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Aquest nou número de la Lloca ens presenta una gran varietat de temes realitzats
pels socis de CILIM; amb els diferents temes que es tracten es recuperar a poc a poc
la cultura i història d’Antella, ja que amb l’exposició al voltant de la batalla d’Almansa
i les seues conseqüències, i la conferència també d’aquesta matèria del professor Pau
Viciano, portades a cap al llar de Jubilats per la nostra associació, entre els dies 20 al
25 d’abril d’enguany, es dóna un coneixement generalitzat d’allò que fou aquell
temps que els toca viure a tots els valencians. Així mateix, amb les activitats de
CILIM, reflectides en la nostra revista, es deixa constància del temps que hui vivim, a
més a més de servir als socis de record de prop d’allò que han gaudit. 

L’Associació vol donar les gràcies, des d’ací, a tots els socis i col·laboradors que de
forma desinteressada fan possible que la Lloca siga una realitat, on any a any es recu-
llem les inquietuts dels socis, i que es mantinga viva l’Associació Cultural CILIM amb
la realització d’activitats culturals a Antella, encaminades a la busca de les arrels del
nostre poble, ja que amb la recuperació i coneixement de la nostra història gaudirem
d’una vida més plena i dinàmica. També volem agrair als socis el seu recolzament a
les activitats organitzades per CILIM, ja que sense ells, res haguera tingut sentit. 

Només ens resta animar-vos per a seguir amb aquesta línia de fer cultura per al nos-
tre poble.

L’Associació Cultural CILIM
Antella,Setembre de 2007

Presentació
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Introducció 

“25 d’abril de 1707/2007: una visió actual”

El passat 20 d’abril de 2007, divendres, a la llar dels jubilats d’Antella, va tenir lloc
l’exposició “25 d’abril de 1707/2007: una visió actual”, una exposició que tenim el gust
de reproduir en les següents pàgines de la nostra revista. L’exposició, ara convertida en
article de revista, compta amb diversos materials, tots ells pensats per a millor
comprendre per què, cada 25 d’abril, el poble valencià recorda una derrota. Perquè cada
25 d’abril el poble valencià recorde com una derrota pot abocar tot un poble a la seua
destrucció.

Pau Viciano (Castelló de la Plana, 1963), doctor en Història Medieval per la Universitat
de Valènica, que ha publicat diversos llibres, Premi Joan Fuster d’assaig dins els XXIV
Premis Octubre de 1995, amb La temptació de la memòria, fou qui ens va il.lustrar amb
una conferència sobre la situació d’aquell temps d’ara fa tres-cents anys i com aquella
batalla tan pròxima geogràficament a nosaltres, en realitat fou conseqüència d’una
guerra d’àmbit internacional.

Al voltant de la sala d’exposicions, CILIM, com en anteriors ocasions, vam disposar una
sèrie de cartells, amb textos i documents gràfics. En aquestos hi trobarem els arbres
genealògics de les dues famílies principals de l’enfrontament, els Borbó i els Hausburg.
Coneixerem qui són Felip de Borbó i Carles d’Àustria; per què les potències europees del
moment van provocar la Guerra de Successió, amb tota Europa occidental per camp de
batalla. I al bell mig d’aquella guerra, com els valencians es dividiren entre Maulets i
Botiflers.

Coneixerem qui va participar en la Batalla d’Almansa i per què. Com es va desenvolupar
la jornada guerrera enfront del castell de la vila d’Almansa, així com les dades de la
batalla i una cançó que els anglesos composaren després.També sabrem què va ocòrrer
aquell fatídic dia als vençuts en el camp de batalla.

Sabrem de la derrota i com una nació amb segles d’existència era esborrada del mapa
amb un Decret de Nova Planta. Regnes amb segles d’història deixaven de ser nació, el
Regne d’Aragó i els seus dominis: Aragó, Catalunya, València i Mallorca, incorporats a la
Corona de Castella.

Aquesta exposició ens parla d’un passat que ens aboca a un futur ben nostre. Pretén
ajudar-nos a poder donar les respostes correctes quan, inexorablement, el temps a venir
ens formularà les preguntes. De nosaltres serà la responsabilitat de saber les respostes
adequades, perquè podrem comprendre millor el nostre present si comprenem millor el
nostre passat, llibre obert per a qui el vol llegir, espill de costums.

Activitats: De 1707 a 2007, una visió actual
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Índex

1. Situació nacional. La Corona d’Aragó.
Orígens dels País Valencià. Acta de nai-
xement, acta de defunció com a Estat
Independent.

•La Corona d’Aragó.
•Els Furs de Jaume I
•El Decret de Nova Planta, de Felip V de
Borbó.

Imatge 1: La Corona d’Aragó en el segle XV.
Imatge 2: Jaume I
Imatge 2 bis: Decret de Nova Planta

2.Situació jurídica. Canvis de fet, canvis
de Dret: nació dins de la Corona
d’Aragó, comunitat dins de la
Constitució de 1978.

•El dret internacional.

Imatge 3: Europa, 2007.

3.Conflicte successori. Mort de Carles II
d’Àustria. Pretenents a la Corona
d’Espanya: Carles d’Àustria i Felip de Borbó.

•Els protagonistes.

Imatge 4: Retrat de Carles d’Àustria
Imatge 5: Retrat de Felip de Borbó

4.Política d’aliances de les famílies
reials, des de l’Edat Mitjana fins a l’Edat
Contemporània. Una visió de les famí-
lies reials a l’Europa de 2007.

•Les famílies reials.

Imatge 6: Exemple d’Arbre genealògic
de les famílies reials a Europa

5.Guerra de Successió. Austracistes con-
tra borbònics.

•Maulets i Botiflers.

Imatge 7: Proclamació de Carles d’Àus-
tria a Dènia.

6.Panorama internacional. 

•Batalles de la Guerra.

Imatge 8: Mapa d’Europa del segle XVIII.

7.Panorama nacional. La desfeta i les
seues conseqüències. La fi del Regne de
València.

•La Batalla d’Almansa.

Imatge 9: Panoràmica de la Batalla
d’Almansa.

8.País Valencià, avui.

•Comentari final.

Imatge 10: Mapa de les autonomies i
escut reial de l’Estat espanyol avui.
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Com podrem comprovar, l’exposició es
va centrar en un conjunt d’onze imatges
que intenten il.lustrar sobre els orígens
del Regne de València per millor com-
prendre l’actual País Valencià dins del
conjunt de l’Espanya de les Autonomies,
sota la denominació de Comunitat
Autònoma de la Comunitat Valenciana.
Les primeres imatges expliquen els nos-
tres orígens com a poble diferenciat
dins del Regne de la Corona d’Aragó, de
la qual fem una breu síntesi històrica. 
En les imatges següents, trobarem les
famílies dinàstiques enfrontades en la
Guerra de Successió, els Hausburgs i els
Borbons. 
Acte seguit, els textos ens expliquen
quins foren els bàndols valencians
bel.ligerants en la dita guerra; els
Maulets, que en foren els derrotats, i els
Botiflers, que, en teoria, van eixir guan-

yant. Dic en teoria, perquè en les gue-
rres, com molt bé ha cantat Raimon, “jo
crec que tots havien perdut”. Això sí, uns
més que altres. 
Un cop definits els bàndols i els dos
fronts enfrontats al llarg de tota Europa,
perquè aquesta fou una Guerra Europea,
com indica la imatge corresponent, la
imatge del camp de Batalla d’Almansa, de
la qual commemoràrem el 300 aniversa-
ri. Expliquem qui es va enfrontar, com i
quan, a través d’uns gràfics esquemàtics;
i una cançó que en feren, anys més tard,
els anglesos que hi participaren.
Finalment, les conseqüències: el Decret
de Nova Planta, i l’abolició dels Furs
valencians. Els valencians passàvem a
ser una província del Regne de Castella.
Per acabar, una visió de la nova
Espanya, la sorgida després de la
Constitució de 1978, avui vigent.
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Data cronològica Expansió de la Corona d’Aragó,
fets rellevant de la seua història.

any 1076 Aragó naix com a regne després de separar-se del Rei de 
Navarra, del qual era súbdit des del seu naixement com a Comtat.

any 1137 Seixanta-un any després, es produeix la unió d’Aragó i 
Catalunya. Peronella, filla del rei d’Aragó, Ramir II, es casa amb el 
Comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV.

anys 1228-1235 El rei d’Aragó, Jaume I, conquesta les illes de Mallorca i Eivissa.

anys 1232-1245 El rei Jaume I conquesta el Regne de València.

any 1282 El fill de Jaume I, el rei Pere el Gran, conquesta la illa de Sicília.

any 1287 El rei d’Aragó, Alfons el Franc, conquesta la illa de Menorca.
anys 1323-1327 El rei Alfons el Benigne conquesta la illa de Sardenya. Aragó 

domina tot el mar Mediterrani occidental. Els anys vinents ini
ciarà la seua expansió cap a la mediterrània oriental: Grècia i 
Constantinoble, principalment, a fi de poder controlar les rutes 
de les espècies, que tenien els seus ports a l’actual Orient Mitjà 
(Turquia, Líban, Israel, Palestina i Egipte).

any 1442 El rei Alfons el Magnànim conquesta Nàpols.

anys 1453-1458 Alfons de Borja, nascut a Canals, és nomenat Papa de Roma, 
amb el nom de Calixt III

any 1479 Unió dinàstica entre Ferran d’Aragó i Isabel de Castella, els Reis 
Catòlics.

anys 1492-1503 Un nebot d’Alfons, Roderic de Borja és nomenat Papa de Roma 
sota el nom d’Alexandre VI. És el segon Papa valencià.

any 1609 Expulsió dels moriscs de les terres dels regnes d’Espanya. Del 
Regne de València n’eixiren entre 120.000 i 170.000, aproximad
ament la tercera part del total de la població d’aleshores.

anys 1700-1714 Guerra de Successió
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Acta de naixement del poble valencià.

Els Furs de València o Codi de Jaume I. 

Fur és paraula d’origen llatí, derivada
del vocable FORUM, que en llatí signifi-
cava “plaça pública”,”lloc on es pronun-
ciaven les sentències”, i posteriorment
“tribunal de justícia”, “sentència”, “llei”.
En català modern s’ha adoptat la forma
for per al significat de “taxa”, “preu”, i la
forma fur per al de “llei”, “jurisdicció”;
però en català antic apareixen ambdues
formes usades indistintament.
Furs de València: cos de disposicions
legals atorgades als pobladors del regne
de València després que l’hagué conquis-
tat Jaume I, i que es fundaven en els

usatges de Catalunya i en les lleis d’Aragó.
Font territorial valenciana romanitzada.
La primera redacció és de 1240, obra
d’una comissió de la qual formà part el
bisbe Vidal de Canyellas. Originàriament
escrit en llatí, després fou traduït al
romanç. Fou revisat en 1261 i 1271, i
més endavant, en 1330, es donà caràc-
ter oficial a la versió valenciana. Junt als
privilegis sobre pastura i recs, jutges i
notaris, s’inclouen les exempcions i
franquícies; després, en la regulació
d’altres institucions, s’acudeix als textos
romans justinians i feudals. 
Serviren de font als “Costums i
Usatges”, de Tortosa, redactats el 1272,
primer text jurídic escrit originàriament
en llengua catalana.

Acta de defunció del poble valencià.

Decret de Felip V, firmat el 20 de juny
de 1707. Si els Furs de Jaume I significa-
ven l’acta de naixement del poble
valencià, integrat en la Corona d’Aragó,
com un nou regne, el Regne de València,
amb els seus privilegis, exempcions,
notaris, i altres elements judicials que li
permetien gaudir d’una legislació prò-
pia dins de la dita Corona d’Aragó; per
contra, el Decret de Nova Planta, que
ací reproduïm íntegrament, significa

l’acta de defunció del Regne de
València, el qual passava, des de llavors,
a regir-se segons les lleis castellanes: “…
se gobiernen y manejen en todo y para
todo como las dos cancillerías de
Valladolid y Granada, observando lite-
ralmente las mismas reglas, leyes, prác-
ticas, ordenanzas y costumbres que se
guardan en éstas,…” tot això, evident-
ment, amb el “… justo derecho de la
conquista que de ellos han hecho últi-
mamente mis armas…”
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Entre el 1240, any en què Jaume I ator-
gava els Furs al recent creat regne de
València, (sorgit per la força de les
armes sobre el poble musulmà) i el 1707,
el poble valencià va tenir les seues lleis
pròpies dins de la Corona d’Aragó. En
efecte, els regnes d’Aragó: el mateix
Aragó, regne de Mallorques, Catalunya,
regne de Dos Sicílies, el qual comprenia
Sardenya, Sicília i el regne de Nàpols,
tenien un rei en comú, però per a cada
territori era el seu propi rei. 
A partir de la desfeta d’Almansa, el 25
d’abril de 1707 i la campanya militar
que es va iniciar llavors al regne valen-
cià, amb les cremes de Xàtiva i la vila de
Quart, així com altres ciutats represalia-
des, es va donar per acabada la Guerra
de Successió als territoris valencians
quan el nou rei Felip va signar el Decret
de Nova Planta. Un Reial Decret que
abolia els drets valencians, o siga, els
Furs de Jaume I vigents durant segles,
des de 1240, ja no servien. El poble
valencià passava a regir-se segons les
lleis de la nació castellana. Això signifi-
ca “Nova Planta”, que s’esborrava tota
la nostra tradició jurídica i legal anterior
al Decret. Per exemple, el nostre valen-
cià deixà de ser oficial per a deixar pas
al castellà, única llengua oficial a les
províncies conquerides.
Des de llavors, fins a la Constitució de
1978 i la firma de l’Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana, aprovat per
la Llei Orgànica 5/1982, de primer de

juliol, el poble valencià va viure assimi-
lat al concepte de Província; dividit en
tres províncies: Alacant, Castelló i
València. 
De fet, podem dir, que hui vivim una
situació semblant a l’anterior a 1707;
amb la diferència qualitativa que
l’Estatut d’Autonomia no és la Carta
Magna del poble valencià. Per enten-
dre’s, abans de 1707, els Furs eren la
nostra constitució pròpia, i teníem un
rei comú amb la resta dels regnes de les
Espanyes; després de 1982, la
Constitució de 1978 és la nostra Carta
Magna, que té validesa en tota Espanya,
dins de la qual tenim dret a un autogo-
vern, regit per una única monarquia.

LA PERSONALITAT JURÍDICA DEL POBLE VALENCIÀ EN LA HISTÒRIA



14

Activitats: De 1707 a 2007, una visió actual

Arxiduc Carles d’Àustria

Carles VI, Emperador del Sacre Imperi
Romà Germànic, Arxiduc Carles d’Àustria,
va nàixer a Viena, l’1 d’octubre de 1685,
hi va morir, el 20 d’octubre de 1740.
Segon fill de l’Emperador Leopold I.
Arxiduc d’Àustria, al morir Carles II
d’Espanya sense successió, fou un dels
pretenents a la corona espanyola i par-
ticipà en la Guerra de Successió en con-
tra de Felip V, nét de Lluís XIV de França.
Els regnes peninsulars de la Corona
d’Aragó (Aragó, Catalunya, Balears i
València) el reconegueren com a rei,
amb el nom de Carles III. Durant la gue-

rra, el seu germà Josep I va morir de
sobte sense successió, per la qual cosa el
tron imperial va recaure en ell. En 1711
fou coronat Emperador del Sacre Imperi
Romà Germànic. A canvi de renunciar a
la Corona d’Espanya va obtenir, pels
tractats d’Utrecht i Rastadt, els següents
territoris: els Països Baixos, el Milanesat,
Nàpols i Sardenya, la qual canviaria,
més endavant, al duc de Saboya, en
1720, per Sicília. 
Com a Emperador va lluitar contra els
turcs, entre 1716 i 1718, tot conquerint
la major part de Valàquia i Sèrbia, terri-
toris que perdria durant els anys 1737 i
1739.
Es va casar amb Isabel Cristina de
Hannover, filla del Duc de Brunswick. Va
tenir quatre fills, però sols li van sobre-
viure dues filles.

Felip d’Anjou.

Va nàixer a Versalles, França, l’any 1683.
Va morir a Madrid, el 1746. Rei
d’Espanya (1700-1746), rei de Nàpols
(1700-1707) i rei de Sicília (1700-1713)
Primer rei de la dinastia Borbó al tron
del Regne d’Espanya.
Carles II, rei d’Espanya, moria el 1700
sense descendents directes. En el seu tes-
tament, Carles II designava hereu a Felip
d’Anjou, amb la condició que no podés

DUES FAMÍLIES REIALS ENFRONTADES
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ser designat hereu del tron francés, a fi
de no unificar en una sola persona tots
dos trons, el francés i l’espanyol.
La major part dels països europeus van
acceptar el nou rei, fins i tot la pròpia
Corona de Castella i el Regne d’Aragó,
però el Sant Sacre Imperi Romà
Germànic es va negar a fer-ho, conside-
rant que l’Arxiduc Carles d’Àustria,
segon fill de l’emperador Leopold I
d’Habsburg, tenia més drets al tron, tot
invocant la renúncia de l’àvia de Felip
d’Anjou i germana de Carles II, Maria
Teresa d’Habsburg, als seus drets com a
membre de la dinastia Habsburg. Poc
després, Lluís XIV de França, violant el
testament del difunt rei espanyol, va
nomenar hereu de França a Felip

d’Anjou. Aquesta situació no agradà les
potències d’Anglaterra, Holanda i el
Sacre Imperi, a la qual s’uní posterio-
ment Portugal, declarant la guerra a
França i Espanya.

BORBONS I HAUSBURGS

A través dels quadres ací presentats,
podem veure la complexa xarxa que les
famílies regnants d’Europa establien
entre elles. Una forma de mantenir l’es-
tabilitat política era la de casar els seus
membres entre les famílies regnants, a
fi de mantenir el difícil equilibri polític
entre les diverses nacions i estats euro-
peus. Allò que en principi estava pensat
per a mantenir l’equilibri, quan sorgia
un problema com el de la Corona
d’Espanya, amb el monarca mort sense
descendència directa esdevenia un pro-
blema, que la major part de les vegades,
es derimia en conflictes bèlics, com ara
el cas que ens ocupa, on els dos prete-
nents exigien la seua legitimitat a ocu-
par el tron vacant.
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Arbre genealògic de Felip V 
Genealogia dels Borbó

ENRIC IV, 
REI DE FRANÇA

LLUÍS XIII, 
REI DE FRANÇA

LLUÍS XIV, 
REI DE FRANÇA 
mort l’any 1715

Lluís, fill de Lluís XIV 
mort l’any 1711. no va

regnar

Lluís, nét de Lluís XIV
(1682-1712) 
No va regnar,

Pare de LLUÍS XV, 
REI DE FRANÇA

Felip, Princep Reial i
Infant de França i de
Navarrra, Duc d’Anjou,
Rei d’Espanya en 1700 

(1683-1746)

Carles, Princep Reial i
Infant de França i de
Navarra, Duc de Berry 

(1686-1714)

Maria de Médicis, 
Gran Ducal de Toscana

Ana Mauricia d’Austria,
Infanta d’Espanya i Portugal,

filla de FELIP III, 
REI D’ESPANYA

Maria Teresa d’Àustria,
Infanta d’Espanya i Portugal

filla de 
FELIP IV, REI D’ESPANYA

Maria Anna Victòria Cristina,
Duquessa de Baviera

casat amb

casat amb

casat amb

casat amb

van tenir 3 fills
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Arbre genealògic de Carles d’Àustria
Genealogia dels Habsburg

Felipe el Hermoso - Juana I, la loca

Emperador Carles V d’Alemanya i
I d’Espanya

Felip II - Ana d’Habsburg 
4t matrimoni

Felip III - Margarita d’Habsburg

Felip IV - Maria Anna d’Habsburg 
2n matrimoni

Carles II 
mort sense descendència

Emperador Leopold I

Carles III d’Aragó, 
Emperador Carles VI 

del Sacre Sant Imperi Romà 
Germànic 

nebot de Carles II

Emperador Ferran III

Emperador Ferran II

Carles, duc d’Estíria

Emperador Ferran I 
germà de Carles V i I d’Espanya
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ELS BÀNDOLS VALENCIANS

Botiflers

Pel que fa a botifler, sembla que és un
compost de "botit-inflat" provinent del
verb BOTIR-SE ("inflar-se", i altres deri-
vats com ara "embotit", "botifarra",
"botinflar", etc.). La paraula "botifler"
hauria tingut primerament un sentit de
"galtut", "qui té les galtes grosses", per a
després de 1700 "passar a denominar-se
als senyors rics (benmenjats) que veien
la conveniència de protegir les altes
pretensions socials per mitjà de l'alian-
ça amb els enemics externs al nostre
poble" [Joan CorEomines: Diccionari
etimològic, 1990, Volum II, pàg. 172,
veure BOTIR-SE] La denominació degué
refermar-se durant la Guerra de
Successió, i la trobem documentada des
del principi i molt més general que no la
de "maulet". 

Botiflers, per tant, significa, de manera
figurada, aquell que va crescut, que se
sent superior. També s’ha apuntat que la
paraula podria derivar de l’anglés
“beautiful flower” nom despectiu amb
què els anglesos es referien als partida-
ris borbònics, francesos, els quals tenen
la “flor de lis” per símbol heràldic, que
identifica la Casa Borbó.

En tot cas, botifler ha quedat en la
memòria popular com a partidari de

Felip V de Castella; així, els habitants de
pobles de Catalunya, com Cervera
(Lleida) o Manlleu (Barcelona), són ano-
menats pels seus veïns amb el malnom
de “botiflers”. Totes dues viles foren par-
tidàries del Borbó durant la Guerra de
Successió

Maulets

Paraula d’origen incert. Podria derivar
de “gata maula”, persona que dissimula.
“Maula” és un valencianisme derivat de
“miolar”, el soroll que produeixen els
gats.

La població de Xàtiva, des de la revolta
de 1693, havia quedat dividida en dues
faccions polítiques: els qui s'havien
posat del costat dels llauradors (mau-
lets) i els qui ho eren del costat dels sen-
yors (botiflers). En les circumstàncies de
1705, potser des de Xàtiva primer i per
a tot el País Valencià després, el terme
MAULET és aplicat als austracistes (par-
tidaris de Carles III) pel suport a les rei-
vindicacions dels llauradors; i el de
BOTIFLER (que a Xàtiva també acabaran
dient "botiflets" per fer-ho rimar amb
"maulets") als de les classes privilegia-
des (partidaris de Felip V).

Cal dir que mentre la paraula "botifler"
és corrent trobar-la arreu de la Corona
d'Aragó, el mot "maulet" resta practica-
ment restringit al País Valencià i és més
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tard, ja entrats en el conflicte que ens
portà la llarga guerra, que s'hi fa exten-
siu. Açò fa pensar que el terme s'origina
en un context peculiar valencià: d'una
banda podria tenir origen en la paraula
àrab MAWLAÀ, que significa "senyor" o
"patró", però també "client", "protegit"
o "llibert" [Julio Cortés: Diccionario de
árabe culto moderno. 1996] és a dir, que
podria ser usat pels moriscos que treba-
llaven la terra en les possessions feudals
valencianes per referir-se al seu senyor
feudal i, així mateix, el senyor feudal,
per dirigir-se als seus vassalls. Després
de l'expulsió dels moriscos en 1614 i
reocupades les terres de bell nou per
cristians provinents de Catalunya,
Aragó, Provença o Balears, hauria romàs
la denominació -el nom- entre els tre-
balladors de les terres senyorials, i a
finals del S. XVII i principis del S. XVIII,
hauria estat emprat amb la terminació

diminutiva molt valenciana (-et) com a
"maulet", amb una connotació despec-
tiva per part dels senyors i de les classes
benestants.

Tanmateix, però, també podria tenir un
altre origen, sense abandonar les terres
valencianes, en la paraula "maula",
entés com a "persona que sap dissimu-
lar les seues intencions", com ara podem
llegir en l'expressió popular de "Vaja
quin maula, aquell!", això és, un que
pretén enganyar. Val a dir que seria
usat, per tant, pels felipistes contra els
autracistes en un sentit pejoratiu. El
mot "maula" integra també la idea d'un
"artifici enganyós" potser provinent "de
la idea d'un gat astut i traïdorenc i que
acabà com a nom sarcàstic de maulet
que aplicaren els botiflers als nostres
patriotes" [Joan Coromines: Diccionari
etimològic, 1990, Volum V, pàg. 697,
veure MIOLAR-maula]

En tot cas, Maulet ha quedat en la
memòria col.lectiva com a partidari
del rei Carles III d’Àustria, que al llarg
de mig any, entre l’estiu de 1706 i l’hi-
vern de 1707, va governar com a rei de
la Corona d’Aragó des de la seua Cort
a València. Situació que es tornaria a
repetir de manera semblant tres-cents
trenta anys després, quan València
fou, durant la II República, prop d’un
any, capital de l’estat republicà en
guerra.
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EUROPA EN GUERRA

El 1700, en morir sense descendència
l’últim rei de la Casa d’Àustria, Carles II,
s’obria un conflicte successori de pro-
fundes repercussions per a la nostra
comunitat nacional. Carles II havia tes-
tat a favor de Felip d’Anjou, nét del
poderós Lluís XIV de França, el Rei Sol, i
com ell, de la dinastia Borbó, que esde-
venia així l’hegemònica a Europa. Les
altres potències, Anglaterra, Holanda i
Àustria, s’aliaren contra França i
Espanya i defensaren les pretensions

dinàstiques de l’Arxiduc Carles d’Àus-
tria. El resultat és ben conegut: un con-
flicte bèl.lic que amb el pretext de
reconstruir l’equilibri internacional,
suposà la instauració a Espanya d’una
monarquia fortament centralitzada i
despòtica i la continuïtat del règim sen-
yorial. En efecte, la Guerra de Successió
catalitzà les aspiracions populars d’alli-
berar-se de les càrregues feudalitzants i
d’aconseguir, amb el respecte als furs,
privilegis i constitucions, una major lli-
bertat en l’autogovern.
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Després del descans forçat per l’hivern,
en la primavera de 1707 els dos exèrcits
es posaren en marxa.
L’exèrcit Austriacista, comandat pel
portugués Antonio Luis de Sousa,
Marqués Das Minas i el francés Henri de
Ruvigny, Comte de Galway, agrupà les
seues forces, compostes per portugue-
sos, anglesos, alemanys, holandesos i
hugonots francesos. Per curiós que sem-
ble, pràcticament no hi havia valencians
en cap dels dos exèrcits, ni en l’austria-
cista ni en el borbónic.
Els austriacistes acudiren des de dos
llocs distints, des de l’interior d’Alacant
i des del nord de València. Avançaren
pel Vinalopó i la Costera en direcció a
l’interior de la meseta castellana. Les
tropes que venien del Vinalopó assetja-
ren i prengueren la vila de Villena.
Tardaren cinc dies en fer-se amb el cas-
tell de Villena, cosa la qual va donar més

temps a l’exèrcit contrincant, que va
tenir més dies sobre els previstos per a
preparar-se.
L’exercit Borbònic, amb el comanda-
ment del Duc de Berwick, que tenia com
a lloctinent al cavaller Asfeld, estava
compost en la seua majoria per france-
sos i castellans, baixava des del centre
de Castella, amb la intenció de barrar el
pas a l’exèrcit que acudia des d’Alacant,
en direcció cap a Madrid. Va concen-
trar-se entre Chinchilla i Almansa a pri-
meries d’abril de 1707. Els cinc dies que
l’exèrcit austracista va perdre en con-
querir Villena, els aprofitaren per fer-se
forts en les seues posicions, tot a l’espe-
ra de l’enemic. 
La matinada del 25 d’abril, l’exèrcit aus-
tracista va rebre l’ordre de marxa contra
l’exèrcit borbònic. Quan arribaren a les
envistes d’Almansa, a mitjan matí,
havien caminat ja moltes hores i, sense

25 D’ABRIL DE 1707LA BATALLA D’ALMANSA



poder descansar a penes, van haver de
formar ràpidament l’ordre de batalla.
Enfront tenien els borbònics que els espe-
raven perfectament formats i descansats,
tot ocupant la posició que ells mateixos
havien triat com a més favorable.
La distribució de les forces va seguir
l’esquema clàssic de línies paral.leles,
amb un cos central, ala dreta i ala
esquerra, i cossos de cavalleria als dos
extrems. Quant al volum dels dos exèr-
cits, es pot calcular que el borbònic el
componien uns 30.000 homes i l’austra-
cista, menys de 25.000, amb la particu-
laritat que la inferioritat dels aliats era
més clara en la força de cavalleria.
La batalla començà poc abans de les
tres i durà la vesprada sencera. Després
d’atacs i contraatacs de la cavalleria
pels extrems de les línies, la infanteria
aliada trencà pel centre la formació
enemiga i va anar avançant fins el
moment que la pressió dels borbònics

pels dos costats va convertir la falca en
una bossa mortal.
La retirada, ja de cara a la nit, es va con-
vertir en una carnisseria espantosa.
Hom ha estimat que les baixes dels
francoespanyols van arribar als 1.500
homes i les dels aliats als 7.500, la major
part morts al camp de batalla, a més
d’uns 11.500 presoners, entre ells més
de 800 oficials. El cap suprem dels bor-
bònics, James FitzJames Stuart, duc de
Berwick, va rebre els honors de la victò-
ria, i els títols ducals valencians de Llíria
i de Xèrica (més endavant, per casa-
ment, els FitzJames Stuart serien també
els titulars del ducat d’Alba). Altres caps
destacats en la batalla, com el general
Antonio del Valle, el duc de Pòpuli, i
sobretot Claude-François Bidal, cavaller
d’Asfeld, tindrien papers importants en
el govern militar del país que els dies
següents començaven a ocupar.

Activitats: De 1707 a 2007, una visió actual
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LA BATALLA D’ALMANSA. 
Fases, dades i una cançó.

I FASE. 

L’exèrcit borbònic, amb els seus flancs protegits per la cavalleria, més nombrosa,
espera l’atac dels austracistes.  
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II FASE

Després d’atacs i contraatacs de la cavalleria pels extrems de les línies, la infanteria
aliada trencà pel centre la formació enemiga i va anar avançant. Mentrestant, la
cavalleria borbònica començava a atacar els flancs de l’exèrcit austriacista.
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III FASE

L’exèrcit austriacista va anar avançant fins el moment que la pressió dels borbònics
pels dos costats va convertir la falca en una bossa mortal. La cavalleria portuguesa,
davant la presió de l’enemic, emprén la retirada, tot desprotegint la infanteria en la
seua reraguarda. Al mateix temps, la cavalleria anglesa és dividida en dos per la cava-
lleria espanyola.
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IV FASE

Desmantellada gran part de la cavalleria anglesa i la cavalleria portuguesa en fuga,
els francoespanyols van poder destrossar completament la infanteria aliada, espe-
cialment els regiments portuguesos, mal entrenats i mal armats. La retirada, ja de
cara la nit, es va convertir en una carnisseria espantosa.
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DADES.

Nombres dels dos exèrcits enfrontats davant la plana del castell d’Almansa, accés
natural des de la costa valenciana a la meseta castellana.

• Exèrcit Borbònic 30.000 homes aproximadament.
• Exèrcit Austracista menys de 25.000 homes

Morts en la Batalla
• Exèrcit Borbònic 1.500 aproximadament
• Exèrcit Austracista 7.500 aproximadament

Presoners:
11.500 presoners

Activitats: De 1707 a 2007, una visió actual

Una Balada anglesa recorda aque-
lla derrota:

Vint milles marxàrem aquell dia,
sense ni una gota d’aigua; 
pobres de nosaltres, estàvem quasi exhaustes
abans de començar la sanguinolenta carnisseria.

El brau Galway, nostre general,
va cridar: “Lluiteu mentre podeu; 
lluiteu, valerosos anglesos; 
sou un contra cinc en aquest dia.”
Els holandesos escometeren espasa en mà,
tal com era el seu desig; trenta-cinc esquadrons
portuguesos fugiren, mai no arribaren a disparar.

Del Duc de Berwick m’han dit
que cursà ordres per a què
si l’exèrcit fora destruït,
donar quarter als anglesos.

“Sigueu amables amb els meus païsans,
aquest és el meu desig;
amb els portuguesos feu allò que vulgueu, 
puix ben aviat fugiran”

UNA CANÇÓ.
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A tall de conclusió, podem dir que en aquell 25 d’abril de 1707 s’enfrontaren les
potències europees del moment. Per una banda, l’hegemonia sense paliatius del
poder francés sota el regnat de Lluís XIV, el Rei Sol, que defensava els seus drets a la
Successió de la Corona espanyola; de l’altra banda, els seus contricants, en primer
lloc, l’Emperador del Sacre Sant Imperi Romà Germànic -amb drets legítims a suc-
ceir la Corona espanyola- que defensava el centre d’Europa de les ambicions france-
ses, i els seus aliats, Anglesos, Portuguesos i Holandesos, els quals defensaven el
comerç Atlàntic així com les seues possessions ultramarines.

“NO HAY ÁRBOLES SUFICIENTES EN TODO EL REYNO PARA COLGAR 
A TODOS LOS TRAIDORES”
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Tota una sèrie de factors adversos
havien desembocat en la Guerra de
Successió. Si bé la mort prematura i
sense descendència de Carles II d’Àus-
tria en va ser la causa principal; la mort
prematura, primer, del fill i poc després
del nét major del rei Lluís XIV, ocasiona-
ren que el Rei Sol nomenara hereu al
tron francés el seu segon nét, Felip
d’Anjou, un dels motius principals que
desencadenaren la Guerra de Successió.
També la prematura mort del germà de
Carles d’Àustria, l’Emperador del Sacre
Sant Imperi Romà Germànic, va provo-
car que Carles d’Àustria renunciara a
continuar la guerra.
Al bell mig d’aquell huracà de sang, pòl-
vora i fum, els pobles de la Corona
d’Aragó (Aragó, Catalunya, València i
Mallorca), fidels al poder de la tradició
centreeuropea, encarnada en la figura
de Carles III d’Àustria, on la diversitat de
pobles era una realitat, s’enfrontaren a
un poder centralitzador com el que pre-
tenia Felip d’Anjou, (que esdevendria
una realitat en ser proclamat Rei de
Castella); s’hi enfrontaren i van perdre.
Van perdre els seus drets com a poble
diferenciat, van perdre els seus furs
reials.
Es va perdre Almansa, es va perdre la
guerra. Xàtiva fou socarrada:“Jamás se
ha visto una obstinación como la de
Játiva: He ordenado a Asfeld que la des-
truya enteramente, para que sirva como
ejemplo” va escriure el duc de Berwick.
També la vila de Quart va ser parcial-

ment destruïda per haver resistit a les
tropes d’Antonio del Valle, nou gover-
nador de València. Altres viles i ciutats
patiren la derrota en les seues carns,
com ara, Lleida o Barcelona. 
Després, vingué la castellanització.
Compte!, no la espanyolització, puix
espanyols ja ho eren, allò que encara no
eren, era castellans. “…ocupat per un
exèrcit estranger, sotmés a lleis estran-
geres, forçat a obeir funcionaris estran-
gers i a usar moneda estrangera”,
segons afirma l’historiador britànic
Henry Kamen. Aquella fou la intenció
del Decret de Nova Planta. 
Aquesta és la realitat del País Valencià,
avui; encara la gent ho recorda: “Quan
el mal ve d’Almansa, a tots alcança!”.

Activitats: De 1707 a 2007, una visió actual

Joan-Josep Conejero i Noguera
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Dia 5 de maig de 1704

PRIMERA PEDRA A L’ESGLÉSIA.- El
capellà d’Antella Vicent Esteve col·locà i
beneí la primera pedra de l’església
parroquial en aquest dia. L’església s’ha-
via de construir en la plaça Major sobre
una antiga mesquita mora (1).

Dia 24 de març de 1705

LA BARONIA D’ANTELLA PASSA  A
AGNÉS MARIA FERRER DE PROXITA i
CALATAYUD.- En aquesta data el comte
d’Almenara declara hereua universal de
la baronia d’Antella a la seua filla
Agnés-Maria Ferrer de Proxita i
Calatayud; aleshores es féu un inventa-
ri detallat en l’any 1716 de tots els béns
que hi havia en la dita baronia (2).
Nota.- Aquest inventari apareix publicat
al llibre “L’abolició del règim feudal a
Antella (1750-1859), d’Alexandre
Conejero Noguera. 

Dia 29 de juny de 1707 

DECRET DE SUPRESSIÓ DELS FURS.- En
aquest dia Felip V, dicta un decret pel
qual s’acordava la supressió dels furs i
privilegis així como de les diputacions
de València i el seu regne. 

Dia 3 de gener de 1716

FORT VENDAVAL.- A la mitja nit d’a-
quest dia començà a bufar en el poblé
un fort vent fins tres hores després de
l’eixida del sol. No deixa quasi teules al

damunt de les cases. El poble resà algunes
oracions i se celebrà una missa en rogati-
va per tal que cessara el fort vent (1).

Dia 16 de gener de 1716

DECRET DE NOVA PLANTA.- En aquesta
data entrà en vigor aquest decret  que
imposava a tot el regne  d’Espanya una
nova organització política, administra-
tiva i judicial; aleshores els virreis foren
sustituïts per capitans generals. 

Dia 14 de novembre de 1716

RIUADA DEL XÚQUER.- Una gran riua-
da del Xúquer inundà Antella a quatre
pams d’altura en aquest día; per la nit es
posaren sentinelles en el riu, es desallot-
jaren algunes cases, i es pujaren  els seus
mobles a la muntanya (1).

Dia 12 de setembre de 1721

REQUERIMENT D’AMORTITZACIÓ A
L’ESGLÉSIA D’ANTELLA.- Amb aquesta
data es requerí el rector d’Antella, Vicent
Esteve, per tal que presente una relació
dels béns adquirits per la parròquia del
poble,  des del dia 8 de novembre de
1687 fins a hui, a l’Audiència de
València, la qual controlava les amortit-
zacions de l’església, l’última data
esmentada fou de l’última visita i ins-
pecció que féu el delegat jutge a petició
de l’advocat-fiscal de la Reial Visita
d’Amortitzacions de la ciutat i regne de
València (3). 

Antella segle divuit
En aquesta tasca anem a donar a coneixer els fets ocurreguts a Antella que hem
trobat documentats d’entre els anys 1700 i 1800. 
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Dia 2 de juny de 1722

FESTIVITAT DEL CORPUS i BENEDICCIÓ
DE L’ESGLÉSIA.- En la festivitat del
Corpus-Chisti d’aquest anys es beneí
l’església, i es trasllada  el santíssim
sagrament des del saló del palau senyo-
rial fins a la parròquia que s’ignaugura-
va. Era capellà Vicent Esteve i, alcalde
Pere-Vicent Crua ((1).

Dia 12 de febrer de 1723

MORT DEL RECTOR VICENT ESTEVE.-
En aquest dia faltà el rector de la parro-
quia d’Antella Vicent Esteve, per allò

que quedà vacant aquesta rectoria fins
a l’11 d’abril de 1723, data en què pren-
gué possessió el mossén Patrici Arsis (4).

Dia 14 de setembre de 1723

CONTRIBUCIÓ DEL MOLÍ.- En aquest
dia el molí fariner d’Antella pagà en
concepte de lluïsme i fadiga la quanti-
tat de 9 lliures (1).

Dia 20 d’octubre de 1725

BENEDICCIÓ DEL VAIXELL DE L’ASSUT.-
El rector Patrici Arsis juntament amb el
vicari, Andreu Blesa, en aquest dia i amb
la copa pluvial morada, acòlits i creu
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parroquial beneïren el vaixell que feia el
servei a l’assut. Actuaren com a padrins
el sequier i Maria Crua (4). 

Any 1732

CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE LES
COMPORTES.- No ens consta la data
exacta de la construcció de la primera
casa de les comportes, però ens consta
que en aquest any es construïren dos
comportes per regular l’entrada d’aigua
del riu Xúquer a la Séquia Reial; aques-
tes eren de dos metres d’amplària per
dos cinquanta d’alcada. A l’hivern per
l’assut es filtrava molta aigua, però en la
primavera i estiu aquestes filtrasions es
taparen amb rames, canyes i palla d’a-
rròs, així s’aconseguia desviar quasi tota
l’aigua del riu a la séquial Reial (5).

La casa de les comportes construïda en
l’any 1732, era de figura quadrilonga de
54 peus de longitud, 27 de latitud i 21
d’alcària (6).

Dia 1 de gener de 1738

BENEDICCIÓ DE L’ERMITA.- El capellà
Patrici Arsis beneí en aquest dia l’ermi-
ta del poble, assistiren a l’acte el gober-
nador Francesc Mompó, l’alcalde
August Sanchis i els regidors Miquel i
Tomàs Ortiz, així com gran nombre de
veïns. En aquesta ermita fou posada una
pedra per l’obrer de la vila Cristòfol
Herrero, la qual era blanca i tenia tres
creus que havia fet el mateix obrer; l’er-
mita tenia tres altars, el principal dedi-

cat al Santissim Crist i els dels laterals a
sant Josep i a la verge dels Dolors;
tenien les corresponents escultures
fetes per Josep Esteve; per arribar a ella
hi havia dues fileres de xiprers i un via-
crucis (1). 

Any 1739

ESCOLA RELIGIOSA.- Mossén Patrici
Arsis, aleshores rector d’Antella, com-
pany del cinqué baró d’Antella, mossén
Vicent Castellvi, fundà en aquest any
una capellania a l’església, amb l’obliga-
ció  que el rector que l’obtinquera havia
de saber tocar l’orgué i exercir el magis-
teri de les primeres lletres al poble (1).

Dia 6 de novembre de 1739

NOU RECTOR A ANTELLA.- Al rector
Patrici Arsis el sustituí en la data
esmentada el rector Anastasi Vidal, el
qual estigué fins l’any 1768, any en que
faltà i es féu càrrec de la parròquia
Jaume Giner (4).

Dia 27 d’abril de 1742

DIA DE CONFIRMACIÓ A ANTELLA.-
L’arquebisbe de Valencia,  Andreu
Mayoral, assistit pel rector d’Antella, en
aquest dia impartí la confirmació als
veïns que ho desitjaren; actuaren de
padrins l’alcalde Vicent Noguera i
Mariana Sánchez, dona d’Agustí
Sanchis. No ens consta el nombre de
persones que es confirmaren (4).
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Dia 28 d’agost de 1745

NAIXEMENT DE FREDERIC SANCHIS.-
Frederic Sanchis, nasqué a Antella,  fou
fill d’Agustí i Mariana, doctor en juris-
prudència, exercí l’advocacia a València
i fou tresorer de l’Hospital Provincial de
València. Escrigué una dissertació al
voltant de l’arròs, la qual publicà en
l’any 1809, any en què morí als 64 anys
d’edat (1).

Dia 2 d’abril de 1748

FORT TERRATRÈMOL.- El terratrèmol
ocorregut en aquest dia no afecta per a
res al poble d’Antella, malgrat que els
pobles de l’altra part del riu, els de la
Vall de Càrcer, així com Castelló de la
Ribera foren molt danyats. Pareix ser
que el riu féu de línia divisòria i cap d’a-
quest terratrèmol (1).

Dia 29 de març de 1753

ÚLTIM TESTAMENT D’AGNÉS-MARIA
FERRER DE PROXITA.- La baronessa
d’Antella, Agnés-Maria Ferrer de Proxita
i Calatayud, en la data esmentada, deixà
hereu entre altres llocs el d’Antella,
Vicent-Pasqual Zapata de Calatayud, el
qual es féu càrrec de la baronia en l’any
1754 (2).

Dia 12 d’agost de 1753

PAS D’UNA FUSTERADA PER L’ASSUT.-
El dia 11 d’agost d’aquest any, Vicent
Fornells de Tous li sol·licità al sequier
major de la séquia Reial del Xúquer el pas

d’una fusterada per l’assut per al dia
següent, permís que li concedeix amb la
condició que havia d’haver dos expert de
la séquia, cosa que ocorregué, al voltant
de les 16,30 hores del dia de hui passà per
l’assut l’esmentada fusterada, dictami-
nant els experts a l’endema que no havia
causat danys a l’assut la fusterada (1).

Dia 25 de novembre de 1754

BARCA D’ENTRE ANTELLA i COTES.- La
Reial Audiència de València, després
d’haver sentit el Fiscal i el marqués
d’Ariza (propietari del lloc de Cotes),
concedeix a Agnés Ferrer de Proxita (7ª.
Baronessa d’Antella), permís per posar
una barca per al trànsit de gent entre
Antella i Cotes, amb el dret de cobrar el
necessari per a la seua subsistència i el
salari del barquer. Aquest permís comen-
ça a executar-lo el seu fill, Vicent-
Pasqual Vich Calatayud i Ferrer. Es
començà a construir la barca adequada i
quan ja estava finalitzada, el dia 13 de
març de 1755, el senyor de Sumacàrcer
s’oposà al permís concedit, i  presentà un
plet contra el senyor d’Antella en la Reial
Audiència de València. 

El senyor d’Antella, amb la barca cons-
truida l’hagué de  deixar al riu sense uti-
litzar-la fins a l’aclariment del plet,  el
qual es resolgué al seu favor en data 21
d’octubre de 1756, que li concedia el dret
al senyor d’Antella a utilitzar la barca per
al trànsit de passatgers, cavalleries i
carruatges entre Antella i Cotes (7).
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Dia 23 de novembre de 1769

L’HERÈNCIA DE VICENT MATEU PASSA
A L’ESGLÉSIA.- En l’any 1767 es promou
un plet d’entre familiars de Vicent
Mateu en disputa de la seua herència, ja
que aquest faltà sense deixar fills ni
hereus, i sol·licità que  el soterraren en
l’església envoltat amb el mant de la
Mare de Déu del Carme. Es celebraren 5
misses en el seu honor. L’herència con-
sistia en 6 fanecades de terra de moreral
en la partida del Pla d’Antella, 9 faneca-
des, 7 més també de moreral i un tros de
secà amb oliveres, tots aquests últims en
la partida de l’Albufereta de Gavarda. 

El dia abans esmentat, sent alcalde
Joaquim Crua, rector Jaume Giner, i
cirurgià Constantí Marqués, adquirí fer-
mesa la sentència que determinà que
tots els béns de Vicent Mateu passaven
a favor de l’església d’Antella.(8).

Dia 30 de juliol de 1775

ASSEMBLEA DE PROPIETARIS D’ANTE-
LLA i ALTRES DE LA RODALIA A ALBE-
RIC PER ENTAULAR UN PLET ANTIFIS-
CAL CONTRA EL SENYORS FEUDALS.-
Aprofitant un reial acord d’aquest temps
s’autoritzà fer una junta general a
Alberic als propietaris d’aleshores dels
pobles d’Alberic, Alcosser, Gavarda i
Antella, tot per tal de poder fer un plet
contra el respectius senyors en disputa
de les quantitats a pagar a aquests i de
les particions dels fruits, tot sota la direc-
ció dels advocats Donís i Antoni Lloret. 

Com a propietaris residents a Antella
assistiren Joan Pau Frígols, Jaume
Sanchis, Josep Inglés, Joaquim Crua,
Antoni Torres, Miquel Faura i Vicent
Pardo (2).

Dia 4 d’octubre de 1779

RIUADA DE SANT FRANCESC.- En
aquest dia de Sant Francesc d’Assís,
des de les 8 hores, s’instal·là al cel del
poble una boira molt densa que oca-
siona una obscuritat tenebrosa; a les
10 hores començà a ploure fins les 16
hores, moment que s’agarrà amb tal
força que pareixia anava a derribar
alguns edificis, ja que anava acompan-
yada de forts trons i rellamps. A les 20
hores sense parar la pluja, trons i
rellamps, els carrers pareixien rius d’ai-
gua i l’església s’ompli d’aigua. A les 5
hores de l’endema s’atura l’aigua i la
tronada, però el riu Xúquer al seu pas
per Antella havia crescut tant que se
n’isxqué del caixer. També el riu Albaida
ocasionà grans danys en les cases i el
conrreu de l’arròs, especialment en el
poble d’Alcosser, poble situat d’entre
Gavarda i Alberic (4). 

Dia 1 de setembre de 1781

NOVA RIUADA DEL XÚQUER.- En
aquesta nova riuada del Xúquer es
documenta que Antella sofreix grans
danys i el poble d’Alcosser desapareix, ja
que es abandonat per complet pels seus
moradors (1).
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Any 1781

NOVA COMPORTA A LA CASA DE LES
COMPORTES.- El duc d’Hijar, Pere
d’Alcàntera Fernández, per regar les
seues terres al terme de Sollana, havia
d’allargar la Séquia Reial fins Albal, per
això amb aplicació del privilegi concedit
per Martí I “L’Humà” a l’esmentada
séquia,  de data de 16 de gener de 1404,
així com el decret de Carles III de data
26 d’agost de 1776, tots dos  s’acordava
la prolongació de la séquia fins Albal,
sempre i quan es respectara el antic
cabal dels antics regants, aquest, a les
seues expenses, col·locà una nova com-
porta en la casa de les comportes un
poc més gran que les dues que hi
havien, i  va refer l’esmentada casa;
eixamplà aprofundí i rectificà el traçat
vell de la séquia, reformà l’assut i, allar-
ga la séquia des de la partida de Cotes
d’Algemesí fins a les seues terres. El cost
total d’aquesta obra fou de set milions
de quinzets. Aquestes obres no finalit-
zaren fins a finals de segle (9).

Dia 20 de juliol de 1784

NOVES CAMPANES A L’ESGLÉSIA.- El
campaner de Xella, Antoni Vicent Roses,
després d’haver refós les antigues cam-
panes, a les quals s’hagueren d’afegir 17
arrobes amb 16 lliures més  de metall, al
dia de hui queden instal·lades quatre
noves campanes les quals foren costeja-
des de les almoines recollides dels veïns
del poble i del senyor baró. Aleshores

era capellà Jaume Giner i alcalde Joan
Pau Frígols (1).

Dia 2 d’octubre de 1785

INSTAL·LACIÓ DEL RELLOTGE AL CAM-
PANAR.- El mestre rellotger de Canals,
Cristòfol Sanchis, en aquest dia instal·là
el rellotge del campanar, el qual costa
104 lliures el rellotge, i 46 lliures amb
16 escuts d’instal·lar. Totes aquestes
despeses foren sufragades amb almoi-
nes dels veïns (4).

Dia 16 de novembre de 1786

CENS DE FLORIDABLANCA A ANTE-
LLA.- En aquesta data Antella tenia un
cens de 688 habitants, dels quals 175
eren homes fadrins, 174 dones també
fadrines, 145 homes casats, 174 dones
casades, 11 homes vidus, i 27 dones
vídues; per edats 143 eren menors de 7
anys (66 xiquets i 77xiquetes), 129
xiquets d’entre 7 i 16 anys (61 xiquets i
68 xiquetes), 118 joves d’entre 16 i 25
anys, 179 persones entre 25 i 40 anys,
62 persones entre 40 i 50 anys i 57 per-
sones amb més de 50 anys (2).

Dia 14 de juny de 1792

EL BOTÀNIC CAVANILLES PASSA PER
ANTELLA.- El botànic Cavanilles en
aquest dia isqué des de Rotglà cap a la
Vall Farta, en aquesta jornada travessà
Sellent, Càrcer, Alcàntera i Beneixida,
amb la barca del rei passà a Gavarda i
Antella i amb la barca de Sumacàrcer, a
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aquest poble on pernoctà. A l’endema
observà la Vall Farta i visità els assuts i
les séquies de Carcaixent i Escalona i
torna a pernoctar a Sumacàrcer. 

Dia 1 de maig de 1794

PREMI DE L’ACADÈMIA DE SANT CAR-
LES AL PINTOR D’ANTELLA, ANDREU o
DAMIÀ CRUA.- L’acadèmia de Belles
Arts de Sant Carles de València en la
data esmentada concedeix per primera
vegada un premi al pintor d’Antella,
Andreu o Damià Crua, aquest premi
igual que el concedit al mateix pintor

per la citada academia l’1 de gener de
1795, eren de concursos d’entre els
alumnes, el primer fou per dibuixos de
mans i el segon de caps. 

ANDREU o DAMIÀ CRUA nasqué a
Antella en l’any 1780, encara que en
alguns documents figura l’any 1775; a
l’abril de l’any 1792, als dotze anys ja
estava estudiant a l’acadèmia de Belles
Arts de Sant Carles de València. 

En l’any 1798 tornà a aconseguir el pri-
mer premi de la tercera classe de la tant
dita acadèmia amb els dibuixos de l’es-



38

tàtua d’ El Faume Albargués i l’escultu-
ra d’Apolino de Médecis; en l’any 1801
tornà aconseguir el primer premi amb
una beca de 20 pesos amb el llenç
“Sant Jeroni és assotat en el tribunal de
Jesucrist”; en l’any 1804 guanyaria
també el primer premi de la primera
classe amb una beca de 40 pesos per la
seua obra més coneguda “Colón davant
els Reis Catòlics”, la qual es troba con-
servada al museu de Belles Arts de
València a la sala  d’acadèmics.

La relació del nostre pintor amb l’acadè-
mia de Sant Carles es mantingué des-
prés d’haver passat el periode de forma-
ció, ja que als 38 anys, en l’any 1818
presentà les seues credencials per a ser
designat acadèmic de mèrit. Andreu o
Damià Crua falta en l’any 1835 als 55
anys d’edat. 

La seua obra pictòrica fou compaginada
entre la pintura al pastel i els gravats,
aquest últims havien assumit un paper
molt important en el context de les
belles arts, donada l’àmplia demanda de
l’època per a il·lustrar llibres d’usos reli-
giosos i obres literàries; de fet d’Andreu
Crua no es coneixen llenços relitzat des-
prés de la seua etapa académica. El nos-
tre pintor en els gravats posteriors al
temps acadèmic mostra un estil diferent
al que presentava en l’acadèmia que
eren de model classicista, ara eren for-
mes anomenades “divuitesques”, l’art
que s’estava difonent per tota Europa,
el romanticisme. 

A més a més del gravats ja esmentats i
entre altres nombrosos realitzat per
aquest pintor cal destacar “La mort dels
reverends pares afusellats pels francesos
a Murviedro” –Sagunt 1812-, obra que
segon la historiagrafia va inspirar
Francisco de Goya per a fer la pintura “L’
afusellament del 2 de maig a Madrid”
–any 1814-; amb col·laboració amb M.
Gamborino féu els gravats que il·lustren
l’obra de Josep Cadalso, “Nits lúgubres”
en la seua edició de l’any 1817. 

Respecte de la pintura al pastel són
poques les obres que es coneixen d’a-
quest pintor, i són un poc influenciades
pel seu company i pintor de cambra del
rei Ferran VII, el també valencià Vicent
López Partaña, influència que s’aprecia
en l’obra esmentada “Colón davant dels
Reis Catòlics”; també hi ha constància
documentada d’una altra pintura titula-
da “Cristòfol Colón”, la qual consta a la
guia d’Artistes Valencians que es troba
al museu de Belles Arts de València,
però fins a hui no ha estat localitzada
(10). 
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 14 d’abril de 2007

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA.- Antella, catorze  d’abril
de 2007.

Sent les 19,30  hores, en segona convo-
catòria d’aquesta assemblea, ja que en
la primera,  a les 19  hores, no hi havia
el quòrum exigit d’un terç de socis,
davant la presència de la junta directiva
sota la presidencia d’Alexandre Conejero
Noguera i amb l’assistència de 13 socis,
es procedeix a la celebració de l’assem-
blea general ordinària de l’Associació
Cultural CILIM, d’acord amb l’ordre del
dia establert. 

Primer. Lectura de l’acta anterior.- Fou
llegida pel senyor secretari l’acta de
l’assemblea ordinària de data 11 de
març de 2006, la qual fou aprovada per
unanimitat. 

Segon. Comptes i tresoreria.- El senyor
secretari  dóna compte de les entrades i
eixides de la caixa de l’associació de l’e-
xercici 2006, comptes que són aprovats
per unanimitat. 

Tercer. Nombre socis.- El senyor presi-
dent fa saber als assistents les altes i
baixes de socis, així com  manifesta que
en l’actualitat l’associació té registrats
185 socis. 

Quart. Activitats realitzades en l’any
2006.- El senyor president posa de
manifest que en l’any 2006 es realitza-
ren les següent activitats.

a)Excursions a Xulilla (18 de febrer),
Ontinyent (13 de maig), i a Guadalest i
Tàrbena (21 d’octubre).

b)Exposició i conferència pel 75 aniver-
sari de la Segona República espanyola
(9 de juny).

c)Exposició “Prioritzant conceptes” de
David Vila (1 de desembre).

d)La revista “La Lloca 2006”.

Cinqué. Activitats a realitzar en aquest
exercici.

a)Excursions. S’han  portat a cap dues
excursions a Llíria (17 de febrer) i a
Requena (31 de març); estan programa-
des les excursions a Rotova el dia 29 de
setembre i a Bunyol el 10 d’octubre
d’enguany. 

b)Exposició “De 1707 a 2007: una visió
actual” i la conferencia “Les repercu-
sions de la Batalla d’Almasa, 200 anys
despres” del doctor en història medieval
de la Universitat de València, Pau
Viciano, per al dia 20 d’abril. 

c)Exposició de pintura de la sòcia i pin-
tora local Pilar Bonacho per al mes de
desembre, encara que esta per determi-
nar la data. 

d)Fer la revista “La Lloca 2007”. 
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Sisé. Preguntes i suggeriments.
a)Es proposa que l’associació col·labore i
s’inscriga en el projecte “Rius de la
demarcació hidrogràfica del Xúquer”
per tal de conservar els espais fluvials, a
la qual cosa s’accedeix amb l’aportació
de 30 euros. 

b)Donada la bona sintonia amb l’asso-
ciació “Centre Esportiu i Cultural
d’Antella”, es demana als socis que
col·laboren amb aquesta entitat per a
l’organització i celebració del triatló que
tots els anys es fa, encara que molt dels
socis presents ja hi col·laboren. 

A les 20,30 hores,  finalitza l’assemblea de la qual estenc acta, que és signada pels
membres de la Junta Directiva, i certifique.
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Activitats: Excursió a Xulilla

18 de febrer de 2006
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Activitats: Excursió a Xulilla

18 de febrer de 2006
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Activitats: Excursió a Ontinyent

13 de maig de 2006
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Activitats: Excursió a Ontinyent

13 de maig de 2006
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Activitats: Exposició i Conferència pel 75 aniversari de la 2ª Republica

9 de juny de 2006



47

Activitats: Exposició i Conferència pel 75 aniversari de la 2ª Republica

9 de juny de 2006
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Activitats: Excursió a Guadalest i Tàrbena

21 d’octubre de 2006
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Activitats: Excursió a Guadalest i Tàrbena

21 d’octubre de 2006
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Activitats: Exposició “Prioritzant conceptes” de David Vila i 
presentació de la Lloca 2006

1 de desembre de 2006
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Activitats: Exposició “Prioritzant conceptes” de David Vila i 
presentació de la Lloca 2006

1 de desembre de 2006
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Escultura de David Vila
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Parlem d’Art......... amb David Vila

El desembre passat vàrem tindre el gust
de contemplar l’exposició al llar dels
jubilats de David Vila i Moscardó, un
jove artista de 23 anys naixcut a la
capital de la Costera. Cursà batxiller
artístic i actualment està en cinquè de
la llicenciatura de Belles Arts a Altea.

El jove setavense esposa diferents obres
utilitzant diverses tècniques artístiques.

Pintures: 
“Introducció”, “Jugant”, “Alegria”, “Col-
loseo”, “Il cupulone”,
Performances: 
(a través de fotografies) ”x-tu”, “amb tu”,
“trobant-t” , “jo, espiral” 
Escultura: 
”jo, espiral”, ”Pensaments”
(performance en la inauguració: des-
trucció de pensaments), 

Va ser un èxit d’assistència i de la peça
pensaments que és una instal·lació que
consta de 22 gotes tallades en pedra, es
vengueren per separat a particulars.
Varen tindre el  plaer de parlar amb
l’autor, i ens va contestar a una sèrie de
qüestions. 

-¿A l’exposició que feres en  Antella,
com et vas sentir? 
En la exposició d’Antella em vaig sentir
molt agust, vaig poder treballar amb lli-
bertat total i em van oferir tota l’ajuda
necessària, estic molt agraït a la asso-
ciació Cilim l’oportunitat que em varen
brindar ja que aquesta exposició és
especialment important per a mi ja que
era la primera exposició individual rea-
litzada fora de Xàtiva i açò suposa un
nou repte per a mi, amb resultats molt
satisfactoris

-¿Creus que  a la gent d’Antella li
agradà la teua obra?
D’un principi he de dir que la exposició
era “poc convencional” en quant a les
exposicions que hagueren pogut vore
anteriorment els visitants, a mes jo estic

Public assistent a l’exposició “Prioritzant conceptes de David Vila
David Vila i Moscardo



començant a introduir-me en el mon de
l’art i aço va fer que les obres allí mos-
trades foren molt diverses i diferents
entre elles, tant en la forma com en el
contingut, açò provocà en el públic una
sensació estranya de no saber si s’ente-
nia o no, Així i tot les actituds mostra-
des per el públic, com les felicitacions
rebudes per el treball realitzat em fan
pensar que la gent va gaudir molt i va
saber entendre el que jo intentava amb
aquella mostra. Estic molt content i
satisfet del que vaig viure a Antella en
aquells dies.

-¿Creus que la gent entén la teua obra,
o te costa donar moltes explicacions?.
No em considere un expert en res, tinc
moltes coses que aprendre encara però
estic en camí, se  les coses que m’inte-
ressen i encara que moltes vegades em
falten paraules per a expressar tot el
que m�agradaria . Pense que és perquè
intente aprofundir en qualsevol qüestió
que em planteje, i la llengua o l’escrip-
tura no són els meus forts, aconsegueix
expressar-me molt millor mitjançant el
meu cos o utilitzant materials diversos.
-En que disciplina et trobes més
còmode o t’interessa més ? Pintura,
escultura, fotografia,...?
Encara que qualsevol expressió artística
m’interessa i m’atrau crec que en essèn-
cia soc escultor, sobretot  perquè l’enfo-
que de la meua facultat demostra que la
escultura es un camp molt ampli en el
que es pot treballar amb quasi que tot:

instal·lacions, vídeo, talla de diversos
materials, performance… i aquest marge
de  diversitat de possibilitats de treball és
el que més m’entusiasma, estic molt
interessat en el mon del performance, els
moments dels performances que he rea-
litzat són els més intensos que he viscut,
son moments en els que la resta del mon
desapareix, nomes soc jo, amb l�espai i el
temps que ocupa el performance, acon-
segueixc que res i tot a la vegada siga
important, només allò que visc en aquell
moment soc jo, allò que intente trans-
metre amb la imatge que cree, formant
part d’ella, a més a més, el fet que un
performance siga en un moment deter-
minat, en un lloc determinat, sense
assatjos ni repeticions fa que siguen
moments molt especials i irrepetibles.
Moments màgics d’expressió.

-Opinió sobre l’art en general.
L’art és la meua vida, des de menut m�ha
interessat treballar amb diversos mate-
rials per a desenvolupar la meva creati-
vitat mitjançant les arts plàstiques, crec
que és una forma de sentir-me lliure, de
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ser capaç de fer allò que sent i visc
sense que dega tenir un perquè ni un
per a que, a mes a mes l’experiència
m�ha fet comprovar que quant treballe
mitjançant l�automatisme psíquic,
durant el moment de la creació, aquella
pintura no pareix tenir masa que dir,
peró amb el pas del temps, aquella pin-
tura parla de mi, sense jo pretindreu
directament en el moment de concebi-
la, es el meu subconscient el que pinta i
aquesta es la part de l’art que més em
sorprèn i atrau, per açò soc un amant
del art abstracte, així com de l’art con-
ceptual ja que lluny d’ hores i hores de
copiar del natural, l’art ha de ser algo
més, ha de parlar, i l’art és capaç de con-
tar una gran historia mitjançant una
imatge, un objecte en un lloc determi-
nat, una llum d�un cert color…em sem-
bla  capaç de condensar moltissima
informació per a transmitir-la amb un
sol colp d’ull i aquesta es una feina que
em permet i em fa  gaudir. 

-¿Que vols expressar?
Es difícil dir que es allò que vullc expres-
sar, ja que cada obra, en el seu moment,
te un sentit i un significat per a mi,
durant el meu treball he fet obres de
molts tipus i cada vegada parlen de
coses diferents, el que es clar es que
expresse  sentiments, sensacions, pors…
quasi sempre intentant descobrir-me.
Abanda , com ja he comentat avanç el
que em passa amb la pintura és curiós,
no es tant el que jo vull dir amb aquella

pintura si no que es el que aquella pin-
tura intenta dir-me a mi, ser conscient
d’açò ha fet que l’art haja cobrat un
important paper en la meva vida. 

-Artistes favorits, influencies en la
teua obra.
En quant a pintors, artistes espanyols
com Salvador Dalí , que intentà explorar
al màxim el subconscient, Pablo Picasso
que va conseguir una forma de repre-
sentació pròpia i diferent, i el més
influent, Joan Miró, la seva trajectòria
cap a la simplicitat total de les imatges
utilitzant els colors primaris es molt
interessant per a mi, ja que consegueix
transmetre, mitjançant la simple essèn-
cia de la representació, i crec que aquest
es el camí. Internacionals, l’automatis-
me de Jacson Polloc em van captivar.
Un dels escultors mes influents ha estat
Alexander Calder per la monumentalis-
me dels seus mobiles. En cuant a arqui-
tectura, Antoni Gaudi em va mostrar
que no hi ha res mes bonic i perfecte
que la natura, i Santiago Calatrava m�ha
demostrat que aquestes formes biològi-
ques es poden transformar per a crear-
ne de noves amb les estructures que han
existit sempre al nostre voltant.   
Pero els artistes que realment han
influït en la meua forma de treballar
son els Performers, ja que aquesta forma
d�expressió, mitjançant el seu propi cos
ha fet vorer en mi que es la expressió
més intensa i directa que existeix, artis-
tes com Marina Abramovich, o Franko-

55



56

b, amb els que he tingut el plaer de rea-
litzar seminaris  m�han mostrat un camí
mitjançant el que puc expressar-me
parlant de mi amb mi mateix i açò es la
vertadera expressió

-Eres un artista compromès amb el teu
entorn?
Crec que no es possible ser un artista no
compromès amb l’entorn, ja que 
l’entorn és el que marca la meua vida, i
de la meua vida es del que parle amb el
meu art, per açò pense que sempre l’en-
torn afecta a les obres, ja siga per a par-
lar d�ell, per a críticar-lo, alabar-lo, per
a intentar evadir-lo, per a millorar-
lo…però alguna relació té sempre.

-Quins plans tens per al futur?
El curs 2007-2008 vaig a cursar-lo a
Tenerife, a la Universitat de la Laguna
dins del programa de mobilitat nacional

“sicue” desprès d’acabar la carrera
m�agradaria començar un doctorat
sobre performance, tinc pendent també
per a quant acabe aquestes coses fer un
mòdul per a treballar el vidre, que es un
material molt atractiu per a mi i m’agra-
daria arribar a controlar-lo, desprès
d�aço segons en les condicions en les
que em trobe ja decidiré.

-Què opines del mercat de l’art?
El mercat de l’art és un mercat comple-
xe en el que hi intervenen molts factors,
es de veres que sembla elitista i a l’al-
canç de molts pocs pero açò es degut a
la codicia humana i a que les obres
artístiques son úniques, com que només
hi existeix una, el fet que hi haia

David Vila, realitzant un “performance”

Escultura de David Vila
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demanda dispara els preus, quedant
fixat en aquell individu que aferrissa
més, açò moltes vegades provoca preus
impensables per a la gent, açò es referit
a artistes de reconegut prestigi mundial.
Per al xicotet artista que està comen-
çant el fet de vendre una obra no es
exactament una venta com a tal, per a
mi, en el moment que decideixes adqui-
rir una obra d’un artista el que fas en
realitat es comprometre amb el seu tre-
ball, acceptar-lo i amb els diners que li
ofereixes a l’artista és d�alguna manera
una forma de subvencionar-lo per a que
segueix treballant amb la seva linea, es
una mena d’apadrinament 
De l’artista per a que continue treba-
llant, aquesta forma d’ intercanvi fa
possible que els artistes pugen treballar
lliurement i que no siguen els diners la
limitació que provoque que un gran cre-
ador pare de treballar, és una complici-
tat entre creador i espectador i aquesta
es un altra de les coses que fan de l’art
algo especial.

Moltes gràcies David per la teua aten-
ció, ha sigut un gust per a mi  i Antella
el haver-te conegut una miqueta  més,
et desitgem  el millor a la teua vida i
sobre tot en el difícil món de l’art, sort
amb els teus estudis i treball i que les
muses no t’abandonen ja saps el que
deia Pablo Picasso:”...que la inspiració
m’arrive quan estiga treballant.”

ESDEVENIMENTS ARTÍSTICS

-SETEMBRE 2003-
COMENÇAMENT DELS ESTUDIS EN LA
LLICENCIATURA DE BELLES ARTS A LA
UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ
D’ELX, AL CAMPUS D’ALTEA

-DESEMBRE 2004-
PERFORMANCE ANIMACIÓ.
INAUGURACIÓ SIMPOSIUM ESCULTURA
AL CASTELL DE SANTA BARBARA-ALACANT

-ABRIL 2005-
INAUGURACIÓ DE EXPOSICIÓ INDIVI-
DUAL DE PINTURA AL CIBERCAFE
METROPOLIS DE XATIVA

-ABRIL 2005-
PERFORMANCE CONJUNTA AMB MERIT-
XELL “X TÚ”,ANIMACIÓ INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ COLECTIVA”ATENCIÓN OBRA
SUELTA” DE ALUMNES DE 2º DE BBAA
DE ALTEA(UMH),CELEBRADA A LA SALA
DE EXPOSICIONS “ELS HANGARS” DE
ALTEA

-SETEMBRE 2005-
PERFORMANCE CONJUNTA AMB MERIT-
XELL “AMB TU”, ANIMACIO PER A LA 1ª
SETMANA D�ART A CALLOSA D�EN
SARRIA

-MARÇ 2006-
PERFORMANCE CONJUNTA AMB MERITXELL
“TROBANT-T”, AL BALCO DE LA PLAÇA
DE L�ESGLESIA DE ALTEA
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-CURS 2005-2006-
CURSAT A LA “ACCADEMIA ALBERTINA
DI BELLE ARTI DI ROMA”, GAUDINT
D’UNA BECA ERASMUS

-JUNY 2006-
EXPOSICIO COLECTIVA ALS LOCALS DEL
“LICEO ARTÍSTICO” A ROMA.
-PERFORMANCE CONJUNTA AMB SARA
PER A LA CLAUSURA DE L�EXPOSICIÓ

-NOVEMBRE 2006-
PERFORMANCE CONJUNTA AMB MERIT-
XELL BALLESTER
”REGALANT ABRAÇOS”AMB MOTIU DE
LA CELEBRACIÓ DE L’ACTE PER LA
IGUALTAT I CONTRA LA VIOLENCIA DE
GENERE ORGANITZAT PER LA
ASSOCIACIÓ “XATEBA“ A l’ALBEREDA DE
XÁTIVA

-1 DESEMBRE 2006-
EXPOSICIÓ INDIVIDUAL”PRIORITZANT
CONCEPTES”AL LOCAL SOCIAL I DEL
JUBILAT D’ANTELLA
-PERFORMANCE ”DESTRUCCIÓ DE PEN-
SAMENTS”

-22 DESEMBRE 2006-
EXPOSICIÓ COLECTIVA A LA CASA DE LA
JUVENTUT DE XÀTIVA
-PERFORMANCE CONJUNTA AMB
TAMARA ”COLORS PER A LA MÚSICA”

-MAIG 2007-
EXPOSICIÓ COLECTIVA AMB ALUMNES
DE BBAA D’ALTEA A UNA FUNDACIO
PRIVADA EN ALFÀS DEL PI ”INTERVEN-

CIO DE 2000M2 AMB MES DE 50
ESCULTURES”

-JUNY 2007-
PERFORMANCE 
”PERDUT AL UNIVERS DEL KALIMA”
ALS LOCALS DE LA FACULTAT DE BBAA
D’ALTEA
-PERFORMANCE 
”CARRER DE LA RENAIXENÇA”
AL CENTRE SOCIAL D’ALTEA
-PERFORMANCE 
“T-TROBE” 
AMB MERITXELL AL MIRADOR DE LA
PLAÇA DE L�ESGLESIA D’ALTEA

-CURS 2007-2008-
CURSANT A LA UNIVERSITAT “LA LAGU-
NA” A TENERIFE GAUDINT DEL PROGRA-
MA DE MOVILITAT NACIONAL SICUE

Escultura de David Vila

Elisa López i Yagüe
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Aprofitant la commemoració dels 30
anys de les primeres eleccions democrà-
tiques celebrades el dimecres 15 de juny
de 1977, la revista LA LLOCA vol fer un
xicotet homenatge a este esdeveniment i
hem cregut convenient fer un treball
amb un resum de les eleccions celebrades
al nostre poble des d� aquell llunyà mes
de juny de mil nou-cents setenta set..

Al mateix temps hem aprofitat este tre-
ball per afegir-li  uns  resums dels resul-
tats de les eleccions per al  mateix perí-
ode (1977-2007) dels pobles de les
rodalies d�Antella, per obtindre una visió
de conjunt del procés electoral d�esta
subcomarca de la Ribera Alta.

No és  un anàlisi en profunditat de tot
el procés electoral, que ens donaria per
a fer un treball més ampli, només hem
fet un resum de les xifres de les dife-
rents convocatòries que fins a hui s�han

produït.  Però també pretenem que els
lectors i lectores interessats puguen fer-
se una idea global d�estos 30 anys
d�eleccions al nostre poble.

Però abans d�aquelles eleccions del mes
de Juny hi havía que canviar el règim
legal del franquisme que prohibia la
celebració d�eleccions tal com nosaltres
les coneguem, es a dir, eleccions demo-
cràtiques amb la participació de tots els
partits polítics..

La llei per a la reforma política (Llei
1/1977 del 4 de Gener) posava en marxa
tot el sistema que hui coneguem.
Prèviament a les eleccions d�aquell 15
de juny de 1977 es va convocar el refe-
réndum per a l�aprovació del nou siste-
ma legal aprovada per les Corts fran-
quistes el 18 de novembre de 1976, i
sotmes a referèndum dels espanyols i
espanyoles el 15 de desembre de 1976.

30 anys d’eleccions a Antella ( 1977-2007)
INTRODUCCIÓ

Cartells electorals a
l’avinguda del
Xúquer 1986
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1.-) LES ANTERIORS ELECCIONS DEMOCRÀTIQUES ESPANYOLES1

El 16 de febrer de 1936, es va elegir l�últim parlament democràtic espanyol que es
va mantindre fins a la finalització de la guerra en 1939. La victòria militar dels col-
pistes del 18 de juliol de 1936, impediría la celebració d�eleccions lliures fins al 15
de juny de 1977. Els quadres I i II, ens mostren els resultats i la composició d�aquell
parlament

Quadre II
Escons al Congrès dels Diputats.16-02-1936

1Ara per ara no dispossem dels resultats d�Antella de les eleccions dels anys 30, per això només podem oferir en
este treball els resultats globals d�aquelles eleccions.

Quadre I
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2.-) LES ELECCIONS RECENTS. 1977-2007.

2.1.-) El Referéndum de la Llei per a la Reforma política.

“El 15 de diciembre de 1976 se celebra el referéndum, en el que el 94% de los votan-
tes dice sí al proyecto de reforma política, en las primeras elecciones libres desde
febrero de 1936. Libres en el sentido de que no cabe duda de la veracidad del resul-
tado, al contrario de lo que pasó con los dos referendos del régimen franquista. Sin
embargo cabe destacar que no es un plebiscito democrático por la simple razón que
las fuerzas de la oposición todavía no están legalizadas, por lo que sólo hay cam-
paña institucional a favor de la participación al voto (Habla, pueblo, habla) y por el
sí, y llamamientos a la abstención de las fuerzas de la oposición, no legales pero
toleradas. Circula durante dicha campaña esta explicación de Miguel Herrero de
Miñón, funcionario entonces del Ministerio de Justicia: "no es, sin duda, un referén-
dum democrático, puesto que no existen las libertades propias de la democracia;
pero es un referéndum para establecer la democracia y las libertades que le son pro-
pias".2

De fet a Antella, com en tota la geografía espanyola es va fer campanya en contra
del referèndum pels partits d�esquerres (en Antella, concretament pel PCE) ja que hi
havíen molts dubtes sobre el mateix i, a més els partits d�esquerrea volíen la ruptu-
ra integral amb el règim i demanaven la convocatòria d�eleccions legislatives, que
tingueren carácter constitucional3.  Per la seua part, les forces aperturistes del règim
només preteníen la convocatoria d�eleccions legislatives i tirar endavant.

La pressió del carrer i la unitat dels partits de l�esquerra, aconseguiren la  legalitza-
ció dels partits d�esquerres històrics espanyols contemporànis i donar-li un canvi a la
situació política.
Començava la transició, que ens portaría  de la dictadura al sistema democràtic que
hui gaudim.
Les circumstàncies posteriors del joc polític obligaríen a la redacció del text consti-
tucional de 1978.
Durant la campanya prèvia a la votació aparegueren pel poble cartells on es recoma-
nava l�abstenció en la votació. Molts d�ells, per no dir quasi tots van ser arrancats. El
15 de desembre de 1976 es votava el referèndum a tota Espanya. Els resultats de la
convocatòria  seríen els següents:

2www.wiquipedia, la enciclopedia. Reforma política española de 1977
3El Parlament elegit, amb la participació de tots els grups polítics, redactaríen una Constitució, que donaría lega-
litat a les regles de joc del nou sistema democràtic.
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Quadre nº1.
Resultats del referéndum del 15 de desembre de 1976 

Amb l�aprovació del referéndum començava una nova etapa política en el nostre país.

2.2.-) Les Eleccions Generals.

Una vegada aprovada la llei el següent pas sería la convocatòria d�eleccions generals,
que es celebraren el  15 de juny de 1977 (dimecres),  i on , els espanyols i espanyo-
les majors de vint-i-un  4anys eren convocats una altra vegada, des de feia 41 anys,
a les urnes per a l�elecció d�un parlament democràtic. Pel mig quedaven una guerra
civil de tres anys i la dictadura dels triomfadors d�aquell colp d�estat que va abolir
un incipient règim democràtic, la IIª República Espanyola. 

“En mayo del 77 comenzó una campaña como no ha habido otra. presidida por la
inexperiencia, la ingenuidad y el entusiasmo, se presentaban tantos partidos que se
la conoció como “sopa de letras”. Las calles, las farolas, las paredes empapeladas
con la propaganda electoral, gritaban coloristas la alegría de una libertad recobra-
da tras cuarenta años de dictadura: desde el “rosco” verdinaranja de la UCD hasta
el rojo que enmarcaba los rostros de Ibarruri y Carrillo, pasando por el idílico azul
claro del PSOE y la apuesta de Fraga proclamando que “España era lo único impor-
tante”. Nunca como entonces ha habido tanta asistencia sincera a los mítines de un
público que quería conocer y escuchar a todos los candidatos. Y las papeletas lle-
garon a las casas, y las cabinas y las urnas a los colegios electorales.
“La naturaleza quiso colaborar al ambiente de alegría. Amaneció un día limpio, claro
y luminoso y todo él fue una fiesta. El desfile ante los colegios electorales, los
comentarios en los bares, los corrillos en la calle y la misma ignorancia del resulta-
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Quadre nº2

Quadre nº3

do daban una emoción que hoy nos han quitado la costumbre, la parafernalia de
los mítines (sólo para la televisión y los convencidos), la excesiva frecuencia de los
procesos electorales y la lluvia de encuestas. Los votantes clarificaron sabiamente
aquella “sopa de letras” dando el siguiente resultado: un partido mayoritario, UCD,
con 165 diputados; una minoría holgada, el PSOE, con 118; dos partidos minorita-
rios: AP con 16 y PC con 20; los partidos nacionalistas vasco y catalán tuvieron
representación gracias a una beneficiosa –para ellos– ley electoral.5” 
Els resultants d�aquelles eleccions a nivell nacional foren: 

6

5 www.wiquipedia.la enciclopedia libre.Las elecciones del 15 de junio de 1977.
6 Vots a candidaturas= Vots vàlid- els vots en blanc i els vots nuls.
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Els parlamentaris elegits en estes eleccions, el.laboraríen el text constitucional de
1978, que obria les regles de joc del nou període democràtic espanyol fins als nos-
tres dies, trencant un cicle fatídic, que s�ha repetit al llarg de la història espanyola
contemporània que ha durat gairebé segle i mig. Cicle que començà  en la guerra de
la independència i es va prolongar fins a la guerra civil, i on Espanya va estar atra-
pada en una espiral fatídica en virtud de la qual episodis recurrents d�insurrecció
popular i de mobilització de les forces progressiste eren seguits, invariablement per
la resposta de forces de signe contrari encarregades de restablir l�ordre. 

L�estructura cíclica d�aquest procés ha estat sempre la mateixa:  “ A una fase muy
breve de protagonismo democràtico, por así decirlo, a través de la cual se hacen sal-
tar los obstáculos tradicionales que impedían en cada fase la modernización del país,
sucede una reacción conservadora, que administra el proceso de cambio (….). Las
energías de las fuerzas progresistas se consum,en en el proceso de ruptura (mentre
que) la reacción conservadora se acaba imponiendo (…) de manera duradera)7

No és fins als anys vuitanta del segle passat, quan per primera vegada en la recent
història espanyola, les forces de progrés van tenir l�oportunitat d�administrar un
d�aquests cicles de canvi, el que s�inicia amb la transició democràtica8. 

Però en este cas , van ser els reformistas del règim franquista els que van consumir
les seues energíes fent la transició democràtica, mentre que l�esquerra  es va enca-
rregar  d�administrar la fase d�estabilitat que va venir a continuació i de tractar de
resoldre els conflictos seculars que havíen fet imposible anteriors experiències de lli-
bertat i progrés.

El text constitucional, per la primera volta consensuat entre totes les forces políti-
ques, obría les portes a la solució de les tres questions més remarcables de la recent
història espanyola: la questió social, la questió religiosa i la questió territorial, ques-
tions totes elles d�enfrontaments civils al llarg de tot el segle XIX  i la primera part
del segle XX.

Respecte a la questió territorial, Espanya quedava constituida per l�Administració
central, les comunitats autònomes i els municipis. Els  organs de govern d�estes serí-
en elegits democràticament.

7 País Complex.PUV.València

8 Idem.
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9 La majoria d�edat serà als divuit anys a partir de la promulgació de la Constitució de 1978.

2.2.1.-) Les Eleccions Generals a Antella.
Com en tota Espanya, a Antella 1263 electors i electores majors de vint-i-un anys9,
estàven convocats a la jornada electoral “ … el 15 de junio de 1977 todo el que no
tuviera sesenta y tres años cumplidos no había experimentado nunca esa sensación
extraña de introducir la papeleta en la urna……un sábado de gloria, no hacia ni cua-
tro meses, minutos antes de la Resurrección del Señor, resucitara también un viejo
Lázaro de nuestra política, el PCE volvía a la vida legal”
Els següents quadres centrats en Antella ens mostren la participació dels veïns i veï-
nes del poble en estes primeres eleccions democràtiques. La tranquilitat va ser la
norma general de la jornada electoral, prèviament a ella alguns partits van fer els seus
mitings al poble en el desaparegut Cine SABOYA, registrant-se, com serà la norma
general en totes les convocatòries posteriors una alta participació dels electors.

Quadre nº 4
Cens de les eleccions generals del 15 de juny de 1977

Quadre nº 5
Partits guanyadors en les eleccions del 15 de juny de 1977
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Els següents quadres centrats en Antella ens mostren la participació, els percentat-
ges, els vots a les candidaturas  dels veïns i veïnes del poble en totes les convocatò-
ries de les eleccions generals. La tranquilitat serà la norma general de totes elles. 

Quadre nº 6
Antella

Participació en les eleccions generals 1977-2004.
Electors i vots emitits.

Quadre nº 7
Percentage de participació 1977-2004

11 Des de 1986, acudeix a les urnes amb el nom d�Esquerra Unida.
12 En les eleccions generals de 1979, com a conseqüència de l�aprobació de la Constitució, que decla-
rava la majoria d�edad als 18 anys, pogueren ejercitar el dret al vot tots els ciutadans i ciutadanes
d�esta edad
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Quadre nº 8
Vots a candidatures 1977-2004

Quadre nº 9
Percentatge de vots a les candidatures.(%). 1977-2004.

Quadre nº 10
Quadre-resum dels partits més votats a Antella en les eleccions generals

1977-2004.

El següent quadre ens mostra el resultat dels partits més votats a Antella en les nou
convocatòries d�eleccions generals.

14 Els electors seràn majors de 18 anys.
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Quadre nº 8
Vots a candidatures 1977-2004

Quadre nº 9
Percentatge de vots a les candidatures.(%). 1977-2004.

Quadre nº 10
Quadre-resum dels partits més votats a Antella en les eleccions generals

1977-2004.

El següent quadre ens mostra el resultat dels partits més votats a Antella en les nou
convocatòries d�eleccions generals.

13 Fins a l�any 1989, el nom del partit era una coalició denominada FPAP(Federació de partits

11

12

13
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Quadre nº 11
Quadre resum dels partits guanyadors en les eleccions generals a l�àmbit geogràfic estudiat.

1977-2004.

2.3.-) ELECCIONS MUNICIPALS.

El 3  d�abril de 1979 es celebraven a tota Espanya les primeres eleccions municipals
lliures desde feia 41 anys. En un mes d�abril també, com en 1931, on les candidatu-
res republicanes van forçar la proclamació de la IIª República Espanyola, davant del
enfonsament del règim monàrquic sorgit de la Restauració de 1873, començava una
nova etapa en la gestió dels ajuntaments, esta vegada democràtics, on moltes eren
les carències en quan a dotació d�infraestructures locals i d�àmbit províncial. Les
noves Diputacions també contribuírien a millorar les dotacions locals.

Al nostre poble aquell 3 d�abril dos candidaturas, la CIDA,(Candidatura  Independent
Democràtica d�Antella, que aglutinava a les dretes del poble i la llista del P.C.E.,
recentment legalitzat, formada per gent jove,  per a molts dels quals el confronta-
ment civil de 1936-1939, era ja record , es disputaven els 9 regidors15 que per llei li
tocaven a Antella.

El col.legi electoral, ubicat al grup escolar, en el calvari, es va obrir a les 9 del matí i
es va tancar coincidint amb la última campanada de les vuit de la vesprada. Mil dos-
cents vuit veïns i veínes del nostre poble van exercitar el seu dret al vot, amb el
següent resultat:

15 El número de regidors ve determinat legalment en proporció al total d�habitants del poble.
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Quadre nº 13

Resultats de la votació:

Quadre nº 13 (bis)

16 Vots a candidaturas= Vots vàlid-vots en balnc i els vots nuls.

CIDA............................................. 628 vots (52,41%) ..................................... 5 regidors.
P.C.E. ........................................... 561 vots (46,83%) ..................................... 4 regidors.   

L�alcaldía sería per a la Candidatura Independent, obrint-se un nou període en el
funcionament de l�Ajuntament d�Antella, on el monolitisme dels ajuntaments fran-
quistas donaria pas a concepcions diferents del funcionament d�aquells. Noves gene-
racions volíen participar també en la problemàtica local. 

En aquells moments, estem en 1979, en plena transició democràtica, un dels proble-
mas més greus per al poble era el tema de la tristessa dels tarongers i fora  d�açi es
construïa  la central nuclear de Cofrents. 

Un nom quedaría asocíat per sempre més als escrutinis de les votacions, el del mate-
màtic belga  Victor D�Hondt, autor  de la denominada regla d�Hondt, per la qual es
distribuixen els escons als partits polítics, seguint una regla proporcional al número
de vots que cadascú rep en les consultes electorals.



70

Quadre nº 14
Resultats de les eleccions municipals de 1979 als pobles de la Vall, Alberic i Tous.

Quadre nº15
Resultats de les eleccions  municipals del 27 de maig de 2007.

Vint-i-vuit anys separen estos dos quadres dels resultats de les eleccions municipals

17 UCD.Unión de centro Democrático, és el partit que va liderar la transició de la dictadura a la
democracia.Va desapareixer pràcticament a les eleccions de 1982.

18 candidaturas presentades Als diferents pobles amb l�etiqueta d�independents.
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2.3.1.-) Les eleccions municipals a Antella.

Els següents quadres ens mostren els diferents resultats de les eleccions municipals
al nostre poble.

Quadre nº 16
Participació en les eleccions municipals. 1979-2007

Quadre nº 17
Percentatges de participació.1979-2007.

Quadre nº 18
Vots a candidatures.1979-2007.

Les xifres dels dos quadres  ens mostren que, en general, la participació en les eleccions al
nostre poble són molt altes
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Quadre nº19
Percentatge de vots a candidatures.1979-2007.

Quadre nº 20
Nombre de regidors obtesos.

Quadre nº 21
Quadre resum dels partits i agrupacions independents

governants als pobles estudiats. (1979-2007)
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Esperant als votants  Eleccions autonòmiques i municipals de 2003

2.4.-) ELECCIONS AUTONÒMIQUES (1983-2007)

Les eleccions municipals de 1983, coincidiren amb les primeres eleccions a les Corts
Valencianes, com a resultat  de la promulgació del Estatut d�autonomia de la
Comunitat Valenciana en 1983.  (Llei Orgànica 5/1983)
La Constitució espanyola de 1978, reorganitzava el model territorial del Estat, Amb
la creació jurídica de les Comunitats autonòmes, encara que el text constitucional
proclamava dos vies per accedir a l�autonomia: els articles 143 i 151 del text legal. 
El primer, denominat de la via ràpida, donava la facultat de dissoldre els parlaments
elegits als seus respectius territoris: Catalunya, Galicia, País Basc, i Andalucia.
Les altres comunitats accedien per l�article 151 de la Constitució, sense la capacitat
legal dels territrorisn anteriors. Per això, en el cas de la Comunitat Valenciana, les
eleccions a la càmara de representants es celebren junt a les eleccions locals. Nomès
a partir d�enguany, amb la reforma dels Estatuts d�Autonomia, el President de la
Generalitat pot dissoldre les Corts autonomament, cosa que ocurrira a partir de les
eleccions del 27 de maig de 2007. 
Tant les elecccions municipals com les autonòmiques de 1983, estàren marcades pels
aconteciments de la pitjor catastròfe sofrida per les dos Riberes des de 186419, la
pantanda del 20 d�octubre de 1982.

El PSPV-PSOE, guanyava estes primeres eleccions per majoria absoluta.

19 La riuada del 4 de novembre de 1864, coneguda a la Ribera com la riuada de Sant Carles.
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Quadre nº 22
Eleccions autonòmiques 1983

Quadre nº 23
Participació.1983-2007.

2.4.1.-) Les eleccions autonòmiques a Antella.
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Quadre nº 24
Percentatges  de Participació

Quadre nº26
Antella.Percentatge de vots a candidatures.1983-2007

Quadre nº25
Antella.Vots a candidatures 1983-2007

20 BNV i EU, formaven la coalició Comprimís pel País Valencià.
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Quadre nº 27
Partits guanyadors en l�àmbit geogràfic estudiat en les eleccions a les Corts

Valencianes.1983-2007

Quadre nº 28
Eleccions Autonòmiques 2007.

L�ùltim quadre de les eleccions autonòmiques correspon a les celebrades al passat
diumenge 27 de maig de 2007, on comparant les xifres es pot apreciar el canvi entre
les de 1983, les primeres, i les celebrades vint-i-quatre anys desprès.
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Quadre nº 29
Antella.

Participació i percentatge de votació.1987-2004

Quadre nº 30
Antella.

Vots a candidaturs i percentatges.1987-2004

2.5.).- ELECCIONS EUROPEES.

La incorporació d�Espanya a la Comunitat Econòmica Europea el dia 1 de gener de
1985, ens feia participar en el procès electoral europeu. L�any 1987, els espanyols i
espanyoles votavem per primera vegada als postres representants a aquell
Parlament. Els quadres 29,30 i 31 ens mostren el resum de tot el procès entre 1987
i les ultimes eleccions celebrades l�any 2004.
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Quadre nº 31
Partits més votats als pobles estudiats.

Quadre nº 32
Resultats dels referèndums .Antella (1976-2005)

2.5.1).- ELS REFERÈNDUMS

Hem deixat els resultats dels referèndums per a l�ùltim tram d�aquest estudi.
Intercalats entre els diversos tipus d�eleccions periòdiques que es celebren, hem de
considerar també els referèndums, que no tenen eixe carácter periòdic, ja que es
celebren quan hi ha aconteciments-també regulats per la llei- que el o els governs
de torn consideren que han de consultar als ciutadans i ciutadanes espanyols o als
habitants de les comunitats autònomes
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Quadre nº 33
Referèndum OTAN

Quadre A
Participació electoral en totes les eleccions.1977-200721

3.- QUADRES RESUM GENERALS.

Finalitzarem el present treball amb l�el.laboració dels quadres A,B i C, on hem resu-
mit els totals dels percentatges de participació, l�abstenció , l�evolució de la pobla-
ció d� Antella i el número d�electors en totes les convocatòries des de les eleccions
generals de 1977 fins a les autonòmiques i locals de 2007,

21 Dades del INE.El.laboració pròpia
22 Percentatges sobre els vots emitits
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Eleccions autòmiques i municipals de 2003. Plaça Major

Quadre B
Abstenció23

23 Dades del INE.El.laboraciò pròpia
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Quadre C
Evolució de la població d�Antella entre 1970-2007 

i cens elecoral.

Alejandro Conejero Noguera
Antella, 15 de juny de 2007.

24 Dades del INE. El.laboració pròpia.
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Els nostres arbres de ribera

El tram del riu Xúquer que anem a vore,
perteneix a la zona del barb, segons  la
classificació de Huet (1.954), o el pota-
mon según la de Illies & Botosaneanu
(1.963), habitada principalment per
ciprínids, (Barbus, Chondrostoma y
Leuciscus).

Els boscos de ribera que es poden donar
en estes zones, són boscos caducifolis
que creixen a les vores dels cursos flu-

vials sobre sòls que, a partir d'una certa
profunditat, acostumen a estar amarats
d'aigua. A l'àrea mediterrània i subme-
diterrània són els més productius per-
què rarament els falta l'aigua, el princi-
pal factor limitador del creixement de la
vegetació en aquestes àrees. Si a aquest
fet hi afegim la riquesa en nutrients
minerals que acostuma a caracteritzar
els sòls formats a partir de sediments
portats per les aigües fluvials
(al·luvions), no és d'estranyar que les
alberedes, els boscos que corresponen a
la major part d’estes terres, pugueren
superar els 15 metres d'alçària. La vege-
tació dels boscos de ribera està adapta-
da a les inundacions periòdiques que
eventualment poden tombar o arrancar
arbres i arbustos. 

Encara que l’actual Llei d’aigües segueix
definint de forma incompleta e insufi-
cient a les riberes com a les parts late-
rals dels rius, estes son molt més, son
espais oberts que conformen els vol-
tants dels rius, establint els seus límits i
constitueixen una zona de transició
entre els sistemes terrestres de les vores
i els espais aquàtics del riu. Son uns dels
ecosistemes de major valor ecològic i
paisatgístic segons González Bernaldez. 

Per al nostre cas i degut a l’extensió dels
marges, dins de lo que podem denomi-
nar vegetació riparia, podem trobar-nos
amb plantes submergides, flotants,
emergents i de vora, i dins d’estes últi-

Pollancre,al “Moyó”
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mes amb plantes, arbustos i arbres. Tota
està vegetació s’inclou en l’ordre
Populetalia albae.

Una breu descripció de les existents en
el tram, i per simplificar, podria ser:

•Part més pròxima a les aigües: salzes
(S. Alba, S. Fragilis), carrissos i canyes
(Phragmites communis i Arundo donax),
espadanyes (Typhalatifolia), esparganis
(Sparganium erectum), lliris (Iris pseu-
dacorus), jonqueres (Juncus spp. ,
Schoenoplectus lacustris), juliverts
(Oenanthe spp.), etc.
•Part més llunyana de les aigües: es
dona una transició del descrit anterior-
ment fins a arbres en més sistema radi-
cal com poden ser els xops  (Populus
sp.), el freixe de fulla menuda (Fraxinus
angustifolia ssp. Angustifolia) i els
pollancres (Populus nigra), mesclats
amb diversos pins (P. Halapensis).
Les riberes que vegem i en les que vivim,
presenten un alt grau de degradació,
havent desaparegut quasi per complet,
a excepció de menuts illots d’arbres,
degut a diverses raons com, la invasió
de l’agricultura, les carreteres i camins,
els abocadors incontrolats i un llarg etc.
Però si pensem en el seu possible poten-
cial, podem comprovar com esta ribera,
i pareix mentida que ningú s`haga atre-
vit encara, es idònia per a fer una espè-
cie d’aula de la natura, on s’explique in
situ, tant les diferents obres d’ingenieria
hidràulica que tenim, així com les fun-

cions pròpies del riu i la varietat de flora
i fauna que existeix. 

També es cert que les obres, els dragats
i rectificacions que es feren en els anys
80, ocasionaren la destrucció de les
riberes al temps que no deixaren que es
desenvoluparen com haguera calgut.
Menys mal que aquella filosofia de que
la vegetació únicament obstaculitza el
pas de les aigües i els rius deuen ser com
sèquies canalitzades, pròpia de concep-
cions amb caràcter únicament ingenie-
ril, poc a poc va desapareixent donat

Figueres, al costat del motoret
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pas a un altra on es
mesclen diverses
disciplines, per a
definir els cursos
d’aigua i els seus
voltants. 

Aquelles canalitza-
cions van donar
seguretat en quant
als problemes d’es-

tabilització, però no deixaren complir
amb altres funcions com la de retenir
les possibles escorreries, disminuir per
absorció la quantitat de nitrats proce-

dents de les zones agrícoles, disminuint
així l’eutrofització de les aigües, al
mateix temps que no oferiren bons nius
ecològics per a les diferents espècies,
per què no deixaren que es donara de
forma continuada un xicotet tapis que
tindria la funció de corredor ecològic,
deixant retallada la funció paisatgística
per la inexistència de dita vegetació,
contrastant el relleu, generalment pla
del riu, amb els cultius agrícoles que es
donen al voltant. 

En general, com es pot comprovar, les
nostres riberes son pobres en varietat i

Albers(Populus alba)
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Marge frondós del riu. 

quantitat d’espècies vegetals que con-
formarien les característiques d’una
bona vegetació riparia. Açò també ve
donat per què en l'àmbit del bosc de
ribera, a causa de la seva fertilitat, ha
estat molt explotat pel ser humà des de
temps immemorials i, per aquest motiu,
costa trobar retalls de bosc prou madurs
per ser considerats representatius de la
vegetació potencial. De fet, als dominis
del bosc de ribera és freqüent trobar-hi
arbres forans plantats per l'home amb
la intenció d'aprofitar-ne la fusta.
Freqüentment, allà on antigament hi
havia boscos de ribera, ara hi trobem
conreus o canyars

A més de les espècies citades, a l'àmbit del
bosc de ribera podem trobar d'altres
arbres al·lòctons que, plantats originària-
ment amb intencions ornamentals o refo-
restadores, han esdevingut subespontanis
en aquest ambient tan acollidor. En són
exemples dues espècies nord-americanes:
l'acàcia falsa o robínia (Robinia pseudoa-
cacia) i el negundo (Acer negundo).
També es poden trobar associats a estos
indrets arbustos com els tamarius
(Tamarix canariensis i Tamarix africana),
la sarga (Salix eleagnos) i el gatell (Salix
cinere ssp. Oleifolia); esbarzers (Rubus
ulmifolius); la romeguera (Rubus caesius),
un parent de l'esbarzer, igualment espi-
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nós, però de tiges més
febles; i, en alguns trams
del riu l’heura (Hedera
helix). Com a herbes típi-
ques de l'estrat herbaci
de les alberedes podem
citar la lleteressa de bosc
(Euphorbia amygdaloi-
des), el el fenàs boscà
(Brachypodium sylvati-
cum).
Els boscos de ribera són
ecosistemes molt rics en
aliments, amb abun-
dància de fruits i d'in-
vertebrats. Malgrat que
acostumen a ser d'ex-
tensió reduïda, presen-
ten diferents estrats i
bandes de vegetació i, a
més, tenen l'aigua ben a
la vora. Tot això els con-
verteix en petits oasis,
sovint enmig de zones
fortament transforma-
des, fonamentals per a
molts animals, especial-
ment per a les aus. S'hi
poden trobar espècies
de vertebrats típiques
de les zones humides i
dels ecosistemes flu-
vials, i també d'altres,
no especialment lligades a la presència
d'aigua, que hi van a buscar menjar i/o
refugi, per què la proximitat d'un
ambient aquàtic regular en un entorn
relativament àrid fa augmentar la

riquesa faunística de la zona. 
A continuació es detallen alguns dels
arbres que poden trobar i formen part
de les nostres riberes:

Noguera, en mig d’un hort
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ntella nom de poble, Antella comença per “A”;
“A” d’alegria, “A” d’amabilitat, “A” d’amistat

aix, viu i creix a la mare d’un riu, 
riu què és el Xúquer baixant i acaronant el poble per tot el seu llarg

é una gran font d’energia natural “l’associació de Cilim” 
que li dòna molta vitalitat. El calor de la gent reunida, la llum dels seus
projectes i la força de no aturar-se i per poder progressar.

n la seua rodalia el verd dels arbres la vist 
perfumant-lo cada primavera amb l’aroma de l’azahar 
i donant-li colorit amb el taronja dels seus fruits

‘acollida rebuda ha estat tan entranyable 
que m’han fet sentir, una més del poble.

ntella, nom de poble, Antella acaba per “A” 
“A” d’alegria, “A” d’amabilitat, “A” d’amistat

gràcies
María Moscardó

a sort que he tingut de conèixer algunes de les seues persones 
gent noble, gent lluitadora, sensible, progresista, responsable i compromesa 
amb totes les parcel·les que puguen millorar el seu futur. 
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"…en les seues estacions, 
els seus furors,

destructor, recordant
el que els homes volen oblidar… 

el seu ritme era present
a la cambra dels nens…

en l'olor de raïm a la taula tardorenca
el riu és dins nostre…"

Així parlava el poeta nordamericà,
Thomas Stearn Eliot del riu Mississipi,
mentre recordava la seua infantesa als
EEUU, riu que per a un nordamericà és,
salvant les distàncies i les proporcions,
com per als valencians el riu Xúquer. Si
tornem a llegir els versos ens n'adonarem
que hi apareix la paraula "destructor".
Ara i ací, en algun programa televisiu (i
encara vint-i-cinc anys després de l'esde-
veniment tràgic del 1982 amb el trenca-
ment de la presa de Tous!), així com en

articles de premsa o butlletins informa-
tius, encara hom postposa al nom del riu
l'apel·latiu de "destructor"; i hi afigen
alguns altres que el nom prové de l'àrab i
que vol dir això: "el destructor". Algun
bon amic ens suggerí que un adjectiu
qualificatiu tan poc "gratuït" només
havia pogut tenir origen en l'interior
d'una ment benpensant d'entre els lúcids
polítics riberencs…

Atés que ben poc esforç demanava fer
una simple consulta escolar al diccionari,
ens hi abocàrem. L'entrada Xúquer havia
d'ésser, en àrab, una rel trilítera amb les
consonants /X Q R/, i el significat que hi
trobàrem és "ros", i per extenció "pèl-
roig", "blanc de pell", "vermelló" i d'altres
adjecctius i substantius relacionats amb
el sentit de "ros",  del verb triconsonàntic
/"Xuqra"/ (=ser roig),  però en qualsevol

Dels noms de l’aigua

Arribada del Xúquer a l’Assut d’Antella
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cas, cap sentit que significara "destruc-
tor". Per la seua banda, tanmateix, si
consultem les cròniques romanes, el riu
ja hi apareix com a SUCRO, que és el seu
hidrònim, però que no significa res en
llatí. És de bensuposar, per tant, que els
musulmans l'adaptaren a la seua fonèti-
ca, tot agafant el nom llatí SUCRO, i
anomenant-lo /Xuqra/. Potser fóra per
l'analogia al color de les aigües en èpo-
ques d'avinguda --com és el color de
tants altres rius de la conca mediterrània
peninsular en aquestes èpoques. Perquè,
si ens hi fixem bé, el que tenim justa-
ment en la nostra conca, entre el Roine i
el Guadalquivir, és això: barrancs (més o
menys procel·losos, però "barrancs") que
en èpoques determinades canalitzen
grans avingudes d'aigües roges i en d'al-

tres més estiuenques, resten quasi secs,
fins al punt d'ésser anomenats simples
"rambles" ( que en àrab, ves per on, sig-
nifica "arena"). Lluny d'aquesta catalo-
gació tindríem els rius de la conca atlàn-
tica (Duero, Teix, Guadiana, etc.) més
cabdalosos tot l'any i molt més llargs.
Anem, però, per pams.

Els primers habitans d'Europa batejaren
els accidents geogràfics amb noms uni-
cament topogràfics: Riu, Aigua, Vall,
Muntanya, etc. Els noms, doncs, en pri-
mera instància significaven només "allò
designat". Per tota Europa, per tant, són
abundants els noms de lloc relacionats
amb l'aigua que tenen una mateixa rel
lèxica i que podem agombolar en tres
tipus: 

Vista aérea del Xúquer a l’Assut d’Antella
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1.-Noms amb la rel "var-/ver" (bar-/ber)
2.-Noms amb rel o prefix "is-/eis"
3.-Noms amb prefix "ur-/aur"

Així, a França, Alemanya i l'Europa cen-
tral, trobem hidrònim que poden relacio-
nar-s'hi: "Ebreon, Ibarolle, Evrune, Iury,
Averdon, Auricourt, Avrolle, Yvré, etc."

Hom considerava que tots aquests noms
estan relacionats amb les primeres civi-
litzacions agrícoles a l'època del neolític.
L'agricultura arribà a l'Europa central fa
uns set mil anys, però molt abans ja hi
havia zones repoblades enllà on l'última
glaciació s'havia retirat i havia deixat
amplis marges més hospitalaris, és a dir,
que cap al quinze mil abans de Crist
(potser quan aquí els caçadors nòmades
pintaven les parets de la Cova de
l'Aranya), els primers europeus ja havien
donat noms als rius i valls i l'entorn habi-
table que anaven ocupant a les zones
muntanyenques del centre d'Europa.

Els nouvinguts indoeuropeus d'entre cinc
mil i tres mil d'abans de Crist provinents
de la zona del Càucas i del nord del mar
Caspi adoptaren els noms dels natius, o
en tot cas els alteraren en incorporar-los
a llurs llengües perquè els sonaren més
nostrats --igual que hem vist amb el nom
documentat en llatí com a SUCRO que
passà a l'àrab / XQR/ i finalment Xúquer.

Posem ara tres exemples dels referits més
amunt i que ens acoten el que hem
esmentat adés:

1.-Amb la rel "var-/ver- (Bar-/ber)": el riu
Ebre anomenat pels romans com a IBERUS
( que dóna nom a tota la Península Ibèrica,
és a dir, "la península del riu IBERUS")
creua una zona on fa dos mil anys es par-
lava euskera. La paraula basca IBAI (=riu) i
IBARA (=vall, camp a la vora d'un riu)

2.-La preformativa "is-/eis-" apareix en
molts cursos d'aigua des de Noruega a
Itàlia i de Portugal fins Rússia. En euske-
ra IS- (=corrent d'aigua)

3.-En euskera UR (=aigua) i URA
(=torrent); gran nombre d'assentaments
podrien derivar d'aquests noms prehistò-
rics, en Europa, que es refereixen a
corrents d'aigua o d'altres paratges
naturals.

L'Ebre (IBERUS) és el riu mare per
excel·lència de la nostra conca i l'hidrò-
nim de la civilització ibèrica. Aquesta
civilització s'extenia entre el riu Roine (al
nord) fins el riu Guadalquivir (al sud).
L'epicentre era, doncs, l'Ebre. Els ibers
eren el poble autòcton de què n'hem
parlat abans en citar els primers euro-
peus que anaven estenent-se de sud a
nord parellament a la retirada de l'última
glaciació i que ocupaven les zones més
hospitalàries del centre d'Europa.
Emparentats amb els bascons o potser
per influència lingüística de contacte,
anomenarem iberobasc als topònims que
en facen referència i, d'altres, simple-
ment preromà, atés que preromà també
podria ésser un topònim cèltic o soro-



92

tàptic (pobles indoeuropeus com els lla-
tins i els grecs però anteriors a la vingu-
da dels romans). En tot cas, però, els ibers
es trobaven dividits en diverses tribus o
agrupacions més o menys federades, i
hem de suposar que les diferències esde-
venien paleses pels enfrontaments o
aliances dels diferents reialmes per qües-
tions de rivalitat política. Les divisions
entre les tribus solen coincidir amb
demarcacions hidrogràfiques (perquè
encara no hi havia ponts ni calçades i els
rius feien de frontera natural). Així, el
que avui és el País Valencià, estava sec-
cionat en tres grans tribus: BASTETANS al
sud del riu Segura; CONTESTANS entre el
Segura i el Xúquer; EDETANS entre el
Xúquer i el Palància o les serres d'Almera;
ILERCAVONS des d'Almenara fins l'Ebre.
Al nord de l'Ebre es repartien el territori
els COSSETANS, ILERGETS, LAIETANS,
LACETANS, etc. 

Si pel que veiem, Xúquer és ja una adap-
tació a l'àrab de l'hidrònim llatí SUCRO,
sense que signifique res en llatí, sembla,
doncs, pertinent asseverar que els
romans transcrigueren el que sentiren dir
als ibers Contestans o Edetans que li
deien al riu que actuava com a frontera
entre totes dues tribus i que per tant, així
ho van escriure. Ètim preromà, doncs,
relacionat amb SICORIS, el riu Segre, que
també actuava de frontera al nord de
l'Ebre entre els ibers Lacetans i els
Ilergets. Potser fóra en tot cas, una rel
iberocelta, perquè si ens hi fixem bé, les

rels trilíteres coincideixen: SUCRO
(Xúquer) = /S K R/  i SICORIS (segre) = /S
K R/. "Sicoris" és el riu Segre per als
romans i figura amb la terminació "-is"
pròpia del genitiu que podem obviar.
"Sucro" és el riu Xúquer per als romans;
la vocal palatal "i" de la primera síl·laba
es velaritza en "u" per contacte amb la
consonant palatal "k" en posició tònica,
a diferència de "Sicoris" que la manté en
"i" per la posició àtona. El canvi de con-
sonant sibilant "s" en palatal "x" en el cas
de Xúquer és explicable pel contacte
amb vocal palatal i potser per la similitud
a la fonètica àrab i al significat de "ros"
o "pèl-roig" en àrab. En canvi, el riu
Segre no estigué totalment ocupat pels
musulmans ni tants segles com per
transformar la pronúncia. En tot cas,
però, tots dos ètims, Xúquer i Segre
comencen per la preformativa o prefix
en "is-/eis-" que havíem explicitat en l'e-
xemple (2) abans esmentat i que en eus-
kera significava "corrent d'aigua". En el
cas del riu Segre, el canvi de la segona
consonant /k/ en /g/ és explicable per la
transformació general de la llengües lla-
tines tendents a sonoritzar les oclusives
sordes intervocàliques, és a dir, /P/ ="b",
/K/ ="g", /T/ ="d".
És ben cert que a les comarques que
actualment creua el riu Xúquer, Ribera
Alta i Baixa i Canal de Navarrés,  abun-
den els topònims i hidrònims d'origen
àrab, però això no vol dir pas que ho siga
tot. Hi alternen ètims preromans, ibero-
celtes, llatins i àrabs. Si fem, doncs, un
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breu repàs tot comencant per les boques
del riu, trobarem el següent:

a) Ètims llatins:

Cullera: significa "coll (de muntanya)" o
"turó", passat pel mossàrab.
Corbera: és un lloc habitat de corbs i
aplicat per ponderació a ciutadelles, cas-
tells o muntanyes encimbellades.
Sueca: hom atribuïa el nom de "Sueca" al
diminutiu àrab de "mercat" (suc< suai-
ca), però tot indica que la població pren
el nom del riu on s'aixeca el poble actual
(Sucro).

b) Clarament d'etimologia àrab:

Albalat: "el camí"
Alginet: "els horts"
Algemesí: "l'embarcader 
(a la vora del riu)"
Guadassuar: "el riu negre"
Alzira: "l'illa"
Alberic: "la posta 
(on canviar de cavalls o fer nit en el camí)"
Benimuslem: "la tribu o poble de
Muslim"
Massalavés: "la masia de la tribu de
Hawázin"
L'alcúdia: "el turell"
Alcàntera: "el pont"
Beneixida: "La tribu de la guarnició"
Càrcer: "el castell"
Sumacàrcer: "el castell de dalt"
Cotes: "la tribu d'Al-qut 
(en referència, potser a l'antropònim
d'una tribu o família d'origen gòtic)

c) De toponímia llatina sota el domini
musulmà:

Antella: (que coincideix amb "Andilla", a
la comarca dels Serrans) prové d'ANTAE
=(el portal). Sembla que el nom fa refe-
rència al congost entre Tous i la pròpia
Antella, així com també perquè és l'inici
de la séquia major del Xúquer.
Sellent: AQUA SALIENTEM. Fa referència
al salt d'aigua i és coincident amb l'altre
Sallent de L'Alt Urgell, del de Bages (ben a
prop de Manresa) i del Sallent de Gàllego
als pirineus catalans i aragonesos.

d)Ètims preromans sota domini musulmà:

Gavarda: sobreviu al món llatí, gòtic i
musulmà. Sembla una pronúncia defec-
tuosa passada pel mossàrab del nom
"Gavarra" (=el lloc de les bardisses" en
iberobasc).
Per la seua banda, la Canal de Navarrés
ofereix un ventall de noms i topònims
barrejats, on alternen els següents:

a) Els d'origen àrab:

Bolbait: provinent d'un antropònim àrab
"Abul-Baitar", que significa literalment
"el pare del veterinari".
Quesa: provinent de "kubaira= Kubesa
=Qüesa =Quesa". Coincideix amb el nom
d'una torre a Gandia i un altra al terme
de Xàtiva. Prové del nom diminutiu de la
"malva" en àrab i que els moriscos usa-
ben per fer-ne una mena de pa.
Significaria "el lloc on planten malves".
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b) Origen preromà de forma directa:

Bicorp: provinent del celta BEDOCURU
=vall corba o fossat de canal.
Navarrés: per motiu de la repoblació al
s.XIII de la Corona Catalanoaragonesa.
"Lloc poblat de navarresos (Nafarroa)"
perquè el regne d'Aragó originari formava
part de Navarra, de la qual se n'escindí.

c) Origen llatí:

Xella: CELLA =cambra o coveta en el
barranc.
Anna: "La font de Diana". Consagrada
des de l'època dels romans i per influèn-
cia de l'àrab i coincidència amb els noms
bíblics ANNA i JOANNA acabà per perdre
la síl·laba inicial (Di-).
Tous: coincident amb el "Tous" de prop
d'Igualada, prové del llatí TOFUS (= turó
o pedra tosca lleugera). Ha donat l'adjec-
tiu "Tou, tova" (=molla) i també el
col·lectiu "Tovar", cognom molt estés en
castellà. També, però, tenim el nom Tovar
en partides de Castelló, Xodos, Font de la
Figuera i el topònim Tovarra en Canals;
també Tobarra en Hellín, la Manxa.
Millars: "el camp de mill", que coincideix
també amb "Millars" del Rosselló. Sembla
que també podria haver contribuït al seu
manteniment el fet que quasi coincideix
fonèticament amb el plural àrab de la
paraula "aigua", MAA (aigua) MIIAAU
(aigües).

Passem, però, després d'aquesta aclaració
dels topònims àrabs (o no) de les Riberes
i Canal del Xúquer per concentrar-nos en
l'etimologia dels hidrònims en la Conca
Mediterrània coincidents en els nostre
domini lingüístic amb els assentament
ibèrics abans esmentats. Començant pels
rius del Rosselló fins l'Ebre, trobem a la
Catalunya Nord:

TET: nom preromà però indoeuropeu
TETIS (= rajar, escolar-se) comú al sàns-
crit, grec antic, llatí i celta.

TEC: idem que l'anterior TECUM (=rajar o
fondre's la neu).

TER: la mateixa etimologia que Tet i Tec,
TECERE (=fundent, rajant).

Si ens fixem bé sembla que es correspon-
dria a l'ètim similar al TEIX (=Tajo, de la
meseta castellana o Tejo, en Portugal). I
és que els noms del vessant atlàntic fan
referència a lèxic celta (Douro), si més no
fins arribar a Andalusia on van canviant
per ètims àrabs o combinats
(Guadalquivir ="riu gran" i Guadiana
="riu de Diana?" )
A la Catalunya sudpirinenca tenim:

TORDERA: que naix al Montseny i que ja
fou citat pels grecs que l'anomenaven
"Tartolétai" (=el lloc on beuen els tords)

BESÓS: preromà de l'ibèric o celta BES
(=bosc)
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LLOBREGAT: llatinitzat com a llòbrec
(boscuriós) prové del llatí "Lubricus"
(=llisquent, relliscós). Era un lloc de natu-
ralesa humida i frontera pel sud de la
tribu ibèrica dels Laietans. El llobregat
farà de frontera durant molts anys entre
els musulmans i els comtats catalans
depenents de l'Imperi Carolingi. Els rius
per davall del Llobregat reben noms que
alternen la denominació àrab amb la tar-
dollatina medieval.

FRANCOLÍ: concreció toponímica del
nom personal germànic els "Francs" a
més del sufix diminutiu "-liu". Recordem
que pels musulmans de la península (al-
Andalus), els cristians del nord de l'Ebre
rebien l'apel·latiu de "francs".
GAIÀ: derivació de l'antropònim particu-
lar "Gaius =Gaianus". Nom llatí.

BARBERÀ: del llatí "barbarianum (=bar-
barus)".

EBRE: és el riu dels ibers (IBERIA); el riu
més cabdalós i llarg entre Narbona i
Almeria i del qual prendran el nom unifi-
cador totes les tribus iberes. Hem vist que
potser deriva de l'iberobasc "Ibar-"
(=Ribera, vall creuada per un riu) i que
essent el nom genèric significaria per
tant "El Riu" per excel·lència, el riu dels
ibers. Faig ara un incís per recordar com
el llatí també fa derivar "Ripa" (=riba) =la
vora d'un riu, i la paraula "Riu" prové de
"Ripa" = "Riba" (=la vora). Com a curiosi-

tat hem de dir que també en deriva l'ad-
jectiu "Rival", és a dir, "aquell veí de
camp amb qui m'he de partir l'aigua, i
amb qui, sovint, pleitege o "rivalitze".

Si continuem baixant, entre l'Ebre i el
Túria, els noms es fan antropònims, atés
que la distribució i la solvència dels rius
és ben magra. El que hi ha són rieres i
torrents anomenats "barranc de" o "ram-
bla de" seguit del topònim provinent de
noms personals o animals:

SÉNIA: de l'àrab "saaniia", màquina per
elevar l'aigua del riu a la séquia.

CERVERA: antropònim particular rela-
cionat amb la comarca de Cervera, "lloc
abundant en cérvols".
CERVOL: ( pronúncia aguda i no "cérvol")
és una rambla afluent del Cervera, i sem-
bla provenir de "Sorobiu", nom d'origen
ibèric.

SEC, VÍUDA: "barranc o rambla de" sem-
blen noms explicables per les caracterís-
tiques d'estiatge o de propietat.
Abans, però, d'arribar al Túria, també
tenim nom de barrancs que són realment
torrents temporers i que no arriben a
esdevenir suficientment cabdalosos per
prendre'n la titularitat, com ara el de
CARRAIXET (que mor en Alboraia) que és
un derivat del nom llatí "Caricetum"
(=lloc plantat de càrritx) planta gramí-
nea de la mediterrània meridional amb
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una evolució d'influència mossàrab, i del
barranc del POIO, també de reducció lin-
güística mossaràbiga, prové del llatí
"Podium" (=puig) amb evolució intermè-
dia en (=poio =poi).

En canvi trobem el riu Millars i el
Palància amb una solvència aqüífera tal
com per rebre l'apel·latiu de "rius":

MILLARS: "el camp de mill". És en aquest
cas el riu qui pren el nom del poble com
abans el cas del riu Ebre, era el riu qui
donava nom a tots els ibers.

PALÀNCIA: Naix al nord de Sogorb i des-
emboca a Canet d'en Berenguer. Actuava
com a frontera, conjuntament amb les
muntanyes d'Almenara, entre les tribus
iberes Edetana (sud) i Ilercavona (nord).
És un nom preromà ja documentat pels
grecs. El prefix "Pal(a)" significava
"barranc escarpat o vores d'un riu".

Arribant, finalment, al riu TÚRIA, hem de
fer esment que el Xúquer, el Túria i el Teix
(Tajo, Tejo) neixen a la mateixa serra
d'Albarracín (Terol) i tot sembla indicar
que el nom de la ciutat de Terol (TURIO-
LUM) coincideix amb l'ètim del riu Túria i
en pren el nom (a l'inrevés que el riu
Millars), i és allí on "naix" realment el riu
Túria, justament de la confluència del riu
Alfambra ("riu roig" en àrab) i del riu
Guadalaviar ("riu blanc" en àrab) i hom
creu que és la traducció a l'àrab d'un mot

preromà ("Zuri" =blanc= turi(a)) que
acabà donant el nom, passat pel llatí
"Turiolum", a la ciutat aragonesa. 

Per davall del riu Túria només trobem dos
rius de solvència constatada, però
afluents, tots dos, del riu Xúquer:

MAGRE: que aboca prop d'Algemesí, del
llatí "Macer-Macra" (=prim, migrat,
magre), en atenent a la migradesa de les
seues aigües en certs períodes.

VERD: referència a l'abundància d'algues
i vegetació d'aquest afluent.

Al sud del riu Xúquer ens tornem a tro-
bar noms de rius derivats d'adjectius en
relació a les característiques de l'aigüera
fluvial cap a la mediterrània, com ara:

CLARIÀ, SEC, SERPIS (de moltes voltes,
com una serp) GORGOS (del llatí "gur-
gus" (=clots o remolins d'aigua, amb ter-
minació mossaràbiga "-os") MONTNE-
GRE (referència al nom de la serra on
neix; aquest riu també rep el nom de "riu
de Xixona" per ser-ne la població més
gran del seu curs.

GIRONA: el nom de la ciutat de Girona,
en llatí està documentat com a
"Gerunda", significa literalment "la que
s'ha d'administrar". En canvi, però, hi ha
una similitud amb el riuet de la Vall d'Ebo
que desemboca al Verger i és perquè pren
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el nom de la ciutat com a post-topònim,
així com molts altres noms valencians. Hi
ha una partida "Girona" a Vila-real i a
Canet d'en Berenguer. No té, doncs, cap
relació amb els topònims preromans que
recercàvem.
Finalment, abans d'arribar al Segura, tro-
bem l'últim riu valencià de nissaga antiga:

VINALOPÓ: naix al nord de Bocairent i ve
a morir passat Elx, on existia una pobla-
ció ibèrica força important nodrida pel
riu. El nom deriva de l'indret d'origen, és
a dir, d'un poblat o llogaret anomenat en
àrab "Ibn Labban" (=el lloc de les pastu-
res), això és, literalment "els de la família
venedora de llet", en relació al nom de
lloc que rebria el paratge del naixement,
avui prop de l'ermita de sant Antoni de
Bocairent.

SEGURA: documentat en llatí com a
"Securus" (=lloc tranquil), però, ¿potser
no fóra una traducció al llatí d'una
paraula protoibèrica que significara això
mateix "lloc tranquil", o potser només
una adaptació per proximitat fonètica a
la rel trilítera /S K R/ que coincideix amb
la mateixa rel de SUCRO (Xúquer) i amb
SICORIS (segre)?

Si recapitulem, doncs, ens trobem que en
fer menció del riu Xúquer i de les seues
transcripcions antigues com a SUCRO,
tot apunta a relacionar-lo amb el riu
Segre, i potser també ara amb el riu

Segura, però de forma incontestable, hi
ha un nexe amb significació iberobasca
que ens remet en tots tres casos al naixe-
ment d'aigua, a les serres pirinenques, on
encara es parla aquella llengua o, si més
no, hi ha una relació toponímica.
Revisem alguns hidrònims que comencen
per la preformativa "is-/eis-"  amb vocal
el·lidida pretònica o rotada al davant de
la consonant sibilant =[(i)S-/Si-]:

ÉSERA: riu paral·lel a l'Isàbena; tots dos
aboquen al riu Cinca, afluent de l'Ebre.
En basc ISARA; també hi ha la rel indo-
europea IS- (=ràpid, viva, afluent) i és la
base de molts riu arreu d'Europa.

ISÀBENA: A l'Alta Ribagorça, és afluent
del Cinca. Preromà; forma part de la radi-
cal IS- com hem vist en l'anterior cas, pro-
vinent del protobasc i de l'indoeuropeu.

SEGRE: ja n'hem parlat de la relació amb
"Xúquer" i que havia estat documentat
en llatí com a SICORIS, tot i que la forma
és preromana i precelta. Tot i això, també
hi ha la forma de l'indoeuropeu "Siparis"
(=Sikari ) que significa simplement "Riu".

Si viatgem cap al sud, a la comarca de la
Marina Alta, per relació amb la mateixa
preformativa trobem:

ÍSBER: nom del congost del riu Girona
(de què n'havíem parlat abans) quan
deixa el terme d'Orba i entra al de Dénia;
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anomenat justament "L'estret d'Ísber" i ja
citat pel botànic Cavanilles com un dels
majors barrancs del Regne (el barranc de
l'Infern) que té aquest final de denomi-
nació. Etimologia d'origen preromà: "is-
(=aigua) i -burn (=damunt)" és a dir,
"damunt dels aiguamolls de la vall".
Hi ha dins d'aquest grup un altre riu que
no hem esmentat fins ara i que hem dei-
xat pel final perquè, tot i que naix a la
Vall d'Aran (=Aran significa en  basc
"vall"), desemboca en l'Atlàntic, després
de regar la Gascunya i el País Basc fran-
cés. És el riu GARONA. I és que compar-
teix alguns trets que ens seran aclaridors
i que sorpresivament ens l'emparenta
amb els nostres. Etimologia protoindoeu-
ropea o relacionada amb l'iberobasc:
/GARO-/ = (aigua ardorosa, brolladora).
En altres llengües indoeuropees té el sen-
tit de "gola" (sànscrit), "canó d'aigua"
(grec), "abisme" (altalemany), i també
trobem un "Gorare" (hispanocelta) que
ha donat en castellà dialectal i en portu-
gués "Gorar" (=covar).

CONCLUSIONS

Hem de recapitular i decidir-nos a partir
de les entrades que hi ha al nostre abast:

a)El riu Xúquer (SUCRO, en transcripció
llatina) és un ètim que coincideix amb el
riu Segre (SICORIS, en transcripció llati-
na) i potser amb el riu Segura (SECURUS,
en transcripció llatina).

b)El canvi, en el cas del riu Xúquer, de la
consonant sibilant /s/ a la palatal /x/ es
produeix per adaptació a la fonètica àrab
o a la similitud de l'adjectiu àrab que
descriu el color vermellenc de les seues
aigües en certs períodes de l'any.

c)Tots tres rius es formen de la rel ibero-
basca "is-/eis-" després de perdre la vocal
inicial avançar-la al davant de la prime-
ra consonant.

d)La segona consonant de la seqüència
trilítera /S K R/ alterna entre oclusiva
sorda i sonora (k = g), cosa no solament
explicable per l'evolució del llatí a les
llengües romàniques, sinó que també
perquè en iberobasc hi ha una confusió o
alternaça entre les oclusives velars (sono-
ritat "g" i ensordiment "k").

e)La vocal palatal "i/e" alterna ja en ibero-
basc i també cal esmentar que en la llengua
àrab, la "e" tancada és un al·lòfon de la "i".

Així, doncs, podem arriscar-nos per
explicar l'hidrònim del riu Xúquer
(SUCRO) desglossant-lo en dos blocs:

1.-La preformativa /Si(e)-/ =(corrent
d'aigua)
2.-La rel /Gar(o)-/ =(brollador/a)

El significat, per fer-lo més comprensible,
fóra per tant, i de forma un tant al·legò-
rica, XÚQUER "corrent brollador (entre
goles altes o congosts)", i que seria igual-
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ment vàlid pel riu SEGRE, ètim germà del
Xúquer, i potser més aventurat, útil per
l'etimologia del riu SEGURA, cosa que ve
a recordar-nos el que déiem a l'inici del
present opuscle: els nostres ancestres
anomenaven els corrents d'aigua amb el
simple nom que designava "aigua avall".
Amb el pas dels segles els rius, com les
muntanyes, s'han fet vells, i les aigües
abans ardoroses s'han encalmat després
de llaurar el congost i les goles profun-
des que menaven a les valls. Quan l'ho-
me arribà a ocupar les terres del domini
dels antics senyors "Els Rius", els en des-
tronà, apropiant-se'n primer de les terres
dels vorals i riberes, després de la vege-
tació i boscatges que nodria i, finalment,
de la mateixa aigua del riu, fins assecar-
los i esdevenir pures rambles de còdols i
arenys dessolats.

Com recordava el vell Ausiàs Marc en un
dels seus poemes: "la velletat en valen-
cians mal prova", també la vellesa afecta
els rius, i no solament els fills que
nodreix amb les seues aigües; però l'es-
perit i la memòria dels sorolls de les
aigües roman en tota la seua ramificada
cursa i sovint ens recorda que la vida dels
humans és massa curta per copsar tota
la seua dimensió. Per a ell sempre serem
uns nouvinguts i sempre serem uns nens,
com els del poema de T.S.Eliot amb què
hem començat el treball present, i això
és perquè, per l'interior de les nostres
tendres ànimes, el riu sempre retorna.
Anys i panys després de la nostra exis-

tència, els rius, com la sang vinguda des
del cor de la terra, continuaran bategant
i, com he dit jo mateix en un altre lloc,
"…i el Riu sempre present a l'entorn de la
llar, / en la sentor del vespre i en cada
floc de cosa, / torrent on reviscolen bala-
dres i pebrelles, / secreta vall, Ribera".

Isaïes Minetto i Gozálvez
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“La fascinant història dels fars es perd
en la nit dels temps i discorre paral·lela
a la història de la navegació”.

Només quan l'home va aprendre a
orientar-se pels estels es posà a navegar
de nit. Va ser llavors quan va començar
a il·luminar amb els primers “fars”, que
no eren una altra cosa que fogueres de
llenya per assenyalar la ruta als nave-
gants. Homer, en el llibre XIX de la
Ilíada, comparava el rutilant escut
d'Aquil·les amb un d'aquests focs.

Altres poetes de l'Antiguitat van repre-
sentar el far inspirant-se en el mite

d'Hero i Leandre, els Amants Secrets.
Hero, sacerdotessa consagrada a
Afrodita, esperava cada nit el seu amant
a les vores de l'Helespont, el mar que ell
travessava nadant per a trobar-lo, guiat
per  una làmpada encesa, però una nit
el vent va apagar la llum, Leandro es va
perdre entre les onades, i Hero, desespe-
rada, es va tirar al mar.

Posteriorment, les fogueres van donar
pas a d�altres instruments de senyalit-
zació més potents. Un dels més notables
va ser el Colós de Rodes, una enorme
estàtua antropomorfa que representava
Helis, el déu del sol.

El far per excel·lència va ser el
d'Alexandria, la gran ciutat fundada per
Alexandre el Gran l'any 332 a C. en la
costa mediterrània d'Egipte. Tenia 120
m, estava recobert de pedra blanca i
podia ser vist a més de 30 milles de dis-
tància gràcies a un joc d'espills.

A Itàlia, l'emperador Claudi va manar
construir l'any 50 el port d'Ostia,
ampliat poc després per Trajà, que li va
donar la forma que té en l'actualitat
com a eixida de la capital al mar.

Abans de la caiguda de l'Imperi Romà,
almenys trenta  torres de senyalització
il·luminaven el mar en les costes medi-
terrànies i atlàntiques. Una de les realit-
zades pels romans es troba en funciona-
ment en La Corunya, és l'anomenada
Torre d'Hèrcules.

Il·luminar la nit.
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A l'evolució de l'enginyeria i de les tèc-
niques arquitectòniques es va sumar el
desenrotllament de la tecnologia i al
mateix temps que les torres es feien
més sòlides, millorava l'eficiència de la
il·luminació.  En els fars va caldre solu-
cionar problemes complicats: la llenya
necessitava ser reposada contínuament,
el carbó no produïa prou llum, el vent
apagava la flama, i el fum que l'enfos-
quia impedia una bona visibilitat. 

Cap al segle XIII va aparéixer el vidre
compacte i els fars van adoptar una
configuració més semblant a l'actual,
amb una llanterna en el cim que prote-
gia el foc, de manera que podien utilit-
zar-se combustibles no llenyosos com la
cera, el greix de balena... Les finestres
estaven construïdes amb vidre gruixut i
translúcid, sovint enfosquit pel fum.

En l'imaginari col·lectiu no hi ha far
sense faroner. Una presència insubsti-
tuïble durant molts segles, una figura
emmarcada entre la llegenda i l'aventu-
ra, un home de nervis d'acer que mira-
va amb indiferència les marejades més
paoroses i escoltava sense por els rugits
de l'oceà. 
El segle XIX és considerat com el del
gran desenrotllament dels fars. Mentre
que a França prevalia la fantasia i el gust
per allò bell, en les costes d'Anglaterra,
Escòcia i Irlanda es van projectar algu-
nes obres mestres d'enginyeria.
L'evolució de la tècnica ha facilitat la
vida als faroners fins que ha acabat per

fer innecessària la seua presència, però
cal destacar que, en l'actualitat, és pos-
sible que un guardià arrisque la seua
vida en fars llunyans, com ha succeït
durant el tsunami que el dia 26 de des-
embre va convulsionar en l'extrem
meridional de l'Índia. L'enorme onada
ho va destrossar tot, a excepció de la
torre en la qual els socorristes no van
trobar ningú.
Per als mariners és l'ull benèvol d'un
amic, la llum que es filtra des de les
finestres de casa, la tornada, l'esperan-
ça de descansar després de dies d'una
navegació massa prolongada. Els fars
tenen un aspecte misteriós i m'infonen
confiança, em relaxa observar-los, no
podria imaginar-me un viatge sense
fars, i invite per tant a aquelles persones
que gaudeixen submergint-se en les
emocions que els edificis històrics
transmeten, a conéixer els fars, ja que
aquests tenen moltes aventures que
contar:  vides viscudes, naufragis,
heroisme, el xiulit del vent quan aquest
ascendix per les escales de caragol, el
tamboreig de la pluja sobre els vidres...
Els fars també han sigut motiu d'inspi-
ració excepcional per a la literatura,
inspirant obres com “El far de la fi del
món”  de Juli Verne, “Al Far”, de Virginia
Woolf o “El guardià de la llum” de
Sergio Bambarén.

Com serà el futur dels fars?
Pertanyen potser  a una època sense
present ni futur, de la qual seran sim-
ples records? Però inclús quan totes les
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embarcacions del món estiguen dotades
d'ordinadors de satèl·lit, quants voldran
renunciar a divisar la mola tranquil.lit-
zadora, aquell gegant benèvol que des
de la costa vigila i protegix? 

Cal visitar:
Torre d'Hèrcules
(La Corunya, Espanya).
Està rodejat de llegendes. Segons una
d'elles, va ser erigit en el punt en què
Hèrcules va matar Gerión, el gegant de
tres caps. La massissa torre quadrada
que forma l'edifici pareix empetitir la
llanterna de la terrasa que no obstant
llança un feix de llum a una considera-
ble distància.

El far d'Hook Head 
(Irlanda).
És una torre poc esvelta, pintada amb
bandes blanques i negres, sobre la qual
se superposa una xicoteta llanterna. En
l'interior de l'estructura s'amaga una
joia arquitectònica medieval.

El far La Lanterna 
(Ligúria, Itàlia).
És molt apreciat pels habitants de
Gènova. Durant la nit és il·luminat amb
un joc de llums que el fa visible des de
lluny.

El far de Berlenga 
(Estremadura, Portugal).
La profunda gruta natural que s'obri
davall la xicoteta illa de Berlenga pot

ser recorreguda amb barca en tota la
seua extensió. Davall el xicotet far
poden vore's encara les restes del recin-
te medieval fortificat.

El far de Cap Major 
(Cantàbria, Espanya).
La grossa torre blanca del far del Cap
Major s�alça sobre una escarpada roca
que s'afona en el mar. Aquest sentinella
protegeix des de fa més de 160 anys
l'entrada del port de Santander.

El far del Cap de Sant Vicent 
(Algarve, Portugal).
El pati interior del far és de planta qua-
drada i està rodejat d'una arcada blanca
que recorda el claustre d'un monestir.
Sobre el conjunt es  dreça imponent la
insòlita llanterna roja.

El far de Creach 
(Ouessant, Bretanya - França).
La torre de Creach sorgix en un paisatge
dantesc, entre cases, agulles de roca, l'o-
ceà tempestuós i la boirina produïda per
les onades en el trencant. Només un raig
de llum redueix el dramatisme de l'escena.

“No hi ha res més suggestiu que la llum
d'un far durant l'ocàs, quan el cel enca-
ra és rogenc, il·luminat pels últims rajos
de sol, i la llanterna ja encesa no acon-
segueix encara travessar les tenebres”.

María José Pérez i Martí
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Cuina Gastronomia a la Ribera del Xúquer

Si d’alguna cosa hem d’estar ben pagats
els valencians i  les valencianes és de la
nostra gran riquesa cultural, i si parlem
de la nostra gastronomia,  la nostra
manera de cuinar els aliments que ens a
ha donat la terra durant segles, encara
hem d’estar més orgullosos.

Els arrossos cuinats de maneres molt
diverses, els All-i-pebres i Suquets , les
olletes o tombets del interior del nostre
país, el Bollit , el Putxero valencià, l’or-
xata o els bunyols de carabassa donen
forma a la gastronomia d’un poble
mediterrani per excel·lència. La nostra
terra ha sigut zona de pas de diferents
cultures les quals han deixat la seua
empenta al llarg del temps, per exemple
l’arnadí o a la Mona són herència direc-
ta de pobladors musulmans a les nostres
comarques.

No cal dir que a la nostra comarca en
especial, abunden receptes per a tots els
gustos, les coques, la mona, els arrossos
o la salmorra son alguns exemples de la
diversitat d’elaboracions que gaudim a

la Ribera del xuquer.A banda som una
zona productora de fruites i verdures de
gran qualitat, caquis i taronges son els
nostres millors representants, però
també trobem mel, bresquilles o encis-
sams. No oblidem els caragols que tan-
tes vegades acompanyen la paella o son
cuinats cuidadosament amb un toc
picant que els fa especials per al pala-
dar. Igualment gaudim de moscatells de
la millor qualitat elaborats a conscièn-
cia a xicotetes bodegues com per exem-
ple a Monserrat, on es confecciona per
la cooperativa local una mistela premia-
da amb el Bacchus d’or i Bronze.
Menció especial necessiten els arrossos
cultivats  a prop de l’albufera a la Ribera
baixa del Xúquer, que tants i tantes
valencianes ens duem a la boca de
manera habitual.

Així doncs gaudim d’una viva tradició
gastronòmica amb festes ben arrelades
on els components  menjar i beguda
estan presents. De tots es coneguda la
festa de l’encissam que es cel·lebra any
rere any a la localiat d’Alberic el diu-
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menge de rams, on es du a terme un
concurs on es premia al productor del
millor exemplar d’aquesta cruixent i
fresca verdura. També trobem a aquest
municipi altre homenatge a un altre
fruit de la terra, el meló d’alger .És la nit
del 8 d’agost quan en homenatge al
patró del poble, San Llorenç, es fa una
gran degustació d’una fruita de consum
estival present a totes les cases per la
seua capacitat de refrescar i hidratar en
aquestes dates tan caloroses.

És també, sobretot a  l’estiu, quan els
concursos de paelles omplin els carrers
dels nostres pobles durant les festes
patronals. De punta a punta de la
comarca no hi ha programa de festes
que no conte amb aquest esdeveniment
seguit d’una bona revetlla. 

El més important dels concursos de pae-
lles és el que es celebra a la Capital de la
Ribera Baixa. A Sueca es donen cita els
millors arrossers en busca del primer
premi. Però també podem trobar a les
festes populars de les nostres viles altres
tipus de concursos com d’arròs al forn,
coca de “pimentó i tomaca”, mones o . 

Una marca pròpia i indiscutible de La
Ribera és la nostra manera de fer la pae-
lla, i no per la metodologia emprada
sinó per l’afegiment d’ingredients com
son les “pilotetes de magre”, les “coste-
lletes” o el pimetó roig, ingredients
aquestos que culminen l’arròs més

popular del món. Altres elaboracions
d’arròs molt típiques a la nostra comar-
ca són l’arròs al forn o amb fesols i naps.
I és el putxero el plat fort al hivern , ací
a Antella és l’elaboració estrella de  les
festes de La puríssima i Nadal, aprofitant-
lo fins les ultimes conseqüències, per fer
arròs, saltejar-lo amb alls tendres o sim-
plement veure-nos una tasa de caldo.

És a la Ribera Baixa on podem trobar un
ampli ventall de receptes relacionades
amb el peix, sobretot és als suquets on
són sense dubte el ingredient indispen-
sable., així hi ha suquets de rap, de llo-
barro o qualsevol peix que es puga cui-
nar amb aquesta tècnica tan suculenta,
mai millor dit. La proximitat a la mar i a
l’Albufera fa  que aquesta zona sorgei-
xen receptes de peix com l’all-i-pebre
d’anguila o de llisa, o plats on esta pre-
sent l’ànec  com “l’espardenyà”, elabo-
ració on es mesclen la ploma i el peix.

Algunes receptes han caigut en l’oblit,
d’altres s’han recuperat, a les nostres llars
s’han anat introduint tot tipus de cuines,
sobretot el “fast food” americà o les pas-
tes italianes. Al igual que als restaurants,
si bé es de veres que encara podem
degustar  elaboracions tradicionals a
alguns restaurants de la nostra comarca
com és el cas de Casa Salvador a Cullera,
potser siga l’arrosaria més famosa i amb
més varietat d’aquestos, alguns de clàs-
sics i d’altres més innovadors. 
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A l’Alcudia trobem Galbis, un restaurant
on podem tastar cuina tradicional
valenciana, maridant un bon menjar
amb qualsevol de les més de 4000 refe-
rències de vi que disposen. Cal recordar
que aquest restaurant encara conserva
el record Guinness de paella, després
d’haver-la cuinat per a unes 110.000
persones.

Però si el que desitgem és tastar cuina
clàssica internacional haurem  d’apro-
par-nos fins a Carcaixent a la Masia de
la Calzada situada a una casa de camp
amb més de 250 anys d’història. En
canvi si volem noves emocions haurem
d’anar a la Tasca camí vell  d’Alzira on es
fusionen la cuina mediterrània i la cre-
ativa. A Benifaió trobem el Restaurant
Juan Vint-i-tres cuina de mercat i medi-
terrània,  des d’on Jesus Lapeña ofereix
directament dels seus fogons a la taula,

peixos frescos, gran varietat d’arrossos
així com uns molt bons postres casolans.
S’ha de remarcar que per a ser una
comarca altament poblada, la nostra, hi
ha un buit de Restaurants de qualitat.
La gent, hui en dia prefereix gastar
diners en altres menesters o simplement
anar a Bars on l’únic objectiu és el de
veure i omplir l’estomac de fregits. Així
necessitem un nou impuls gastronòmic,
un canvi en la mentalitat dels més joves
i no tan joves, fent-los aplegar els avan-
tatges de la bona cuina en contra dels
fast foods que es propaguen com si
d’una plaga es tractés. Potser els mitjans
de comunicació ens ho posen difícil
però també a les nostres mans, a les dels
cuiners en especial està el aplegar cada
vegada més a tota la població tinga l’e-
dat que tinga, provinga d’on provinga.
Serà una tasca complicada, però paga la
pena “morir” en el intent.

Us deixe dos receptes de dos elaboracions que hui en dia encara no han cai-
gut en desús però que han anat perdent ingredients i modificant-se amb el
pas del temps. Si volem poden afegir o substituir  alguns ingredients,això si,
anant en compte de no desvirtuar molt la recepta original.
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Salmorra

Ingredients: Pimentons verds, alficòs, aigua,
vinagre, sajolida, pebrella, fulles de 
llimera i garrofer, canya verda,llimes i sal. (En les recep-
tes de salmorra no solen indicar-se les 
proporcions perquè cadascú les adapta al seu gust, atès
que és un aperitiu rigorosament casolà.

En una gerra aboquem aigua i sal i remenarem amb una
cullera de fusta. La prova del ou ens indicarà que  la
solució salina arriba al seu punt apropiat quan un ou
fresc sura en el líquid, si no sura es que li falta sal. S’afegeix seguidament el vinagre,
la llima tallada en quarts, les herbes, les fulles,la canya,i finalment els pimentons
amb  un tall en creu a la part inferior i l’alficòs tallat en medallons.
Hi ha la creença popular que per a que queden realment cruixents les hortalisses,
s’hauran de collir per la vesprada quan caiga el sol.
Als quatre o cinc dies ja podrem degustar un aperitiu fresc i cruixent. Encara que
podrien estar menys temps, tot va a gust de la persona.

Suquet de Rap

Per a 4 persones       
Ingredients 
-700 g. de rap. 
-400 g. de Creïlles 
-1 litro de caldo de peix
-4 alls secs
-2 vitets
-Pebre roig, oli d’oliva verge i sal.

El primer pas, es picar els alls pelats en un morter creant una pasta. A continuació dau-
rarem aquesta pasta en una cassola de  fang amb l’oli d’oliva, quan ja haja agafat color,
afegirem els vitets i el pebre roig, remenant per evitar que es creme. Seguidament
incorporarem el caldo, confeccionat amb el cap de rap,  posant també la creïlla i bulli-
rem a foc fort, fins que bullga a borbotó quan baixarem la intensitat del foc . Per altra
banda daurarem el rap tallat en medallons  passat per farina i sal i el reservarem.
Quan la creïlla ja estiga blaneta afegirem el rap a la casola i courem a foc mitjà
durant 10 minuts com a molt.

Per Pau Montagudo Lòpez
Cuiner i Professor tècnic de Cuina
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La lentitud del procés, el silenci, la
penombra i les excitants aromes 
dels vins anyencs que maduren en
bótes de roure, converteixen les 

caves d'envelliment en un "santua-
ri" que infon respecte al visitant.

La verema i l'elaboració del vi es fa en
poques setmanes, però el cultiu de la
vinya és feina de tot l'any. El més
important és el cicle vegetatiu, des de
que comença a brotar fins que arriba al
celler. En el moment arriba al celler, el
raïm passa per diversos processos depe-
nent del tipus de vi que es vol fer. Un
cop acabada la fermentació que trans-
forma els sucres del raïm en alcohol, el
vi pot passar als dipòsits per ser embo-
tellat com a vi jove, o se'l pot sotmetre
a un procés de criança, que general-
ment implica dos processos: la criança
oxidativa (que es basa en el contacte
amb la fusta) i la criança reductora
(criança en botella).

El paper de la fusta en la criança del vi
és determinant, ja que la fusta aporta
una sèrie de substàncies al vi i a través
dels porus de la fusta, l'oxigen arriba
fins al vi, es dissol i es combina amb els
seus components. Per tant és important
decidir en quin tipus de fusta es fa la
criança (roure francès o americà), ja que

la mida dels porus determinarà el grau
d'oxigenació que conté el vi. 
El raïm, una vegada veremat, es premsa.
D’aquest premsatge s’obté el most, és a
dir, la part líquida dels fruits. El most
fermentarà de manera natural per l’ac-
ció de fongs microscòpics (llevats) que
es troben a les peles dels grans de raïm.
Aquest procés rep el nom de fermenta-
ció alcohòlica, ja que els sucres del most
es transformen en alcohol etílic, tot alli-
berant diòxid de carboni. 

Actualment existeixen tècniques que
permeten controlar la fermentació, per
tal d’obtenir i d'assegurar la qualitat
desitjada. Els mosts blancs es fan fer-
mentar a temperatures baixes – entre
15 i 20 graus centígrads – Per fermen-
tar es poden fer servir des de petites
barriques fins a grans tines d’acer inoxi-
dable amb temperatura controlada per
circulació de líquid refrigerant. Els vins
negres es fermenten a una temperatura
més alta, entre 25 i 30º C.

El vi resultant de tot aquest procés d’e-
laboració ha de ser filtrat i trasbalsat per
tal d’eliminar el pòsit o mares produïdes
durant la fermentació del most. 
Segons les característiques del vi, aquest
pot ser consumit immediatament o bé es
pot emmagatzemar per tal que enve-
lleixca i millore les seues qualitats.

El procés d’elaboració dels vins
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Tipus de vi

El tipus de vi és la classificació dels vins
segons els procés d'elaboració i dels
trets organolèptics que en resulten: el
color, el sucre, el gas carbònic, etc.

S'anomena classe de vi a la classificació
segons la regió vitícola on s'ha elaborat
i que li configura una personalitat prò-
pia de la zona i de l'elaboració tradicio-
nal: un «Priorat», un «Penedès», un
«Rioja»... (Denominació d'Origen). 
Per altra banda, la varietat de vi indica
la varietat de raïm amb què s'ha elabo-
rat: moscatell, garnatxa... (varietats).

Així, en termes generals els vins es clas-
sifiquen segons el color, contingut de
gas carbònic denominació protegida,
l’envelliment, la quantitat de sucre, el
grau alcohòlic, i el “coupage”

•Vi blanc: de color daurat o ambre, és
un vi elaborat per fermentació del most
sense pellofa.

•Blanc de blancs: és un vi tranquil
blanc o un vi escumós elaborat exclusi-
vament amb raïms blancs.
•Vi gris o blanc de negres: és un vi
blanc elaborat amb raïms negres.
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•Vi rosat: és un vi de color rosa o ver-
mell clar elaborat per fermentació de
raïms negres i només parcialment amb
la seva pellofa. 
•Rosé: és un vi escumós de color lleuge-
rament rosat obtingut afegint-hi vi rosat.

•Claret: és un vi rosat obtingut per fer-
mentació parcial de raïms blancs i
negres. 
•Vi negre o roig: és un vi vermellós ela-
borat per fermentació del most amb la
pellofa i les llavors. 
•Altres colors que indiquen altres qualitats:
Vi verd: és un vi blanc elaborat amb
raïms encara un punt verds, poc madu-
rats, i que presenta un gust àcid. 
Vi groc: és un vi blanc típic de la
Borgonya amb un gust «groc» degut a
l'oxidació.  

Segons l'envelliment:
•Vi jove, o vi novell: és un vi que té com
a màxim 6 mesos d'envelliment.

•Vi de criança: és un vi envellit com a
mínim 6 mesos en ampolla i 18 mesos
en bóta. 
•Vi de reserva: és un vi envellit entre 6 i 12
mesos en ampolla i entre 18 i 24 en bóta.

•Vi gran reserva: és un vi envellit entre
6 i 24 mesos en ampolla i entre 36 i 42
mesos en bóta. 
L'anyada és la indicació d'un vi que s'ha
elaborat a partir de la collita de raïms
d'un any. La qualitat d'una collita depèn

de les condicions climàtiques com la
temperatura i la pluja. Els vins d'un
mateix tipus, varietat o origen poden
ser diferents segons les anyades.
Cada any els Consells Reguladors de les
Denominacions d'Origen encarreguen la
qualificació de l'anyada a un grup de
catadors. Les qualificacions són:
•Excel·lent (E) 
•Molt bona (MB) 
•Bona (B) 
•Regular (R) 
•Deficient (D) 

Les varietats de raïm més conegudes
Les varietats més tradicionals es pro-
dueixen des de fa segles, mentre que
d’altres han estat introduïdes fa només
alguns anys.

Macabeo o Viura.
És una varietat blanca autòctona cata-
lana, i de tradició secular. A d’altres
indrets de l’Estat se la coneix amb el
nom de Viura. Els seus grans tenen una
mida entre mitjana i gran, i la seva pell
és molt fina. Amb ella es produeixen
vins blancs secs d’aromes molt afruitats,
i també és una de les varietats que
intervenen en l’elaboració del cava.

Xarel·lo
És una varietat blanca autòctona del
Penedès. Els grans són arrodonits, de
color daurat i de pell gruixuda. La seua
maduració acostuma a tindre unes
característiques molt equilibrades, de
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manera que resulta molt versàtil i pot
servir per a produir diverses menes de vi,
així com cava.

Parellada
És la tercera varietat blanca autòctona i
s’adapta molt bé a terrenys pedregosos i
poc fèrtils. Els seus grans són rodons i de
mitjana grandària. Dóna vins molt aro-
màtics i d’una graduació lleugera.

Ull de llebre (tempranillo, Cencibel o
tinto fino)
És una varietat negra . Està molt estesa
per totes les zones vitícoles de la penín-
sula, on rep noms com Tempranillo,
Cencibel o Tinto Fino. Els grans són de
mida mitjana i presenten una coloració
intensa. Se n’obtenen vins rosats i
negres joves, però també poden elabo-

rar-se grans vins de criança si es deixa
que arribi al punt òptim de maduresa.

Merlot.
És una varietat negra . Els grans presen-
ten una coloració violàcia molt intensa.
Amb ella s’elaboren vins rosats i negres
joves, però també dóna bons vins de
criança ja que pot arribar a assolir una
graduació alcohòlica elevada.

Cabernet Sauvignon.
Varietat negra que es distingeix per
donar uns vins amb molta personalitat,
de color intens i amb aromes que es fan
complexos amb l’envelliment

Gustau Montagudo i Sanchis 
Antella, agost de 2007
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