i els enfiteutes d�An-
tella i que donava fí a l�abolició del rè-
gim feudal al nostre poble. 

La propietat de la terra i dels bens inmo-
bles deixa de ser compartida, adquirint els
enfiteutes la plena propietat jurídica tant
de les terres que conreuaven com de les
cases, a més de l�abolició de les regalies,
com ara per al cas d�Antella la llibertat de
moldre el blat en el molí del senyor. Entre
1859 i les darreries del segle XIX davant
de la impossibilitat legal de fer complir
els diversos decrets abolicionistas promul-
gats entre 1811 i 1837, molts pobles es
decideixen a fer pactes transaccionals en-
tre els veíns i els seus senyors, encara que

desde 1837, molts d�aquells havíen deixat
de fer els pagaments als senyors, ampa-
rant-se en la legislació de 1823 que un
colp d�estat reial va abolir. 

Este decret és el que els representants a
les Corts d�este període insistíen en la
seua promulgació legal.

El 29 de gener de 1859 després de llar-
gues negociacions entre el Compte de
Rótova i els representants dels enfiteutes
del nostre poble es signava en la ciutat de
València la escriptura de la redempció del
senyoriu “ otorgada por el Sr. Conde de
Rotova, Barón de Antella  a favor de los
vecinos y terratenientes de dicho pueblo
de Antella en 26 de enero de 1859”.

En la redacció de la escriptura  consta
que el Sr. Territorial  tenía els tituls que
l�acreditaben com a Sr. del lloc i terme
d�Antella i demanava que tenía dret a
percebre les pensions i emoluments que
tant ell    com els seus avantpasats  tení-
en dret i que feia més de 20 anys que els
veïns d�Antella no li pagaven, acollint-se
al decret publicat en 1823, rectificat pel
de 1837. Davant la impossibilitat de co-
brar els emoluments que el compte de
Rótova demanava, es on es situa la re-
dacció de la escriptura de la redempció
de la baronía d�Antella, después de que,
segons consta en ella, “ se hubieran pro-
ducido algunos incidentes”7 i el compte
davant de perdre-ho totdecideix iniciar
les conversacions per tal de recuperar al-

7. El pleit anterior a la escriptura de redempció encara no l�hem pogut trobar.
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guna cosa, a canvi de la renuncia per
part del Barò “a sus derechos en cuanto
al Señorio y a las prestaciones, censos y
luismos que se le debían y no había per-
cibido en más de veinte años por la can-
tidad de cuatrocientos mil reales vellón
satisfechos en seis años por sestas partes,
debiendo sea la primera paga en trenta y
uno de Diciembre del año pasado mil
ochocientos cincuenta y ocho”.

Les condicions pactades més importants
foren:

La Enajenación del Señorio Territorial y
solariego o sea el dominio mayor y di-
recto que tiene sobre todas las casas,
tierras y montes del poblado y término
de Antella (…) a favor del común en
cuanto a los montes no establecidos y
de los poseedores de las tierras como
dueños útiles; haciéndolo igualmente
de la acequia particular que sirve para
riego de las tierras del término de Ante-
lla por el precio de trescientos sesenta
mil reales vellón8 a pagar en un plazo de
5 años a razón de 60.000 reales vellón
anuales.

La reserva del titol honorific de Barò
d�Antella, per a ell i els seus descendents,
però sense les contraprestacions feudals.

Les terres quden hipotecades per fer
front als pagaments estipulats.

El Compte es reserva la propietat de te-
rres que estaven al seu nom, la casa-pa-
lau, el forn i la carnissería.

El molí de baix i el molí de la partida del
oro, també es conserven com a propietat
del Senyor amb tots els seus drets.

Estos bens no es van considerar com a
feudals, quan en realitat eren uns mono-
polis que teníen la seua raò en el propi
règim feudal, com a productors de ren-
des estrictament feudals.

Amb esta escriptura es com es va abolir
el sistema feudal al nostre poble a través
de una llarga negociació entre els repre-
sentants dels veïns d�Antella i el Compte
de Ròtova, encara que fins als últims
moments el poble va aportar una quan-
titat de diners extraordinària per al seu
moment i que encara es tardaria molt de
temps en pagar. 

El règim feudal moría cobrant-se un alt
tribut, com sempre.

Alejandro Conejero Noguera.
Antella, estiu de 2006.

8. En esta quantitat están les deutes dels 20 anys en darrere que el Sr. Reclama als veïns d�Antella. Com
es pot observar s�ha produït una rebaixa de 40000 reales de vellón.
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Tan si parlem de la nostra cuina, com si
parlem de la nostra cultura, tradicions o
sentiments com a poble, l’arròs en totes
les seues variants de ser cuinat ens repre-
senta de manera peculiar, i en especial un
de conegut mundialment com és la Pae-
lla.  Aquest arròs sec es pot demanar a
molts restaurants de qualsevol dels conti-
nents, unes vegades cuinat amb mes en-
cert que d’altres, sincerament.

Però a banda de ser coneguts per tot
arreu, els arrossos són a les nostres terres
on gaudeixen d’un major prestigi. Que se-
rien unes festes sense concurs de Paelles?
O unes Pasqües, sense anar de paella?
Quantes vegades ens hem reunit entorn a
una paella, o arròs al forn, familiars,
amics...? Qui no ha menjat un plat d’arròs
bullit quan era malalt de l’estomac? 

No oblidem que al País valencià fa unes
dècades estava ocupat a les seues hortes
per camps d’arròs en la seua immensa
majoria, inclús el terme del nostre poble
contava amb aquest tips de conreu,fins
ser substituït per la taronja. Així es nor-
mal que els valencians tinguem al nos-
tre receptari una exorbitant quantitat
de receptes d’arròs.

L’arròs no està present tan sols a vida
dels valencians, es una de les principals
fonts nutricionals a tot el planeta, i
també representa en algunes zones
,com al continent asiàtic, i més concre-
tament al sud-est, eix principal de les
vides de la gent que l’ habiten.

A banda de la seua importància social,
gastronòmicament parlant,l’arròs es un

gènere d’aquells que no ha de faltar a
qualsevol carta d’un restaurant. El seu
preu, la facilitat amb que absorbeix els
sabors dels ingredients que l’acompan-
yen o la infinitat de maneres de presen-
tar-lo l’han convertit en ingredient “es-
trella”. Es pot fer servir tant de guarni-
ció, acompanyant carns o peixos sot-
mesos a qualsevol tipus de cocció (gui-
sats, planxa,..) o com a plat principal,
com podrien ser la paella o l’arròs a
banda.

Si ens centrem en la manera de cuinar-lo,
ens adonem que hi ha una quantitat im-
mensa de tècniques: Caldosos, secs, melo-
sos, al forn, en paella, en amanida, com a
farsa o com a postres. Així, a la nostra
cuina trobem bons representats en cadas-
cun d’aquestos grups.

De secs en tenim el més famós del món,
no cal tornar anomenar-lo, no?. 

En els caldosos, es l’Arròs amb fesols i
naps el plat que als valencians més ens

Si parlem de la nostra cuina, cal parlar de l’arròs
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ha agradat, però, que amb el pas del
temps fou substituït com a plat dels
diumenges, com no, per la paella. Du-
rant anys fou uns del arrossos mes cui-
nats a les nostres terres, i de major pres-
tigi, menjat el dia del “senyor”. Però de
caldosos també en tenim un fum, com
l’arròs col i sèpia o l’arròs amb bledes
,gens menyspreables.

L’arròs melós pot ser siga d’aquells
arrossos que menys es mengen, però
que una vegada tastat, ú es queda amb
ganes de tornar a repetir l’experiència.
El resultat final es paregut als “rissottos”
italians, es a dir un arròs a mig camí en-
tre un sec un de caldós. Un dels mes
cuinats és L’arròs melós de Llamàntol
(bogavant), el trobem a molts restau-
rants de costa del nostre país, i no tant
a les nostres cases.

Al forn, l’arròs te un resultat final magní-
fic, el daurat de la superfície, i les textu-
res cruixents fan d’aquesta tècnica una
de les més utilitzades a la nostra comarca
i les comarques veïnes, en especial a la
costera. Als restaurants d’arreu el País va-
lencià és difícil trobar-lo, però per exem-
ple a Xàtiva si que el podrem trobar a mes
d’una carta de restaurant.

L’arròs al forn, Segons la estacionalitat, es
a dir l’estiu o al hivern alguns ingredients
varien,però també hi ha variants locals,
per exemple prop de l’albufera se li posa
anguila, i algunes zones es l’ànec és  d’in-
gredient principal, aquest arròs al forn  és
esplèndid, un tant fort, però especial per
al paladars més exquisits,seguint aquest
escrit vos adjunte la recepta d’aquest
arròs al forn poc conegut, però que de se-

gur, si el cuineu tornareu a fer. Però si no
ens apetix cuinar, a l’Alcúdia al Restaurant
Galbis i  per encàrrec podrem gaudir d’a-
questa meravella de la nostra gastrono-
mia. No oblidem dins els arrossos al forn
el que es fa de les restes del “putxero”,que
és un dels més cuinats al nostre poble.

Una de les grandeses dels nostres arrossos
es el debat que s’obri respecte a com s’han
de fer o quins son el ingredients que por-
ten. A les comarques de sud l’arròs sempre
va sofregit abans d’afegir el caldo, inclús a
la paella. Mentres que, a les comarques
centrals i mes al nord es deixa que vullga
l’aigua juntament amb les ingredients per
a afegir l’arròs seguidament. A la comarca
de la plana la paella du pèsols, en canvi a
la Ribera li posem pilotes. L’arròs al forn a
Alzira, es fa quasi sempre amb “costra”,
amb ou batut a sobre la cassola quan l’a-
rròs està practicament cuit.

Al sud de Catalunya també trobarem
arrossos de la millor qualitat al igual
que a Murcia.  Però és a la zona del Del-
ta de l’Ebre o a la comarca de “tarrago-
nès”  on trobem més coincidències amb
nosaltres., per exemple el “rossejat”es
tan típic d’aquestes terres com a casa
nostra, la única peculiaritat és que l’a-
companyen amb Romesco,salsa típica
catalana feta amb nyores,alls i toma-
ques torrades i fruits secs.

Com es pot observar l’arròs representa un
món per descobrir, recentment un dels
millors cuiners valencians, Quique Dacos-
ta cap de Cuina del Restaurant El
Poble(Dènia) ha publicat un llibre D’arros-
sos contemporanis(Arroces Conteporane-
os, Montagud Editores), les noves tècni-



ARRÒS AL FORN AMB ÀNEC (8 RACIONS)

Ingredients

800 grs. d’Arròs
1 Cabeça d’alls
1 Ànec d’uns 2 kg.(Salvatge si és possible).
8 Blanquets.
200 grs. De cigrons.
2 Lesques de “cansalà”.
1 dl d’oli d’oliva.
Pebre roig, pinyons, un pesic de canyella ,
colorant alimentari i sal.
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ques aplicades a un món sovint massa
tradicional. Però si el que es vol es saber
de la història dels nostres arrossos reco-
mane un llibre de l’escriptor  valencià Vi-
cent Marqués, Els millors arrossos valen-
cians (Edicions Alfaní, 2004) escrit que fa
un repàs pel millor  de la nostra cuina
amb refranys, historietes o receptes.

Els arrossos són d’allò que s’ha de con-
servar i enriquir cada dia més, no s’ha

de caure en la rutina i deixar córrer la
imaginació a l’hora de combinar ingre-
dients. Els valencians i valencianes hem
de redescobrir la nostra cuina, i iniciar-
nos pels arrossos és un  bon comença-
ment. En propers articles continuarem
endinsant-nos en aquest suculent món
de l’arròs amb més receptes i curiositats
d’allò que ens fa sentir un poble dife-
renciat , sobretot a través de la nostra
cultura gastronòmica.

Elaboració

Trossejar l’ànec i posar en un perol amb amb aigua  gelada fins alçar el bull, segui-
dament afegir sal i els cigrons,prèviament remullats, i coure el conjunt durant una
hora i mitja.

Sofregir en una paella de mànec amb oli,la cabeça d’alls tallada per la meitat, segui-
damnet, la cansalada, i l’arròs afegint el pebre roig i  els pinyons. Bolcar tot sobre la
cassola de fang col·locant els ingredients repartits. Seguidament afegir els cigrons i
l’ànec, al igual que els blanquets. Després incorporar el caldo(calent) de coure l’ànec,
el doble que d’arròs(1’6 l)amb el colorant. Per acabar  calfarem la cassola a foc direc-
te abans de posar dins el forn a 200 ºc, on ha d’estar fins a absorvir tot el caldo. 

Observacions

És molt important que el forn estiga ben calent abans de posar la casola.
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També us facilitem la recepta d’un dolç molt típic de la nostra terra que deguem la
seua existencia a uns dels tants pobles que habitaren aquestes comarques, els mu-
sulmans.

ARNADÍ

Elaboració

Cal torrar la carabassa al forn (160º), durant una hora i mitja la vespra de fer l’arnadí.

Abans, tallarem la carabassa pel seu equador i li haurem llevat les llavors i les fibres
meloses que les subjecten. Abans de traure del forn, punxem amb una forquilla per
comprovar que esta tendra o bé deixem la carabassa al caliu per assegurar-ne la bo-
na cocció . Es lleva la corfa i el tel de dins i es col·loca la carabassa torrada dins d’un
llenç. Pengem el farcell perquè s’escorrega l’aigua durant vint-i quatre hores.

Barregem la polpa escorreguda amb el sucre, l’ametla i la corfa de llima ratllada. Pas-
tem. Modelem una muntanyeta, col·loquem les ametles senceres de la decoració, hi
ha qui posa, també pinyons, espolsem la canyella i, per damunt, un bon pessic de su-
cre, que impedirà que es creme la canyella. Al forn, a 170º.

Observacions

Estarà feta quan les ametles es tornen brunes. Es menja fred.

Cuiner
Pau Montagudo i López

Ingredients

1 Kg. De carabassa torrada, pelada y
escorreguda.
300 grs. De sucre.
Una culleradeta de canella en pols.
La corfa ratllada de una llima.
200 grs. d'Atmelda picada.
Un grapat d’armelles per adecorar.
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Aquest vol ser el primer d’una sèrie de
xicotets escrits, per a acostar-nos a l’
univers que és el vi.

El vi és una de les begudes característi-
ques de la dieta mediterrània. Tota la
conca mediterrània compta amb vins
autòctons. La història ens parla del vi
des dels albors dels temps, alguns histo-
riadors diuen que l’activitat vinícola és
de quatre mil anys abans de Crist.

El vi ha estat present en la nostra histò-
ria en la majoria de menjars i esdeveni-
ments socials.

Els problemes derivats del seu excessiu
consum han generat una constant polè-
mica. No obstant recents estudis parei-
xen indicar que la seua ingesta modera-
da pot fins i tot relacionar-se amb certs
efectes protectors enfront de les enfer-
metats cardiovasculars i alguns càncers.
El vi conté unes substàncies anomena-
des compostos fenòlics que tenen una
acció antioxidant (efecte antienvelli-
ment), últimament a França en les re-
gions vinícoles estan sorgint un gran
nombre d’estances dedicades a tracta-
ments de bellesa, la base del qual és el
vi (Spas).

És complicat aconsellar com a mesura
profilàctica i terapèutica el consum d’u-
na beguda alcohòlica de forma modera-
da,  però sistemàtica,  però tampoc hi
ha cap raó per a privar del plaer d’una
bona copa de vi a un bevedor moderat.

Es considera com a consum moderat 40
g. d’alcohol al dia per a l’home i 20 g.
per a la dona són quantitats perfecta-
ment metabolitzables, que com ja he dit
poden fins i tot tenir efectes beneficio-
sos si no es pateix cap emfermetat o hi
ha una raó particular que ho desacon-
selle. De totes maneres, el nivell de toxi-
citat depèn de la complexió  corporal,
de l’edat, de l’estat de salut o dels ali-
ments associats a aquesta beguda.

Hi ha combinacions de vi i menjars par-
ticularment encertades, i llavors es mi-
lloren l’un a l’altre.

Un vi blanc sec, com un Rueda, és un
bon aperitiu, ja que té un efecte esti-
mulant sobre el paladar i la digestió. El
vi servit d’aperitiu pot sevir per als en-
tremesos, com un Jerez sec.

La carn blanca pot servir-se amb vins
blancs robustos, per exemple Manxa o
Penedès. Els rosats forts de Navarra o
negres lleugers, com Riojas també van
bé amb carns blanques.

Les carns roges torrades i les blanques
en salsa o farcides, requereixen negres
de mig cos, com els de Ribera del Duero.

Les carns roges i la caça amb vins negres
de molt de cos, com certs Riojas, vins de
Toro, Cariñenas o Priorat.

El peix lleuger de guisat senzill va bé
amb qualsevol vi blanc sec: Rioja blanc,
Empordà , o un Alella.

Introducció al món dels Vins
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Els peixos amb més procés d'elabora-
ció, requereixen un vi blanc amb més
sabor, com Penedés, així com el marisc
un Albariño.

Els vins negres llaugers combinen amb
plats a base d'arròs, pasta, pizzes postres
de massa i pa.

Amb pastissos i postres no agres ni
cremoses, convinen vins blancs dolços
com Màlaga, Moscatell, Pedro Ximenez
i Caves.

Açò és només un exemple de tot aquest
ampli món que és el vi, prompte veurem
els distints tipus de raïm per al seva ela-
boració, les distintes regions de l'Estat
Espanyol on es produeixen, que caracte-
rístiques diferencien un vi jovençà, d'un
criança o un reserva, la conservació de
les botelles de vi, els maridatges, etc.

Gustau Montagudo i Sanchis
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Carles Senso i Vila, Historiador i mem-
bre de l’equip investigador per la Recu-
peració de la Memòria Històrica de les
Dones de Sagunt. 

Segons un estudi d’Amnistia Internacio-
nal que recentment ha vist la llum, al
menys trenta-sis països discriminen les
dones pel senzill fet de ser-ho. A alguns
països resta fora del dret a vot. A altres
apareix una preocupant impunitat legis-
lativa sobre la violència domèstica. Els
avenços igualitaris segueixen. La plena
igualtat roman lluny. Aquests són exem-
ples extrems d’una desigualtat que també
nosaltres podem observar. Mitjans de co-
municació de tot tipus segueixen perpe-
tuant determinats estereotips de gènere
que sols potencien, a la llarga, conductes
com les observades. “El baró, general-
ment, no perd els estreps per domini, sinó
per debilitat: no aguanta més i reacciona
descarregant la seua força, que aixafa la
provocadora”. És un extracte del famós
article signat a la fulla parroquial Aleluya,
que edita l’arquebisbat de València, pel
catedràtic de Teologia Gonzalo Gironés. I
açò, al nostre País Valencià. 

Els mitjans de comunicació són la princi-
pal causa en la producció d’una nova
cultura, com és la denominada cultura
de masses, on apareix un nou mode d’i-
dear, de produir, de difondre, de gaudir i
d’entendre els fets culturals. Al mateix
temps, aquests mitjans de comunicació
també són instruments claus i fonamen-
tals en la transmissió de valors estereo-
tipats i patriarcals sobre les dones i dels

valors discriminatoris femenins. En 1981,
la Direcció General de Joventut i Promo-
ció Sociocultural del Ministeri de Cultu-
ra, encarregava un estudi per valorar la
influència dels mitjans de comunicació
en la imatge de la dona. Es treballà te-
nint en compte la presència de la dona
com a protagonista en política, cultura,
espectacles, etc., i les accions que influï-
ren en la condició femenina, tant en
sentit positiu com en negatiu, conside-
rant el seu contingut i els possibles efec-
tes. Les conclusions de l’estudi observa-
ren el gran pes que les revistes femeni-
nes tenien sobre la dona, doncs les tres
primeres revistes publicades a l’estat es-
panyol (Hola, Diez Minutos y Lecturas)
arribaren a tenir major número d’exem-
plars que els vint primers periòdics diaris.
La meitat de la informació aquí aparegu-
da estava relacionada amb la gent famo-
sa i el món de l’espectacle. Un món de
“ficció” molt allunyat de les preocupa-
cions i problemes diaris representats pels
assumptes de caràcter polític, cultural,
econòmic o social. Aquests darrers resta-
ven forçament exclosos de la “informa-
ció per a dones”. Major intervenció però
de qualitat fàcilment susceptible de crí-
tica. Tractament desfavorable, sensacio-
nalisme, subjectivisme, discriminació,
masclisme... La premsa diària, on es re-
collien i es recullen els esdevenirs quoti-
dians, eren el mitjà de comunicació que
menys informació dedicava a la dona,
reafirmant i perpetuant que els periòdics
estaven fets per homes i per a homes. A
canviat la situació des de llavors ençà?

La discriminació de la dona als mitjans de comunicació
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És clar que si. Haguera pogut canviar
més profundament? És clar que també. 

Mitjançant discursos subjectius dels mit-
jans de comunicació es configura la rea-
litat social on actuem. I, en aquest sen-
tit, quins paràmetres ha seguit la confi-
guració de la realitat actual? Es heretera
encara avui dels estereotips franquistes
de gènere? 

El final cruel, dramàtic i militar de la
daurada època republicana introduí la
cultura en general i els avenços de les
dones en particular, en un vaixell de llarg
viatge que tardà força anys en tornar.
L’obscuritat més absoluta es posava so-
bre les dones exiliades moltes, i empre-
sonades altres a uns habitatges perso-
nals que la negaven com a dona, com la
dona que havia començat a aparèixer a
l’experiència republicana. Les dones fo-
ren les grans perdedores a l’exili, ja que
la República havia aconseguit força lleis
en favor de la igualtat entre homes i do-
nes. La dona republicana estava més
prop que mai de la seua llibertat. Malau-
radament, el ban vencedor (el franquis-
ta) tenia la seua fonamentació ideològi-
ca molt clara en aquest sentit; les dones
servien els homes i la nació. La imposició
masclista tornava a ser una realitat pal-
pable, més palpable que mai. La vida de
les dones restaven regides de nou pel
vell Codi Civil de 1889 que garantia la
submissió al baró al sí de la família, ne-
gant-los-les qualsevol autonomia a
l’àmbit públic. Les dones conscients de la
seua concepció femenina, sofrien el
franquisme i el seu aparell coercitiu. El
silenci a les vexacions i a les tortures fou

la pitjor de les derrotes. El silenci.

“No tenien raó, però tenien la força”
Miguel de Unamuno

És obvi deduir que, a partir de 1939, al
règim dictatorial de Franco que s’inau-
gura, els mitjans de comunicació que
van a subsistir seran aquells que tracten
de forma clarament asèptica qualsevol
matèria inclosa a les seues pàgines. Això
quan no apareix una important afinitat a
la ideologia dominant que comence una
propaganda sense la necessitat de cap
censura, ni prèvia, ni posterior. La nació
que Franco dessitge serà la que aparei-
xerà en endavant als mitjans de comuni-
cació. Una nació sense aparents proble-
mes i on les discòrdies havien sigut força
superades. La informació (millor anome-
nada propaganda) així ho reflexava a
tots els ciutadans de l’estat. Com deia el
titular de l’acabat de creat Ministeri
d’Informació i Turisme, Grabiel Arias Sal-
gado “El que no apareix als periòdics, no
existeix”. Allò restant desapareixia, invio-
lable, dins l’oblit universal. No es podia
escriure o radiar res que poguera danyar
el prestigi de la “nació” o de l’exèrcit o
res que entorpira la labor del Govern.

El règim franquista inaugura així els
anys quaranta aïllat però amb supèrbia,
començant un període d’obscurantisme,
repressió i aïllament en tots els àmbits
de la vida que paralitzarà tots els èxits
polítics i socials anteriors de les dones i,
naturalment, de la premsa feminista. Els
nous mitjans de comunicació de masses
que ja surten a molts indrets del món
més avançat restaran arraconats aquí i
tardaran bon nombre d’anys a aparèixer
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disponibles a les nostres mans. Les do-
nes, ara, comencen una nova lluita pa-
ral·lela que les durà, a més de a rebel·lar-
se contra la seua situació d’explotació i
repressió, a enfrontar-se contra el règim
imposat, contra el seu sistema polític,
econòmic i social. Era la lluita contra la
doble repressió. Contra la doble colonit-
zació. Aquesta lluita restarà en la clan-
destinitat. El reflex de les dones i de la
seua lluita feminista no apareixerà en
cap moment als mitjans de comunicació
d’endavant. La dona tornava a restar a
l’oblit. La Història perdia de nou una re-
presentant i la perdia poc després d’ha-
ver-la aconseguit. 

Termes com oposició, crítica, enfronta-
ment social o qualsevol relacionat amb
la pèssima situació del país sortiren dels
mitjans de comunicació. “Les veus de
discòrdia” desaparegueren, s’exiliaren al
dins i al fora del país. Els mitjans de di-
fusió de la informació insistien, fins fer-
ho creïble, en la idoneïtat de la política
franquista. Fam, opressió, incultura. Per a
l’oposició sentir, llegir o veure els mitjans
de comunicació era un suplici diari. “Así,
con su sacrificio de cada instante, su im-
pávida serenidad y su visión perfecta, di-
rigía el generalísimo la guerra de reden-
ción de España. Así dirige ahora las ba-
tallas de la paz” exposava el primer nú-
mero de la revista Semana en 1940. Era
la mentida imposada. La victòria militar
sobre la veritat. Les dones feministes,
immerses en aquesta lluita, restaven en
silenci. Com la resta de l’oposició al fei-
xisme. Com la cultura. 

A partir de 1975, amb el camí de la de-
mocràcia ja iniciat, es produeixen una

sèrie d’esdeveniments que contribueixen
a configurar una realitat social i política
en la que la premsa ocupa un paper de-
cisiu  com a mitjà d’informació i orien-
tació de l’opinió pública. Amb la nova
Constitució de 1978 en mà, la igualtat
era una realitat teòrica, les possibilitats
passaven a ser les mateixes entre dones
i homes, els llocs de treball, els càrrecs
de responsabilitat.... En la pràctica, des
del paraigua del present, observem que
res fou així. Que res és així. Els avenços
continuen sent significatius, però la
igualtat segueix sense ser plena. Caldrà
seguir treballant. Caldrà seguir lluitant.

S’han de recercar amb profunditat les
causes que han portat a la perpetuació
als mitjans de la reproducció d’estereo-
tips de gènere, treballant les mesures ne-
cessàries per pal·liar el tractament infor-
matiu asimètric i diferencial. La informa-
ció ha sigut i segueix sent, en bona me-
sura, un discurs que no contempla entre
els seus pressupostos i plantejaments la
dimensió de gènere. No contemplar-la
significa que el mitjà de comunicació en
qüestió no problematitza les situacions
derivades de les relacions entre els sexes i
conseqüència d’açò, no dota de significa-
ció informativa la diferent posició social-
que ocupen els homes i les dones en la
societat. La diferència de gènere és nega-
da, oblidada, obviada, desituada o direc-
tament expulsada del discurs informatiu.
Aleshores el primer dels passos seria la
reconeixença sobre la existència del gè-
nere i les diferències evidents degudes a
açò, assumint en conseqüència un tracta-
ment de les noticies amb perspectives de
gènere, sense que aquesta conducta, és
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