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Presentació

Un any més l'Associació Cultural Cilim presenta la revista La Lloca 2008, la qual, a
més de recollir les activitats de l'Associació, ofereix un ample recopilatori de tre-
balls del poble: història, ecologia, gastronomia, literatura, etc.

Dins de la nostra línia de fer poble, aquesta vegada presentem treballs més dinà-
mics, considerem que més interessants per als socis, ja que l'exposició i la biogra-
fia del mestre Salvador Fuster, que apareix junt amb els comentaris al seu voltant,
l'altra biografia del “tio Hermeto”, la polèmica dels fematers, comentaris de la
dona, de gastronomia dels avantpassats i actual, els vins, els arbres i l'entrevista a
Pilar Bonacho,  entre altres, fan que la revista siga més participativa. Un altre tema
d'interés són les fotografies, ja que hem intentat que tots els textos siguen il·lus-
trats amb fotografies.

Cal dir també que enguany tocava renovar part de la junta directiva, d'acord amb
allò establert en els nostres estatuts, però com que no es presentaren socis interes-
sats, únicament s'ha renovat el president, que ara és Joan-Antoni Tovar i la treso-
rera, Mari-Carme Alberola. Alexandre Conejero ha passat a vicepresident i la resta
de la junta continua igual. 

L'Associació queda oberta a les propostes que es vulguen presentar, però el soci
que realitze una proposta i que la directiva considere viable, l'ha de portar a cap
aquest soci, els membres de la Junta recolzaran i ajudaran, en la mesura de les
seues possibilitats, les activitats proposades fins a portar-la a terme. 

Esperem que tots gaudiu d'aquesta revista i ens acomiadem fins a la pròxima, que
com sempre, estarà al servei de la cultura del nostre poble. 

L'Associació Cultural Cilim

Antella, setembre de 2008
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Salvador Fuster va nàixer a la Font
d'En Carròs, el dia 13 de febrer de
1911. Fill del llumener del poble,
començà els estudis a l'escola pública
de la Font d'En Carròs, on hi va desta-
car. Encara era un xiquet quan el seu
avi anava pel diari amb una burreta a
Gandia per tal que Salvador li'l llegira,
a ell i moltes altres  persones que acu-
dien a escoltar-lo. Aleshores, el món
estava patint la I Guerra mundial. El
seu avi, Joaquim Furió Alvarado, que
tenia el comerç més important del
poble, amb alguns carros per al trans-
port, era un home liberal, de la burge-
sia, defensor de la causa francesa
davant de l'alemanya en la guerra
mundial.

Salvador Fuster, en la seua adolescèn-
cia s'inclinà per la vocació religiosa, ja
que el rector del poble, D. Salvador
Espí, havent-se adonat que era un
xiquet molt despert i intel·ligent li
inculcà la religió catòlica. Salvador
ingressà en un seminari per fer-se rec-
tor, però quan ja anava amb sotana,
s'adonà que això no era el que ell volia.
Deixà el seminari i marxà a Gandia per
cursar els estudis de batxillerat. Tot
seguit, féu la carrera de magisteri, aca-
bant els estudis entre els anys 1930 i
1931, va ser mestre de la primera pro-
moció de la II República espanyola. Des
del magisteri va exercir la docència,
que era allò que li agradava. Fou des-
tinat de mestre al poble de Vallibona,
en la província de Castelló, on estigué
any i mig. Després d'aquesta destina-
ció, en un pis del carrer Major de
Gandia, va obrir una acadèmia per pre-
parar el batxillerat als alumnes que hi
acudiren.  

Amb  la instauració de la Segona
República, Salvador Fuster fou nome-
nat regidor de l'Ajuntament de Gandia.
En produir-se el colp d'Estat del 18 de
juliol de 1936, va esclatar la Guerra
Civil Espanyola de 1936-1939. De la
Font d'En Carròs havien marxat al
front de la guerra 13 joves voluntaris,
però després d'un mítin que féu
Salvador Fuster, marxaren prop de dos-
cents joves més. Al poc de temps, tin-
gué un càrrec tècnic en Educació.
Marxà voluntari en defensa de la
República i va ser  nomenat Comissari
de Cultura en l'Exèrcit Centre-Sud,

SALVADOR FUSTER i FURIÓ,Un mestre del poble
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(equivalent  a una graduació de Tinent
Coronel), el qual comprenia una gran
zona: Toledo, Extremadura i part
d'Andalusia. Ell, principalment, es
dedicava a ensenyar a llegir i escriure i
ensenyar les quatre regles matemàti-
ques als soldats de l'exèrcit republicà. 

L'any 1938, en un dels permisos que li
donen, marxa al seu poble i demana en
casament a la seua nóvia de sempre,
Amparo Àngel Just, a la qual li anun-
cia que la guerra estava perduda. A
finals de 1938, Salvador veia marxar
molta gent a l'estranger, a Mèxic, a
Argentina, a Algèria, entre altres paï-
sos. Fou la raó que li va donar a la seua
futura esposa, que l'única forma de
poder-se retrobar quan tot acabara,
seria sient marit i muller. En escoltar-li
aquestos arguments, Amparo no s'ho
va pensar dues vegades, i va donar el
seu sí. El dia 18 de desembre de 1938
es casaven, Amparo i Salvador,  a la
Font d'En Carròs, davant del jutge Blas
Bonet Gregori.  Salvador Fuster, en
aquest temps, era una persona molt
volguda i respectada al seu poble, ja
que havia intervingut diverses vegades
en defensa de persones innocents per
tal que no foren detingudes ni execu-
tades pels diferents comités populars
que, de tant en tant, es presentaven al
poble per portar a cap allò que s'ano-
menava “la saca”, és a dir, la detenció
i, en molts casos, l'afusellament de
suposats contraris a la República. Una
de les moltes actuacions,  a la Font
d'En Carròs, al llarg de la guerra civil,
fou l'any 1937, quan ell i el mestre del
poble, D. Ramon, casat amb la farma-
cèutica del poble, anaren a l'Església i

pararen tots els veïns que anaven a
desvalisar i cremar les imatges del
recinte religiós. Tancaren les portes de
l'Esglèsia i les quatre monges que hi
havia al seu interior les refugiaren a
una casa que hi havia enfront del
Casino; no s'executa ningú, ni del
clero, ni civil.

De tornada al front, marxa al XIV Cos
de l'Exèrcit, a Benimàmet (València),
on tots els seus membres feren la pro-
mesa de no deixar-se empresonar per
les forces franquistes. 

El dia 27 de març de 1939, tres dies
abans de donar per finalitzada la gue-
rra civil, va faltar son pare. Els dos fills,
Salvador i Armando, acudiren al sote-
rrar, a la Font d'En Carròs. Malgrat
haver-hi diverses autoritats falangistes
en la població, no s'atreviren a detenir-
los. Cosa que sí que feren els municipals
del poble quan es donà per acabada la
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guerra. A la presó, els homes que el
vigilaven havien estat alumnes d'ell, els
quals havien estudiat a Gandia, per això
el deixaren marxar. Però Salvador es va
presentar a Gandia i allí el detingueren
de nou i l'ingressaren en la presó d'a-
questa població, que aleshores estava
en les escoles Pies. A aquesta presó li
portaven el menjar la seua dona i la
seua cosina, Amparo Bonet, que era
una xiqueta. Va estar pres al voltant
d'un any. Després passà a la presó
Model, a València, d'on exiria el dia 18
d'octubre de 1941. El seu germà,
Armando, condemnat a 20 anys de
presó, estava a Sant Miquel dels Reis,
també a València i va ser alliberat el dia
17 de juliol de 1943. El motiu de les
detencions de tots dos germans foren
pels càrrecs de responsabilitat que tots
dos havien ocupat en la República.
Aquells que havien pres l'Estat per la
força de les armes acusaven els repre-
sentants democràticament elegits
durant la República, de colpistes!

Salvador Fuster a la presó ho passà
molt malament, ja que a més de les
penalitats que aquesta comporta, dia a
dia veia com afusellaven persones
innocents, com ara el Doctor Peset i
Aleixandre, persones que pensaven
com ell. La Llei de Responsabilitats
Polítiques (BOE, de 2/03/1940), esta-
blia que aquells que no hagueren
comés “delictes de sang” durant la
guerra, ni hagueren comés cap delicte,
havien de quedar en llibertat. Una llei
que el mateix Estat que l'havia pro-
mulgat va incomplir sistemàticament,
però Salvador Fuster hi va veure la
solució a la seua situació. Per això va

recórrer al seu sogre, que havia sigut
Guàrdia Civil, alhora que també acu-
deix a un advocat de molta reputació,
el Sr. Molero, per tal que porte el seu
cas i poder eixir de la presó. Tots dos
accepten. En un principi com que tenia
proves documentals que acreditaven el
seu comportament i plena innocència,
anava aconseguint l'aplaçament de la
resolució definitiva de la condemna.
Mentrestant la seua dona, el sogre i
altres parents buscaven entre les admi-
nistracions públiques la certificació que
valguera de prova de la seua innocèn-
cia. Finalment, després d'acudir a
molts organismes, el rector de Silla,
Salvador Espí, que havia exercit el
sacerdoci a la Font d'En Carròs i havia
estat el seu mentor quan Salvador
havia volgut ser un home religiós, cer-
tificà que Salvador Fuster, mentre ell
estigué al seu poble, l'ajudà en l'euca-
ristia, en el  trasllat d'imatges a l'ermi-
ta, i l'acompanyava a tots els llocs
necessaris. També va certificar que no
féu cap repressió contra l'església i les
imatges, i fins i tot les protegí. Amb
aquest document, l'advocat aconseguí
la seua llibertat, però la família hagué
de fer un gran esforç econòmic per
abonar els honoraris i taxes judicials. 

El dia 18 d'octubre de 1941, com ja
hem assenyalat,  Salvador Fuster fou
alliberat, i amb la seua dona,  Amparo,
se'n vingueren a viure a Antella, on ella
tenia parents, ja que en el seu poble
natal considerava que li tenien ani-
madversió i li havien formulat les
denúncies que li havien ocasionat el
seu empresonament. En un principi
visqueren de lloguer, al carrer Molí, 19,
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després passarien a la casa del costat
de l'Arrossera, en el carrer del Rei, i al
poc de temps, al carrer Sant Antoni,
número 5. Per a subsistir, don Salvador
es va dedicar a les tasques del camp,
anava a jornal a collir taronja i altres
tasques, fins que al poc de temps, al
pis superior de l'Arrossera (hui Casa de
la Cultura), va crear una escola privada
on realitzava dues sessions, una pel
matí i altra per la vesprada, ja que tenia
al voltant de 80 alumnes. De nit, enca-
ra ensenyava a llegir i escriure als
menuts que hi acudien. Per poder tre-
ballar amb tants alumnes ell tot sol,
utilitzava el següent mètode, els alum-
nes que estaven més avançats corre-
gien els deures als més endarrerits, així,
eixos exercicis ja no havia de revisar-los
i revisava la resta. Aquesta escola anava
bé, fins que fou denunciada per ser
paral·lela al centre escolar municipal
oficial, i tenir quasi més alumnes que
aquesta; aleshores el mestre D.
Salvador, com el coneixien tots els
veïns d'Antella, va haver de donar clas-
se de manera clandestina, anant ell a
les  cases dels alumnes, o els alumnes
acudien a l'andana de sa casa. La raó
que el motivà a fer-ho van ser els
alumnes que volien seguir els estudis
de batxillerat, que ací al poble no
comptaven amb mitjans adients. Molts
fills d'aquest poble arribaren a obtenir
llicenciatures que els han permés exer-
cir d'advocats, metges i altres profes-
sions, gràcies a les seues atencions. 

El dia 25 de setembre de 1942 hauria
de nàixer el seu únic fill a la Font d'en
Carrós, població on s'havien traslladat
perquè la seua dona, Amparo, donara a

llum a la criatura en companyia de la
seua família, concretament amb sa
mare. Al poc de temps, però, varen tor-
nar a Antella.

D. Salvador, abans d'acabar-se la gue-
rra, s'havia afiliat al Partit Comunista
d'Espanya. Partit en el qual militaria
fins a la seua mort. Inclús durnat el
període de la clandestinitat, que va
durar des del 1939 fins a l'abril de
1977. Ací, a Antella, ningú era sabedor
de la seua militància activa, fins a la
seua marxa, la qual fou el dia 17 de
setembre de 1945. D. Salvador estava a
sa casa i l'avisaren que el poble estava
rodejat de guàrdies civils; al moment,
tal com anava vestit ix a la porta del
carrer, es dirigeix cap al cantó del
carrer Molí, on hi havia una parella de
la Guàrdia Civil, que quan ell passava
per davant d'ells, eren preguntant a la
veïna d'enfront de sa casa, que on vivia
D. Salvador; aquesta veïna, tenint
quasi davant al mestre, fent com si no
el coneguera, assenyalà la casa número



11

5 del carrer de Sant Antoni, on es diri-
giren a buscar-lo. Mentrestant, D.
Salvador, hagué d'esquivar a una  altra
parella que hi havia al principi del
carrer Molí. Es va dirigir pel camí del
mateix nom cap les hortes, després
creuà el riu Xúquer per un gual, però
quan estava arribant a la carretera de
Sumacàrcer-Cotes, s'adonà que per allí
també estava ple de guàrdies civils que
el buscaven, a més,  tant els d'una part
del riu com els de l'altra, portaven gos-
sos rastrejadors. Llavors va tornar al riu
Xúquer, i des del gual nadà riu avall
fins un lloc on cobria l'aigua, i sota uns
canyars, els quals li van servir de refu-
gi, es quedà allí uns quants dies, fins
que considerà que ja no el buscaven.
Els gossos de rastreig oloraven fins a la
vora del riu, tant els d'una banda com
l'altra, però amb l'aigua del riu  perdien
el rastre, per això que la guàrdia civil
considerà que algun cotxe en la carre-
tera de Sumacàrcer a Cotes l'hauria
recollit i abandonaren la recerca. D.
Salvador tenia clar que a la presó no
havia de tornar, ja que en els 31 mesos
que estigué ho passà molt malament.

La seua persecució a Antella, pareix ser,
era que volien informació sobre
Armando Fuster i Fernando Escrivà (els
seus germà i cosí), els quals eren del
grup de guerrillers de Rafelcofer, que
havien estat pel barranc de la
Manyana, i concretament el motiu de
voler detenir-lo era perquè el cap de la
CNT i també guerriller,  Joaquín Mayor,
havia estat detingut després d'un
enfrontament a tirs entre guerrillers i
guàrdies civils en l'estació de Simat de
la Valldigna, el dia 16 de setembre de

1945. Tant a Joaquín Mayor i a Miguel
Tondà, que va resultar mort, els troba-
ren unes cartes molt compromeses en
les quals es demostrava que tant
Joaquín Mayor com aquest últim
tenien previst viatjar a Antella per
entrevistar-se amb Salvador Fuster.

La represàlia per la fuga i desaparició
del mestre va ser que la dona i el seu
fill no podien abandonar Antella per
anar amb la seua família de la Font
d'En Carròs. El seu sogre hagué de
venir a Antella per visitar la seua filla i
nét i endur-se'ls al seu poble.
L'acompanyaren en el viatge la seua
filla i la cosina d'aquesta, Amparo
Bonet. Anaren a Càrcer a agafar l'auto-
bús, creuant el riu per la barqueta de
Cotes. Quan aquestes tornaren a
Antella, van ser detingudes i interroga-
des en dependències separades per la
guàrdia civil, que tenia quarter en
Antella,  enfront de l'església, en l'ac-
tual carrer Sant Vicent. No fou aques-
ta l'única repressió que hagué de viure
la seua dona, Amparo, ja que més
avant, quan el seu marit ja estava a
França, fou detinguda en una caseta
de camp d'uns familiars a la Font d'En
Carròs, i volien torturar-la amb descà-
rregues elèctriques, a Sueca, per tal
que diguera on estava el seu marit,
però gràcies a un raonament convin-
cent que exposà i  que era filla també
d'un Guàrdia Civil retirat, no arribaren
a aplicar-li aquestes descàrregues. 

El mestre D. Salvador, després de tren-
car el cercle de la Guàrdia Civil, es diri-
gí a una barberia, a Carcaixent, era la
barberia de Juan Donet, de Barx, que
era fill de Clemente Donet, amic íntim
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del seu sogre, per tal que el posara en
contacte amb els seus parents, cosa que
no fou possible. Va tornar a Antella i es
va amagar en casa de Severino Sales
Domínguez, en  l'avinguda del Xúquer,
43, on estigué al voltant de deu dies.
Des d'ací marxà a València, on amagat
també en un pis, redacta els tres pri-
mers números de la revista “Los
Guerrilleros”, d'un tiratge de 7.000
exemplars cadascuna, fins que al març
de l'any 1948 decideix marxar a França,
tant ell com el seu germà Armando i el
seu cosí Fernando Escrivà. És per això
que tornen a connectar amb un germà
del barber de Carcaixent, Víctor Donet;
marxen els dos germans a casa d'aquest
en la població de la Ribera, ja que
Fernando estava ja a Barcelona espe-
rant-los en casa de la tia de tots ells,
anomenada Prudència. Víctor Donet,
aleshores, els posà en contacte amb un
transportista de fruites que feia ruta de
Carcaixent a Barcelona, el qual coneixia
molt bé els controls de la Guàrdia Civil,
però el viatge clandestí tenia un cost,
els va demanar 50 duros, 250 pessetes
de l'època, per portar-los a Barcelona
junt amb les fruites sense que foren
revisades; aquest diners foren sufragats
per un home d'Antella que hui en dia
encara vol estar en l'anonimat. Una
vegada tots a Barcelona, els dos ger-
mans i cosí, es dirigiren cap als Pirineus,
orientant-se amb una brúixola que
duia D. Salvador fins arribar a França. 

Els primers mesos a França, per als tres,
foren difícils, treballaren en moltes
ocupacions, els dos primers anys en
una fàbrica de pots de conserva, des-
prés fins a l'any 1953 en la construc-

ció, i des d'aquest any a la zona “La
Terre du Coc” a Carpentràs, del depar-
tament de Vauclouse, instal·len una
granja de pollastres, la qual mantin-
gueren fins l'any 1960. 

En la granja de pollastres  treballaven
cinc o sis persones. La dona i  fill de D.
Salvador anaven a viure amb ell llar-
gues temporades, quan li ho permetien
els estudis del fill; allí a més de refugiar
els exiliats espanyols que li se presen-
taven, també mirava per buscar-los
faena, fins a  l'extrem que a un preso-
ner ja major, després de tenir-lo alguns
dies a casa, aconseguí instal·lar-lo en
un asil francés, després d'açò digué
que “hui ell sí que dinava tranquil”
estant aquell home en un lloc segur. A
Carpentràs la granja també la compa-
ginava amb la docència, ja que donava
classes particulars de castellà a xiquets
del voltant. 

En l'any 1960, els dos germans
Salvador, Armando, i el seu cosí
Fernando marxen a Perpinyà, on mon-
ten una cooperativa de construcció;
aleshores fan tres cases juntes, una per
a cadascú d'ells; aquest trasllat fou per
estar més pròxim de la frontera, ja que
tot el temps d'estada a França estigue-
ren esperant poder tornar a Espanya,

Carpentras (França) Paella del Diumenge, any 1957
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però amb garanties de no ser perse-
guits per motius ideològics. 

Al desembre de l'any 1966, en tornaren
per primera vegada, don Salvador i
Fernando, però cadascun marxen a
llocs diferents. Als pocs dies D.
Salvador s'assabenta que havien detin-
gut Fernando, de seguit, va regressar a
Perpinyà per motius de seguretat mal-
grat que ell tenia el passaport espanyol
en regla. El secretari de la CENS del seu
poble (ara Cambra Agrària), l'informà
que com a propietari i llaurador de
camps, si abonava  50.000 pessetes a la
seguretat social, tindria dret a una
pensió per jubilació, tot donada la seua
edat i la reforma d'aquestes normes
que es feien en aquest moment. 

De tornada a França segueix el seu tre-
ball en la cooperativa de construcció. A
les oficines feia els pressupostos de les
diferents obres que contractaven, fins
que en l'any 1969, torna a Espanya
definitivament. 

Després de la mort del dictador
Francisco Franco, novembre de 1975,
amb la instauració de la democràcia, el
Partit Comunista fou legalitzat, en
abril de 1977, D. Salvador s'integra en
la política activa. Com a militant
comunista, es presenta en la llista d'a-
quest partit, en el tercer lloc per
València, a les eleccions generals al
Congrés del diputats, que es van cele-
brar el dia 15 de juny de 1977. En la
campanya electoral, el dia 8 de maig,
féu un míting al cinema Saboia,
d'Antella, per demanar el vot al seu
partit, el PCE. El cinema estava ple de
gom a gom de gent del poble per

escoltar-lo i poder-lo saludar. El Partit
Comunista en aquestes eleccions tra-
gué dos diputats per València; ell es
quedà a les portes de ser diputat al
Congrés, a Madrid. 

En les eleccions municipals de l'any
1979, encapçalà la llista pel Partit
Comunista a l'Ajuntament de Gandia,
fou  elegit regidor junt amb dos més,
recolzà a l'alcalde elegit,  i formà part
de l'equip de govern en la delegació
d'Hisenda. Per aquest temps s'involu-
crà en la Cooperativa Agrícola de
Gandia, on tenia el càrrec de membre
del consell rector. En l'Ajuntament de
Gandia estigué dues legislatures més.
En l'any 1991, es presenta pel seu par-
tit, de cap de llista a les eleccions
municipals a la Font d'En Carròs, i va
estar una legislatura com a regidor. 

El dia 22 de novembre de 1996, moria
a sa casa de Gandia i fou soterrat al seu
poble natal. 

Joan F. Herrero i Piqueres

Antella, gener de 2008
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Parla de Salvador Fuster ...

Associació Cultural d'Antella CILIM.
Havent rebut la invitació de
l'Associació Cultural d'Antella “CILIM”
a l'exposició sobre el meu cosí germà
Salvador Fuster Furió com a mestre del
poble d'Antella, voldríem excusar-nos
davant de la impossibilitat de poder
assistir com seria el nostre desig; al
mateix temps aprofite per a expressar-
los la nostra satisfacció pel gest que
feu recordant la memòria de Don
Salvador, com li deien a Antella, en els
anys quaranta. 
Els anys quaranta que van ser els més
cruents per a les persones que, havent

passat ja per les presons franquistes,
van gosar seguir la lluita per a alliberar
Espanya d'un règim odiat per la majo-
ria del poble. 
L'any 1941 va arribar Don Salvador a
Antella i durant la seua estada va saber
guanyar-se la simpatia i estima d'un
poble. Perquè a més de crear una esco-
la com a mitjà de guanyar-se la vida
amb la seua família, impulsà la cultura
ajudant molts jóvens. Com diu una de
les alumnes, Asunción Sanz, era una
espècie de “tot terreny”. Va impulsar la
cultura organitzant teatre i cant; recor-
de haver anat a la representació de Los

CARTA DE FERNANDO ESCRIVÀ FURIÓ (Cosí de Salvador Fuster)
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Gavilanes en el magatzem del senyor
Batiste Capella.
Considerat com a “desterrat” del seu
poble natal a pesar de no ser-ho, sent
que tal situació li va ser aconsellada pel
seu advocat defensor per a no aparéi-
xer alliberat quan el seu germà
Armando l'havien condemnat a 20
anys amb molta menys responsabilitat
que ell. 
Salvador sempre havia tingut contactes
amb el seu partit i no sols l'organitza-
ria a Antella i altres pobles sinó que a
més d'això, amb el seu germà
Armando, van organitzar el grup de
guerrillers de la comarca de Gandia, i va
ser Francisco Serrano (Pepito el Gafas)
qui va ser enviat des de València per a
fer-se càrrec del grup, l'estiu de 1945.
Crec necessari dir que des de juny de
1944, quan Armando va eixir de sa
casa, no deixant-se empresonar per
segona vegada, jo em vaig convertir en
enllaç entre Salvador i Armando.

Com el meu treball ho permitia amb la
bicicleta com a vehicle vaig fer molts
viatges cap a Antella, per això vaig
arribar a conèixer la família de Severino
Sales, Quico Alberola i altres de qui no
recorde els noms. A La Vila Joiosa, on
es trobava Armando treballant de
comptable en una fàbrica de taulells,
l'amo de la qual era Ramón Pons, que
era d'Oliva i amic de Salvador, vaig
anar dos vegades amb bicicleta. 
Quan va ocórrer, el 17 de setembre de
1945, la descoberta del grup de guerri-
llers a Rafelcofer no van detindre a cap
dels cinc allí amagats. Jo avisí un altre
enllaç del meu poble, Domingo
Catalina, i eixa nit ens en vam anar els

dos a Gandia. L'endemà dilluns me
n'aní cap a Antella per a avisar el meu
cosí Salvador d'allò que havia ocorre-
gut a Rafelcofer. 
Poc abans d'arribar a Antella em vaig
parar i una persona que eixia del poble
em va abordar preguntant-me si jo era
parent de Don Salvador, i al respondre-
li que sí (cosí germà) em va contar l'o-
corregut a Antella el dia anterior. 
Em va dir que la casa de Salvador esta-
va vigilada pels civils. Em va oferir sa
casa i al dir-li que coneixia Severino, em
va dir que podia anar amb tranquil·litat
i que ell veuria amb Severino què
podrien fer entre els dos. 
En efecte, entre les dues famílies passí
uns quinze dies com un fill predilecte.
Fa poc de temps he sabut el nom d'eixa
persona, era el senyor Jesús Raga i l'úni-
ca referència que tenia d'ell era la figue-
ra en el seu corral i un fill que tenia.
Sempre he suposat que Quico Alberola
coneixia la meua estada a Antella, per-
què seria el seu germà, Pepe Alberola,
qui m'acompanyà fins a Carcaixent on
estava el meu cosí Salvador. 
No voldria deixar de mencionar que va
ser un veí d'Antella el que li va donar
els diners necessaris a Salvador per a
sufragar les despeses que podríem tin-
dre per a arribar a França, els 50 duros
que va costar la col.laboració del trans-
portista.
Salutacions cordials als socis de
“CILIM” i a tots els veïns d'Antella. 

ISABEL i FERNANDO

Le Soler (França), 2 de març de 2008
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Rèquiem per un republicà d’Antella. El tio Hermeto

El passat 10 d'abril ens deixava per sem-
pre Hermeto Monteagudo i Nadal. El Tio
Hermeto. En contades ocasions escric en
primera persona, però esta vegada vaig a
permetre-m'ho doncs és complicat que
un jove com jo puga arribar a homenat-
jar una persona com el Tio Hermeto si no
és explicant tot allò que vaig tenir l'oca-
sió d'aprendre amb les converses amb ell. 

El Tio Hermeto ha viscut pràcticament
tota la seua vida en el carrer Sant
Cristòfol, unes cases més avall de la
meua. La meua passió per la Història
prompte m'apropà a ell. El Tio Hermeto
era i és part de la Historia. Ell va partici-
par a la Guerra Civil, ell va perdre la seua
joventut sota la tirania del dictador col-
pista Franco. Amb ell vaig passar llargues
vesprades de records i aprenentatge en
primera persona. Paraules que durant
molt de temps havien sigut silenciades,
tantes i tantes persones trobaren més
adequat callar que alçar la veu contra el
règim violentament instaurat. Els seus
somnis i les seues esperances, exteriorit-
zades durant la Segona República, foren
interioritzades durant quaranta anys, en
alguns casos, per sempre. Amb el Tio
Hermeto també tinguí ocasió de riure. Ell
recordava aquella dita segons la qual “la
iglesia es un comercio, los curas los
comerciantes y al toque de las campanas
acuden los ignorantes”.  El Tio Hermeto
ha sigut un dels millors professors d'his-
tòria que he tingut. 

L'escriptora Montserrat Roig sempre ha
afirmat que per damunt de l'oblit està la
paraula, que contra la mort total està el
relat de les vides. Roig afirma que amb la

paraula, morim un poc menys i les vides
semblen més eternes. La mort és menys
mort. Recordar és viure dues vegades
mentre que l'oblit és la mort doble.
Aquestes paraules, aquest homenatge, és
un intent que el Tio Hermeto no muira
mai, que sempre siga recordat.

Hermeto Monteagudo nasqué el 9 d'a-
gost de 1917 quan l'estat espanyol es
trobava immers en el que es conegué
com el Trienni Bolxevic. Com hem
comentat, visqué quasi tota la seua vida
a Antella i sols n'eixí  quan es casà i es
desplaçà a la Llosa on la dona gaudia de
majestuoses classes de ball impartides
per la seua pròpia mare.  

El Tio Hermeto era de la recordada com
Quinta del 38, perquè així eren coneguts
els joves que en eixe any els tocava allis-
tar-se. Malauradament, la vida de molts
joves d'aleshores és recordada per la par-
ticipació a la guerra. Tantes vides reduï-
des a un conflicte que tallà de soca-rel
amb la joventut i el futur de milers de
joves que s'il·lusionaven amb els nous
temps de llibertats. A Antella, al País
Valencià, a l'estat espanyol, es gaudia
d'una de les primeres democràcies del
món. La guerra i la victòria feixista con-
gelà el temps durant quatre dècades. A la
Guerra Civil participà al bàndol republicà,
en defensa de la legítima democràcia
amb la qual acabà el bàndol colpista.
Junt a Jose Alvàrez (Pepe Garola) i el Tio
Polo estigué en la Companyia de Dipòsit
en Canredondo (Guadalajara). Allí desen-
volupà funcions de transmissions que
eren aquells encarregats de construir tota
la infraestructura pròpia de les comuni-



cacions. Formà part de la Divisió 33 i en
ella, de la Brigada 138 que participaren a
les batalles de Belchite i Alfambra.  

Hermeto Monteagudo estigué a Sant
Sebastià i a Sòria abans de finalitzar el
conflicte. Sempre insistí en recordar-me
que ell mai va matar ningú, que finalitzà
la guerra sense pegar un tir. Vigilat per la
Companyia franquista de Galícia roman-
gué reclutat a un convent de Santa
Maria de Huerta on conegué les caracte-
rístiques dels camps de concentració que
patiren tants republicans a l'exili.
Tanmateix, el Tio Hermeto tingué “la
sort” de comptar amb una persona que li
servira d'aval per tornar pacíficament a
Antella. El seu germà, José Monteagudo
havia fet carrera militar i en acabar la
guerra arribà a ser coronel de l'exèrcit
franquista després de passar per
l'Acadèmia Militar de Saragossa. Encara
que no vaig tenir la ocasió de contrastar
aquesta informació directament amb ell,
tot indica que el germà li signà l'aval

perquè el Tio Hermeto tornara a casa.
Així ho creu Asensio Sarrión Montagudo
(el Tio Sensio) amb  qui vaig tenir el gust
de tornar a parlar per recordar el Tio
Hermeto. Tots dos foren amics d'infància
i anaren junt a classe. El Tio Sensio és un
any més menut que Hermeto. El recorda
com un home d'una educació exquisida,
com un jove que mai participà a política
i a qui, com a ell, la fratricida guerra el
marcà per sempre.       

“Per no oblidar el que som, aturem-nos
i recordem,

que vivim en una societat construïda
sota la mentida i l'ambigüitat.

Una societat que s'està marcint per
falta d'autenticitat”.

Fernanda Romeu Alfaro

Carles Xavier Senso i Vila
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Activitats: Excursió a Llíria,

17 de febrer de 2007
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Activitats: Excursió a Requena 

31 de març de 2007
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20 d’abril de 2007

Activitats: Exposició “1707 a 2007 una visió actual” 
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22 de setembre de 2007

Activitats: Excursió a Ròtova 
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10 de novembre de 2007

Activitats: Excursió a Bunyol
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10 de novembre de 2007

Activitats: Excursió a Bunyol
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Activitats: Exposició “baix la mateixa mirada”

5 de desembre de 2007
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Activitats: Exposició “baix la mateixa mirada”

5 de desembre de 2007



Parlem d’art amb Pilar Bonacho

Com en l'edició anterior, contínuem parlant d'Art entrevistant aquells i
aquelles artistes, que a través de Cilim han exposat la seua obra. Parlem
amb Pilar Bonacho, antellana d'adopció, que el passat desembre, ens mos-
trà les seues últimes creacions, així com d'altres més antigues. Tots i totes
les que hi acudírem contemplàrem una nova faceta en la seua forma de
concebre la pintura. 



47

Eli: Hola Pilar! La veritat és que
ens quedàrem encantats amb la
teua obra, i ens agradaria saber un
poc més de les teues inquietuds i
el per què de la teua afició. Vas
quedar contenta amb l'exposició
que organitzà el Cilim?

Pilar: Sí, perquè era molt familiar,
molt sincera i amb unes condicions
molt vertaderes on la gent et deia si
realment li agradaven o no les
meues obres. 

Eli:. Sempre t'ha agradat pintar,
però quan decidires que t'havies
de dedicar més a aquest menes-
ter?

Pilar: Quan em vaig quedar viuda,
pensí que havia de fer alguna cosa.
Aleshores decidí apuntar-me a un
centre de majors, on m'indicaven
com pintar. Me'n recorde, dels meus
inicis, per les meues circumstàncies
personals. Iniciava una nova etapa
en la meua vida a través d'un canvi
molt radical, i aleshores necessitava
un alicient. 

Eli: Quins sentiments et produeix
pintar?

Pilar: La sensació és de llibertat
total. Em pose a pintar, m'oblide de
tot i m'envolte del que vull crear. Ja
siga en dibuix o en oli. En pintura
acrílica, la veritat és que gaudeixes
moltíssim perquè és més ràpid i més
creatiu. 

Eli: A més a més,  tens altres afi-
cions artístiques?

Pilar: Abans cantava, estava un cor
i de jove feia ballet. Però mai em
vaig sentir recolzada i vaig deixar de
practicar.

Eli: Has rebut algun tipus de for-
mació?

Pilar: Primerament al centre de
majors, i després una acadèmia per
aprendre què era el dibuix, tècni-
ques, mescles. L'acadèmia estava a
València i en aquest lloc és on vaig
aprendre més tècniques amb dife-
rents materials. Aquest any em vull
apuntar a altra ja que sinó perdria
la soltura que he adquirit. Com que
és una habilitat, si ho deixes de fer
perds pràctica i sembla que ja no
sàpigues. Quan pintes, si fa temps
que no ho has fet, o trobes que
estàs perduda, o no et para la mà,
et comença a volar sense parar! 

Eli: Per a tota artista que la gent
adquerisca les teues obres és un
reconeixement. Consideres que en
el teu ambient eres reconeguda?

Pilar: Sí, per això estic molt agraïda
ja que la gent em demana quadres
i reconeix la meua obra. Que veïns i
amics del poble tinguen quadres
meus a les seues cases és un fet que
m'anima i em motiva a continuar. 

Eli: A Antella hi ha molts artistes.
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Consideres que es podria fer
alguna cosa més per fomentar
l'art al nostre poble?

Pilar: Moltíssimes coses més. El
problema és que ens limiten. I no
tenim cap recolzament ni munici-
pal ni de cap tipus. I ací hi ha
molts artistes, però als qui van a
pintar, per exemple, els tenen com
un “guetto”, de manera que van a
classe, però no tenen cap motiva-
ció ni oportunitat de mostrar les
seues obres. Però ací no es fa res
per fomentar l'art. Més bé al con-
trari, ja que qui té ganes, es veu
amb les ales tallades. De fet,
alguns artistes han trobat més
reconeixement en altres llocs que
en el seu propi poble. 

Eli: Quins artistes t'agraden real-
ment i creus que influixen en tu?

Pilar: Els impresionistes com
Monet, Van Gogh...Per altra banda,
m'agrada Sorolla i Goya pel colo-
risme i la llum, eixes transparències
tan vives i tan reals, que no t'expli-
ques com les han fet. M'interesse
en anar a visitar les exposicions iti-
nerants que venen a València, em
dedique a anar a vore-les. En canvi
hi ha museus en València que
encara no he vist. Em va impresio-
nar molt “El Greco”, una obra que
hi ha a Toledo. 

Eli: Conta'ns alguna cosa respec-

te a la pintura (realitzar activi-
tats, acudir a col·loquis,  visitar
llocs, museus, aprendre tècni-
ques...) que no hages fet i tin-
gues ganes de realitzar.

Pilar: M'encantaria anar al cercle
de Belles Arts. Ja que ahí aprens en
viu i en directe. Allí hi han models
per pintar del natural. En l'acadè-
mia, havies de pagar tu el model.
El que fèiem era anar al botànic,
però era complicat perquè si el
dibuix costava tres hores, necessi-
taves anar sempre a la mateixa
hora per a trobar la mateixa llum,
el mateix sol...

És bonic perquè d'aquesta manera
coneixes a gent que també pinta
en directe, però els resultats no són
els mateixos, clar. La gent que
pinta és molt sana i li agrada molt
conviure, parlar, compartir apti-
tuds...Som conscients que tots
volem millorar i compartir apre-
nentatges. No ens importa dir com
fem les coses, és un companyeris-
me i una generositat admirable. 

Eli: En un futur t'agradaria tor-
nar a repetir l'experiència d'ex-
posar les teues obres en Antella?

Pilar: Sí, per l'acollida que tinc.
Cada vegada que expose la gent ve
a vore les meues obres, em moti-
ven, fan cas... Encara me'n recorde
de la primera que vaig exposar,
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quan començava a pintar, que
encara no els venia perquè eren els
meus primers quadres i no em veia
capaç, ja que no estava segura de la
seua qualitat i d'estar preparada per
a vendre'ls. 

Eli: Algun consell per a aquelles
persones que s'estan iniciant en
aquesta activitat artística?

Pilar: Que no es preocupen del que
li diguen, que facen el que els agra-
da, deixant prejudicis a banda. Que
facen el que és del seu gust perquè
no cal agradar a tothom, les perso-
nes tenim distints gustos i no ens
pot agradar a tots. A més, hem de
ser conscients que un quadre mai
s'acaba, i per això, no hem de fer
cas a les crítiques de “et falta açò,
podries afegir...” perquè si comen-
ces a retocar-lo s'acaba notant i

mai pararíem fins que perdria la
seua frescura inicial. 

Eli: Tens alguna cosa més a dir?

Pilar: Que done les gràcies a tots i
que pense fer una altra exposició en
quan vulgueu, la qual podria ser,
per exemple col·lectiva, ja que trobe
ja que ací no hi ha distinció de res,
i que en esta classe d'art cabem tots
i totes.

Eli: Doncs moltes gràcies Pilar. Ha
sigut un plaer poder parlar amb tu
i t'animem a que continues enda-
vant i realitzar, en un futur , una
altra entrevista on ens pugues
expressar el que penses i contar-
nos la teua evolució. Gràcies!

Elisa López LLagües 
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 5 d’abril de 2007

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA.- Antella, cinc  d'abril  de
2008.

A les 20.00  hores, en segona convoca-
tòria d'aquesta assemblea,es procedix
d'acord amb l'ordre del dia establert, ja
que en la primera,  a les 19,30  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 19 socis, es procedeix a
la celebració de l'assemblea general
ordinària de l'Associació Cultural
CILIM. 

Primer. Lectura de l'acta anterior.- Fou
llegida pel senyor secretari l'acta de
l'assemblea ordinària de data 14 d'abril
de 2007, la qual fou aprovada per una-
nimitat. 

Segon. Comptes i tresoreria.- El senyor
secretari  dóna compte de les entrades
i eixides de la caixa de l'associació de
l'exercici 2007, comptes que són apro-
vats 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 regis-
trats 212 socis. 

Quart. Activitats realitzades en l'any
2007.- El senyor president posa de
manifest que en l'any 2007 es realitza-
ren les següent activitats.

a)Excursions a Llíria (17 de febrer),
Requena (31 de març),  Ròtova (22 de
setembre), i a Bunyol  (10 de novem-
bre).

b)Exposició i conferència “1707 a
2007, una visió actual” (20 d'abril).

c)Exposició “Sota la mateixa mirada”
de Pilar Bonacho (5 de desembre).

d)La revista “La Lloca 2007”.

Cinqué. Activitats a realitzar en aquest
exercici.

a)Excursions. S'ha  portat a cap l'excur-
sió  a Sagunt (23 de febrer); estan pro-
gramades les excursions a València  el
dia 19 d'abril, a Potries el 22  de
setembre i a Manises el 8 de novembre
d'enguany. 

b)Tasta de vins i sopar gastronòmic,
que es portara a cap en l'alberg muni-
cipal el dia 12 d'abril de 2008. 

c)Exposició de pintura del soci i pintor
local Lluís Torres per al mes de desem-
bre, encara que esta per determinar la
data. 

d) Fer la revista La Lloca, corresponent
a l'any 2008. 

Sisé. Renovació de la Junta Directiva.
Per unanimitat es procedeix a renovar
la Junta Directiva de l'Associació, per
això que, es nomenat president Joan-
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Antoni Tovar Pardo, vicepresident
Alejandro Conejero Noguera, tresorera
Maria Carme Alberola Peris i Francesca
Alberola Giménez passa a ser vocal;
aleshores la Junta queda d'aquesta
forma:
President Joan-Antoni Tovar Pardo.
Vice-president
Alejandro Conejero Noguera.
Secretari
Joan-Francesc Herrero i Piqueres.
Tresosera
Maria Carme Alberola Peris.
Vocals
Maria José Pérez Martí.
Francesca Alberola Peris.
Maria Josepa Martínez Mateu.
Francesc Vidal Rontí.
Francesca Alberola Jiménez

Seté. Preguntes i suggeriments.
a)Una sòcia  proposa una xerrada
col·loqui oferida per un podòleg, la
qual es aceptada pels assistents i queda
a la resposta de la resta de socis per
dur-la a terme. 

b)Viatge a Antella d'Itàlia, es comenten
les gestions realitzades per dur a terme
l'esmentat viatge, i s'acorda per a
determinar els socis interessats que s'a-
punten fins al 30 de maig present;
segons els inscrits es portarà a terme, o
es desestimarà fer el viatge. 

A les 21,00 hores,  finalitza l'assemblea
de la qual estenc acta, que és signada
pels membres de la Junta Directiva, i
certifique.
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El arbres oblidatsEl arbres oblidats

Aquest any és el quart any que s'edita
la revista de Cilim i el tercer article
sobre els arbres que en ella publiquem.
En les passades edicions férem referèn-
cia als arbres i als nostres arbres de
ribera. Enguany, però, ens agradaria
dedicar-li unes paraules a aquells
arbres que, després de segles de con-
viure amb nosaltres, ens han aportat
tantes coses, ens han facilitat i ens han
donat els modes de vida que, per des-
gràcia, estem oblidant.

Ens hem servit d'ells, ens han fet
ombra, ens han alimentat, hi hem jugat
al voltant i també els hem treballat,
fins i tot ens han curat. Avui, però, a la
Ribera visquem en un bosc de taron-
gers que no ens deixen veure més enllà,
com si no hi haguès un altra realitat
arbòria.

Podríem parlar de molts tipus d'arbres,
però l'article se centra en cinc d'ells, els
quals tots coneguem o sabríem dife-
renciar-los. Més que una austera des-
cripció dels mateixos, es tracta d'un
menut compendi de característiques
dels mateixos, que espere us facen pas-
sar una bona estona. Després de la
qual seria bo passejar i veure'ls, els
arbres, per gaudir de la seua presència.

Per les seves arrels profundes els garro-
fers són arbres extremadament resis-
tents. Tant que molts països que patei-
xen la desforestació estan apostant per
plantar-ne i guanyar terreny al desert.

A casa nostra, on curiosament el garro-
fer és pràcticament autòcton, vivim
d'esquena a aquesta realitat. El garro-
fer és menyspreat.

Va arribar de la mà dels àrabs, com
tantes altres coses. Actualment el pai-
satge de garrofers s'estén per tot el
Mediterrani, des de la península, pel
nord d'Àfrica, fins a Xipre, arribant a
l'Àsia Menor.

GARROFERA: (Ceratonia Siliqua)

Castellà : Algarrobo
Família : Fabàcies
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És un arbre perinnifoli, que manté
durant tot l'any les fulles, majestuós,
de densa capçada, ampla i arrodonida,
amb branques desplegades, que sovint
cauen fins a terra. Encara que tenen
tres tipus de flor, els que solen utilit-
zar-se són els arbres amb flors femeni-
nes o hermafrodites, ja que són els que
donen fruit, les garrofes. D'ell es diu
que és un arbre que per a viure bé a de
veure el mar, interpretant que no vol
els freds hivernals de terres endins, i
més que llegir la descripció, millor eixir
a veure'ls. 

Mil i un usos.

A banda de ser utilitzat actualment,
com a arbre ornamental, del fruit se'n
continuen obtenint nombrosos benefi-
cis més enllà dels seus usos tradicio-
nals. Les garrofes són riques en proteï-
nes i en sucres, emprant-se des de
temps immemorial com a aliment
humà i del bestiar.

De les garrofes se n'extreu farina alta-
ment energètica, la qual conté entre un
40% i un 50% de sucres naturals (fruc-
tosa, glucosa, maltosa i sacarosa), la
qual cosa fa que siga prou dolça sense
haver d'afegir sucre. Al ser un arbre
d'arrels profundes, la garrofa conté un
alt contingut mineral (ferro, calç, pota-
si, magnesi, fòsfor, zinc, silici, coure,
etc.); també és rica en proteïnes, vita-
mines i fibra, a més, no conté gluten,
la qual cosa la fa apta per als celíacs. 

La varietat de garrofes més dolces
tenen un gust semblant a la xocolata i

es fan servir per aromatitzar gelats,
xarops i begudes. La farina es comer-
cialitza com a substitut del cacau per
fer rebosteria, per aromatitzar diversos
licors, i fins i tot per a produir cervesa.
En l'actualitat en Argentina, se'n fan
ús d'ella. La seua fusta també ha sigut
molt utilitzada en els darrers anys. 

Les propietats medicinals.

A banda dels usos alimentaris descrits,
també són molt rellevants les propie-
tats medicinals de la polpa seca dels
fruits i de les llavors (garrofí). 

El fruit immadur s'ha utilitzat popular-
ment, com a antifúngic (refregant la
garrofa verda per damunt de les parts
afectades per fongs). La goma del
garrofí té la propietat de formar un gel
que retarda l'absorció de lípids i glú-
cids, cosa que provoca la contracció de
l'estómac i prolonga la sensació de
sacietat. La farina es recomana en
casos de diarrees, gastritis i vòmits
infantils. En canvi, el garrofí s'utilitza
com a laxant i coadjuvant en casos de
sobreprès. També ajuda en la prevenció
de l'arteriosclerosi. 

Algunes curiositats al voltant de la
garrofa.

-Els antics grecs coneixien aquest arbre
com keratonia, un mot sorgit de la
suma de keras (banys) i keration (mitja
lluna), descrivint així els seus fruits. 
-Les faves del garrofer, molt uniformes
en pes, van ser els primers “quirats”
amb què els orfebres de l'Orient antic
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pesaven l'or i les pedres precioses i van
donar nom a l'actual mesura, en caste-
llà, “quilates”. 
-Al País Valencià i a diversos punts de
Catalunya es busca aigua amb varetes
de garrofer, mentre altres les fan servir
per descobrir tresors. Es diu que el
garrofer té una gran facilitat per atreu-
re llamps i que les millors varetes per
trobar tresors són les fetes d'arbres
foradats per aquestes descàrregues
elèctriques. 
-Al seu voltant s'han articulat nombro-
ses frases fetes, com: “guanyar-se les
garrofes”, “al juliol, la garrofa es posa
de dol i el raïm també en vol”, “quan
l'amo dorm, el garrofer vela”, per dir
que requereix poca feina per créixer. 

L'olivera constitueix un dels cultius tra-
dicionals més antics de l'Europa tem-
perada. Resulta molt difícil precisar el
lloc exacte on es va cultivar per prime-
ra vegada, i encara que les investiga-
cions semblen suggerir que els seus
orígens caldria buscar-los 4000 anys
a.C. en l'antiga Mesopotàmia, que
coincideix políticament, més o menys,
amb les actuals nacions de Iran i Síria,
la veritat és que hi ha referències histò-
riques del seu cultiu en la majoria de
cultures del Pròxim Orient i
Mediterrani Oriental.

L'olivera és l'arbre de la Mediterrània.
L'arbre de Minerva, símbol de bellesa i
de vida. És fort, suporta inclemències,
en la seva serenor, dóna el fruit, i de la
seva soca sempre naix l'esperança d'un
nou brot. És un arbre cultivat, el seu
fruit és una drupa; l'oliva, que madura
de novembre a gener. La floració és de
maig a juny i les flors són blanques,
menudes i s'agrupen formant ramells.
Les seves fulles són rígides, enters, lan-
ceolades i tot l'any verdes. L'anvers de
la fulla és d'un verd grisenc mentre que
el revers és d'un color esblanqueït. 

Aquest arbre pot arribar a viure molts
anys, de centenars, inclòs de milers
d'anys. Hi ha exemplars que ho consta-
ten a tot arreu del Mediterrani. La
varietat silvestre: Olea europaea varie-
tat sylvestris és l'Ullastre. Aquesta
varietat es caracteritza per presentar
branques punxoses, fulles i fruits més
petits.

Gairebé és un miracle com han pogut

OLIVERA. Olea europaea. 

Castellà : Olivo
Família : Oleàcies
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superar la successió de circumstàncies
naturals que, prou vegades, hagueren i
han pogut acabar amb la seua vida.
També ho és, si no oblidem el fet que
la seua existència depèn en gran mesu-
ra de la mà de l'home i que aquest no
acostuma a respectar durant massa
temps les seues obres. És aquesta, una
circumstància que només es dóna en
aquells casos més excepcionals.

Fins i tot el cantant Joan M. Serrat diu
en una cançó: “Ho dóna tot a tothom,
què més es pot demanar a una vella
soca...?”.

Mil i un usos.

De l'oliva s'extreu l'oli, líquid daurat,
espès i suau que amoroseix les menges
dels homes. I amb les menges amoro-
seix també les vides. L'oli que surt de
l'olivera dóna a l'home el primer ele-
ment de bondat per a contrarestar l'as-
pror dels instints naturals i els xocs de
la violència. 

En medicina s'utilitzen les fulles i l'es-
corça en infusió per rentar tota mena
de nafres. L'oli és un laxant natural
quan es pren en dejuni. També l'oli
s'utilitza per pal·liar els efectes dels
còlics nefrítics i hepàtics. Les fulles
tenen propietats hipotensores i febrífu-
gues. Les olives es consideren aperitives
i tòniques.

La seua fusta també es molt apreciada
i utilitzada. Com que es un arbre “pati-
dor”, la fusta és molt dura, crema poc

a poc, donant molta calor i fent bones
brases. També se'n fan molts utensilis
amb ella, bona prova es pot comprovar
en aquestes dates, a la Fira d'Agost de
Xàtiva, on podem trobar tota una sèrie
de culleres, bandeixes, i fins i tot ciste-
lles, fetes amb fusta d'olivera.

Algunes curiositats al voltant de l'o-
livera.

-S'afirma que quan els cartaginesos
van desembarcar a les Balears no
només portaven amb ells armes sinó
també l'arbre de l' olivera.
-L'olivera és considerada un arbre
sagrat per moltes cultures, principal-
ment en la mitologia grega i romana.
Segons Plutarc, els morts es recobrien
amb branques d'olivera.
-Cap altre arbre ha arribat a posseir al
llarg del Mediterrani un significat tan
mític com el de l'olivera, tot remun-
tant-nos al final del diluvi, quan el
colom va dur a Noé en el seu bec una
branca d' olivera, convertint-la així en
un símbol de la reconciliació i la pau
definitiva entre l'Home i Déu.
-Els grecs, que al costat dels fenicis,
van ser responsables de l'expansió d'a-
quest cultiu en la Península Ibèrica, li
van donar una importància capital,
considerant-lo un arbre sagrat i màgic.
La ciutat d'Atenes estava completa-
ment decorada amb jardins, on l'olive-
ra era la planta principal i on ningú
podia tallar-los o ferir-los sense sofrir
la pena del desterrament.
-Dins de la tradició màgica medieval se
suposava que el fum de la combustió
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dels pinyols de l'oliva apropava els
homes a les dones. 
-Entre els cristians, l'olivera és un arbre
molt important, Jesucrist va resar al
mont de les oliveres i són constants les
referències a aquests arbre a la Bíblia.
Recordem , dins de la cultura jueva, l'e-
pisodi de la crucifixió, el qual va ser
dut a terme en un camp d'oliveres; o la
importància de l'oli dins de la litúrgia
catòlica.
-Apareix amb freqüència en els monu-
ments egipcis, com en la tomba de
Tutankhamon on es van trobar figures
de corones fetes amb les seves bran-
ques. 
-Les oliveres no tenen anelles que indi-
quen la seva edat, però els especialistes
poden estimar la seva temporalitat
mitjançant el carboni. Els arqueòlegs
han descobert la presència d'oliveres a

la Illa de Creta, abans de l'any 2.500
a.C.
-La regió mediterrània produeix el 99%
de la producció mundial d'oli d'oliva,
encara que fa més de 300 anys que l'o-
livera també es cultiva a Amèrica. 

El lledoner pot assolir fins a 30 m d'al-
tura. Presenta una capçada densa i
arrodonida i el seu tronc és dret i amb
l'escorça llisa. Les fulles presenten asi-
metria amb la punta allargada, amb el
limbe dentat i aspre al tacte. Aquest
arbre pot assolir una longevitat molt
llarga, podent arribar a viure 600 anys.

LLEDONER. Celtis australis.

Castellà : Almez
Família : Ulmàcies 
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Té la floració a la primavera, les seves
flors són petites, de color verd i poc
vistoses. Fructifica a la tardor. El seu
fruit; el lledó, és arrodonit amb la mida
d'un pèsol, és de color negre quan és
madur. Són carnosos i comestibles,
però de polpa escassa. 
La dispersió dels lledons la fan els
ocells i els petits mamífers, com els
ratolins.

Mil i un usos.

-És un arbre de procedència oriental,
introduït al nostre país per la mà de
l'home.
-La fusta té una gran flexibilitat i per
aquesta raó al món rural es feia servir
per fer forques i altres estris de llaura-
dors, com jous, gaiatos, pales de ventar
l'era, mànecs d'eines, collars d'esque-
lles i picarols, cèrcols de carro i bota,
peces de carruatge, rems de nau, tor-
neria, caixes i capses per instruments
musicals.
-Les seves branques han estat usades
com a alimentació per al bestiar, i
també se n'obtenia llenya i carbó, per
això es trobava freqüentment a prop de
les cases de camp.
-El seu fruit i les fulles tenen propie-
tats astringents. S'ha fet servir per trac-
tar els trastorns de la menstruació. Té
propietats medicinals com a astringent,
lenitiu, antidiarreic i estomacal, i se'n
poden fer melmelades amb ells. 
-Les arrels s'han utilitzat per extreure
un colorant groc per tenyir la seda.
-Es considerava que la fusta del lledo-
ner tenia propietats màgiques i els pas-
tors en feien flautes. Segons la tradició,

la música dels instruments fets amb
aquests arbre tenien la propietat d'es-
pantar els llops.

MORERA. Morus nigra. 

Castellà : Morera. 
Família : Moràcies.

La morera negra, també anomenada
"morer de mores", “morer de Sant
Joan" o “morer vera"; és un arbre frui-
ter que dóna la coneguda mora negra.
El nom científic prové de la seva tra-
ducció directa del llatí (Morus), que
significa morera i (Nigra) que fa refe-
rència al color dels seus fruits.
Actualment aquesta espècie es pot tro-
bar distribuïda arreu del món com a
conseqüència de la seva bona comer-
cialització i el seu ràpid desenvolupa-
ment. Existeixen diverses varietats de
moreres. 

Ara bé, la primera civilització de la qual
tenim constància que l'utilitzava és la
Persa (actual Iran). Allà va ser cultivada
des d'èpoques ancestrals. Aquestes
plantes, com la majoria en aquella
època, eren exportades per les con-
questes que feien els Imperis. Les cul-
tivaven en els monestirs, ja que eren un
dels principals remeis que hi havia con-
tra les malalties (en el cas de les extrac-
cions del fruit per fer xarops) i a partir
d'aquests cultius minoritaris, es van
començar a descobrir nous usos que
van propiciar la seva distribució per
tota l'Europa actual i, posteriorment,
arreu del món. 
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Un exemple d'aquests nous usos va ser
el fet que es descobrí la importància
biològica que té la morera, pel cuc de
seda (Bombyx mori) ja que aquest s'a-
limenta d'ella. Per tant, era molt bene-
ficiós, cultivar aquests arbres ja que

permetien una doble producció, la dels
fruits i la de la seda que elaboraven els
seus depredadors, els cucs.
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Mil i un usos.

De la morera se'n poden utilitzar gaire-
bé totes les parts. El fruit, l'escorça, l'a-
rrel i les fulles tenen propietats farma-
cològiques i són utilitzades com a
remeis tradicionals des de fa molt de
temps. Les vies d'administració son:

-Fruits: Els fruits són ingerits sencers o
en forma de suc de mores, cru, cuinat
o bé elaborat com a conservant. Té un
ús culinari important. Dels fruits s'ob-
tenen tints de color porpra, i de la fulla
uns de color groc que tenen usos pura-
ment industrials.
-Fulles: Es pot preparar una infusió de
fulles fresques en aigua calenta. També
poden ser utilitzades per alimentar els
cucs de seda tot i que són preferibles
les fulles de Morus alba
-Arrels: Les arrels són tractades per
decocció i aplicades en forma de
col·lutoris o gargarismes. 
-Escorça: De l'escorça es poden extreu-
re els principis actius per a productes
de cosmètica o fer-ne decoccions.
S'utilitza per obtenir una fibra que s'u-
tilitza per teixir.

Usos medicinals.

Els fruits són utilitzats per tractar casos
d'estrenyiment lleu, varius, hemorroi-
des, flebitis (inflamació d'un segment
venós) o la fragilitat capil·lar. L'escorça
s'utilitza en casos d'odontàlgia, farin-
gitis o estomatitis. Les fulles s'utilitzen
per a tractar la hipoglucèmia modera-

da, diarrees i ferides o ulceracions dèr-
miques. L'escorça de les arrels s'utilitza
molt en cosmètica pels seus agents
decolorants (fenilflavonoides). També
s'utilitzen per tractar les cremades i té
propietats hipotensores.

AMETLLER. Prunus dulcis.

Castellà : Almendro. 
Família : Rosàcies. 

El seu nom prové del llatí prunus que
significa cirerer silvestre i dulcis (dulcis-
e), dolç (pel seu fruit comestible).
L'ametller és originari de l'oest d'Àsia i
nord-est d'Àfrica, tot i que avui en dia
es troba també a l'àrea mediterrània,
prolongada fins a l'Iran, a Amèrica del
Nord i a l'extrem Orient. 

L' ametller o ametler, és un arbre de
fulla caducifòlia, de flors blanques o de
color de rosa, i fruit en forma de drupa
amb una llavor comestible: l'atmetla.
És el primer arbre en florir, en el mes
de gener, cosa que en cas de glaçada
compromet la collita. 

És molt resistent a la secada, s'adapta
bé a terrenys lleugers, secs i pedrego-
sos, preferint els calcaris, i viu en zones
de clima tebi, amb estius càlids i secs,
hiverns suaus, amb escasses gelades.
Per contra, li costa sobreviure en terres
humides i impermeables i en ambients
freds. Habitualment necessita de la
pol·linització creuada amb una altra
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varietat compatible. L'ametlla pot ser
dolça o amarga, segons la varietat, i se
n'extreu un oli que es fa servir en el
camp de la medicina, cosmètica i con-
fiteria.

Algunes curiositats al voltant de l'a-
metller.

-L'ametller va començar a ser cultivat a
Pèrsia, Síria i Palestina.
-El patriarca Abraham utilitzava vares
d'ametller per construir corrals on tan-
cava els seus nombrosos ramats i el
cèlebre bastó d'Aaró era una branca del
referit arbre.
-Els grecs varen ser els difusors d'a-
questa espècie vegetal arreu de la
Mediterrània.
-Les ametlles són un element bàsic en
la rebosteria dels Països del
Mediterrani, ja que intervenen en un
gran nombre de dolços: torró, massa-
pà, cristines, tortades, pastissets d'a-
metlla, etc.

Mil i un usos.

L'ametlla té moltes aplicacions en el
camp de la cosmètica, com ara cremes,
olis essencials, tònics, etc., que en la
majoria dels casos s'usen per a nodrir
pells seques, pells madures o envellides
i per atenuar les taques facials degudes
a l'acció del sol i del pas dels anys.
També és molt utilitzat l'oli essencial
per a estovar els taps de cera, aplicant
simplement una gota, i per a tractar les
estries sorgides durant l'embaràs, però
aquesta aplicació sempre haurà de ser

posterior al part per evitar possibles
complicacions.

La part utilitzada de l'ametller com
hem comentat, és la llavor, rica en vita-
mina B, D i minerals, com el ferro, el
magnesi, el calci, el fòsfor, el potassi i
el zinc.

Usos medicinals.

En medicina, l'oli d'ametlles s'usa pel
tractament de dermatitis, psoriasis,
pells seques, cremades superficials i per
l'estrenyiment. L'oli de la variant amar-
ga és antiespasmòdic a petites dosis,
però sempre haurà de ser sota prescrip-
ció mèdica degut a la toxicitat de la
planta. A més, la llet d'ametlles (del
Prunnus amygdalus) té una aplicació
dietètica pel seu alt contingut en
nutrients. Com a remeis populars, sense
dades contrastades, des d'antic s'han
utilitzat diferents parts de la planta
com a antitussigen, hipotensor i hepa-
toprotector, entre d'altres. 

Les seves propietats principals són les
d'emol·lient dermatològic, laxant,
antiinflamatori, cicatritzant i anties-
pasmòdic. La intoxicació es dóna per la
ingesta de 25-30 ametlles amargues i
produeix nàusees, vòmits, hipotèrmia,
asfixia, etc. En els casos més greus pot
arribar a produir la mort, sobretot en la
població infantil.

Per acabar, no m'agradaria concloure
aquest article sense donar un menut
esbós d'allò que està passant les darre-
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res dècades, quan s'ha posat de moda
plantar arbres vells, sobretot oliveres i
garrofers, a places i jardins. Quan
observem o ens posem junts a aquests
arbres, la primera pregunta obligada
que ens fem és: quants anys deuen de
tenir? És fàcil suposar que molts. Açò
implica que no han estat sembrats a un
viver per tal de ser venuts, ja que ningú
no fa inversions a tan llarg termini. 

Llavors, la segona pregunta seria, d'on
provenen aquests arbres tan majestuo-
sos? La resposta és òbvia, de l'espoli
d'antigues plantacions d'oliveres i
garrofers d'arreu de la península. Cosa
que també està passant en altres tipus
d'arbres, com poden ser les palmeres
que introduïm de països d'Orient i d'al-
tres zones. D'aquesta manera, destruei-
xen un element característic del paisat-
ge de moltes regions, arrabassant el
testimoni viu de la història d'aquelles
terres. Amb la desaparició d'aquests
arbres s'elimina també l'hàbitat de
multitud d'espècies d'ocells, rèptils,
petits mamífers i invertebrats.

Els perjudicis ecològics, però, d'aques-
ta pràctica no es limiten al lloc d'ex-
tracció; l'indret on es planten aquests
arbres també es podrà veure afectat.
Dins dels forats i escletxes dels troncs
hi viatgen invertebrats (caragols, insec-
tes, aràcnids...) i petits rèptils. La intro-
ducció d'espècies noves, en qualsevol
ecosistema, és sempre perillosa.

Cal tenir un altre factor en compte -
sobretot quan parlem de l'arbrat d'es-

pais públics, pagats amb diners
públics- els arbres mediterranis de viver
amb bon tamany tenen un cost de 30
o 35 euros, mentre que una olivera,
garrofer o palmera vells poden costar al
voltant d'uns 3.000 euros. On està el
negoci de rebutjar arbres de viver?.
Quants carrers es podrien omplir d'ar-
bres pel preu de posar una solitària oli-
vera enmig d'una plaça?.

A més, hem de dir que sempre ens ha
semblat que posar-los al mig d'una
plaça nova o reformada de fa quatre
dies, o al jardí d'un xalet en una urba-
nització moderna, no és de bon gust.
Cal tenir en compte que el pas del
temps és qui confereix als indrets una
discreta bellesa, producte del desgast i
del pas de la gent que hi viu i treballa,
que va llimant els cantells i suavitzant
els contorns; també de l'avanç de la
natura, que conquereix tots el petits
espais que l'home cada vegada menys
li cedeix. Els arbres van creixent, les
brosses es fan permanents, les pedres i
les teules es cobreixen de líquens... i
aquesta bellesa no es pot reproduir, ni
imposar de sobte, sembrant un arbre ja
vell. Reflexionem-hi.

Francesc Vidal Ronti.

Estiu 2008.



Un vell amic està malalt. Es tracta d'un
conegut que fins ara ens ha proporcio-
nat tot allò que necessita un poble de
ribera: aigua neta i clara per regar els
nostres camps i per beure els seus habi-
tants, possibilitat de poder gaudir  de
la  seua  frescor quan la calor a l'estiu
es fa insuportable, punt de reunió del
veïnat i centre de diversió dels nostres
esportistes i infants.

Però no sols això , l'aigua d'aquest riu
és l'element fonamental per al desen-
volupament d'un ecosistema aquàtic
ric en espècies que hi viuen, que depe-
nen de la seua presència. Aquest vell
amic manté un bosc de ribera, ple d'ar-
bres: àlbers, oms i matolls que nosal-
tres , els seus companys, hem substituït

per canyar, terra de conreu o encara
pitjor, pedra i formigó

Estic parlant del RIU XÚQUER, amb el
qualificatiu de “devastador” perquè en
els seus rampells d'ira s'ha emportat el
que és propi, sense parar-se a donar
cap explicació

Nosaltres els que ens considerem els
seus amics ens preguntem: ¿Què li
passa al nostre vell company? anem a
sa casa i observem, no calen paraules ,
les imatges ens donen tota la informa-
ció. El nostre riu està malalt i un grup
de voluntaris des de la seua naixença
fins a Cullera, organitzats per la
FUNDACIÓ LIMNE. PROJECTE RIUS,
s'encarrega d'avaluar el seu estat.

Riu viu sempre
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El tram escollit pels voluntaris del
CILIM es troba delimitat entre el Clot
de Morrió i la primera revolta del riu.
Les coordenades (UTM) són:

Tram d'inici: X:708.000 Y: 4.327.575.
Tram final : X: 707.863  Y: 4.327.216.

El mateix que de petits els nostres
pares ens portaven al pediatra i ens
controlava el creixement, nosaltres hem
mesurat la longitud de la llera, la pro-
funditat de l'aigua, la velocitat i el cab-
dal que hi transporta. Les mesures es
feren el 30 de setembre de 2007, quan
les comportes de Tous romanen pràcti-
cament tancades per retenir l'aigua en

cas de possible avinguda i abastir als
ciutadans de València d'aquest bé tant
estimat.
Les dades són: 

Velocitat de l'aigua (m/s): 0.5 m/s.
Cabdal d'aigua (m3/s): 2 m3/s

Els camps de conreus han d'esperar les
desitjades pluges de la tardor que de
vegades no hi arriben. El seu cabdal
quasi no supera el valor ecològic
necessari per mantenir la vida. Tinc la
impressió que el nostre vell amic té un
degoteig, posat que de vegades s'obtu-
ra i que ningú es capaç de canviar-li la
via.



64

No sols d'aigua viu el riu, tanmateix és
important l'estat de les ribes. En el
punt de mostreig els gabions són subs-
tituïts per canyar, espècie al·lòctona(
estranya) que veu l'aigua amb avidesa i
li la furta als vertaders representants
del bosc de ribera. La manca de les
arrels dels arbres substituïts pel canyar,
afavoreixen l'erosió dels marges.

Les vores del riu mare presenten un
aspecte desencantat, plens de deixalles
que els seus “amics” aboquen sense
temor. Tota mena de residus: plàstics,
ferralla, roba, restes de l'era postmo-
derna que acompanyen la seua vida
embrutant el seu aspecte i que roma-
nen per recordar-nos uns dels motius
de la seua malaltia.

En aquest informe anotem també els
usos que es fan de les riberes, la pre-
sència de canals d'irrigació, sèquies i
camps de tarongers que ens parlen
d'un passat agrícola esplendorós que
avui acompanya el riu en la seua ago-
nia. Els llauradors abans es preocupa-
ven per mantenir el seu company net
de brutícia i matolls. Avui els accessos
estan perduts, sembla que els dos esti-
mats; aigua i terra de conreus, estiguen
separats.

Per diagnosticar la seua malaltia el
grup de voluntaris hem realitzat una
anàlisi de les seus aigües.
En primer lloc hem avaluat les carac-
terístiques organolèptiques de l'aigua.
El color és verd amb poca transparèn-

cia. L'olor a peix és evident, encara que
el nombre d'espècies d'aquest vertebrat
és reduït. Són característiques la pre-
sència d'escumes en alguns trams.
Després mesuràrem les propietats físi-
ques i químiques. La temperatura de
l'aigua era de 21 ºC i l'anàlisi de les
propietats químiques de l'aigua ens

donà els següents resultats

La quantitat de nitrats i nitrits és fruit
de l'excés d'adobament de les terres de
conreu. Aquestes sals contaminen els
aqüífers i afecten a la salut dels nostre
amic. Cal remarcar l'elevada concentra-
ció de carbonat calci superior a 450
mg que resulten del llavat constant de
les roques que predominen en el nos-
tre relleu.

Un indicador a tenir en compte per
avaluar l'estat del nostre riu és la vida
que hi trobem davall el concepte de
biodiversitat, tenint en compte tant el
nombre d'espècies com l'abundància
d'individus en cada taxó. Els microin-
vertebrats són abundants, més en la
primavera que en la tardor.

A la tardor trobem: Decàpodes (gam-
beta d'aigua dolça ) i Melanopsis(cara-
golet negre) principalment, mentre que
a la primavera són abundants els ple-
còpters, les larvesde coleòpters i odo-
nats a més d'algun efemeropters.
També els mol·lusc són protagonistes;



trobem gasteròpodes i grans bivalves
(uniònids) . Cal tenir en compte l'ele-
vada presència de cucs del fang
(Tublifex) indicadors d'aigües contami-
nades.

Respecte a la resta d'animals, la dismi-
nució del cabdal ha minvat la població
dels peixos, la major part dels quals són
al·lòctons. Trobem ocells típics de
qualsevol ecosistema aquàtic com la
polla d'aigua i el coll verd, també
introduïts per la mà de l'home, a més
d'ocells de canyar que alegren el cap-
vespre i canten al trenc d'alba.

Els mamífers més abundants som
nosaltres, els homínids, que al llarg de
l'estiu ens diversifiquem en races dife-
rents amb una finalitat comuna, apro-
fitar-nos del vell amic, i amb un senti-
ment d'espècie superior, depredadora i
irresponsable d'un ecosistema

Una vegada reunides totes les dades
sols cal interpretar-les i proposar un
diagnòstic. Segons els individus que hi
trobem i l'ÍNDEX FBILL l'estat de l'ai-
gua del nostre riu és MALALT i segons
L'ÍNDEX DE QUALITAT DE LA ZONA
DE RIBERA (QRISI) la qualitat de la
ribera és INTERMÈDIA.

El diagnòstic és clar i la solució està en
les nostres mans. No es tracta d'una
malaltia que s'ha d'amagar, hem de ser
conscients, grans i xiquets, de la situa-
ció,  i si de veritat estimem el nostre
riu, haurem de buscar una solució.

Tu, què faries per un vell amic que t'ho
dóna tot a canvi de no-res?

Ana Mª Peris Chorro
Biòloga per devoció
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La resposta a aquesta pregunta s'arre-
plega en un aforisme de Marcel Proust
“Encara que res canvie, si jo canvie tot
canvia”. És una reflexió bellíssima sobre
les actituds que poden transformar la
vida, és hui més necessari que mai fer
d'aquest món un lloc més habitable i
cedir-lo en les mínimes condicions de
vida i salubritat als nostres fills.
Potser ja va sient hora de plantejar-nos
una qüestió important com a indivi-
dus: la naturalesa no és inesgotable,
caldrà recordar que el 20% de la
humanitat consumeix el 80% dels
recursos naturals del planeta, o des
d'un altre punt de vista, prop del 80%
dels éssers humans que habiten aquest
planeta viu sense automòbil, sense
nevera, i sense telèfon, el 95% no ha
pres mai un avió i quasi un terç no té
accés a l'electricitat.
El model social i econòmic global ha
de canviar, i aquest canvi ha d'arribar
per convicció, els grans canvis tendei-
xen a nàixer de plantejaments simples
que s'apliquen de manera individual
però de forma massiva.
Sens dubte, un dels reptes és recons-
truir el que es destrueïx i preservar el
que encara queda, a través d'un com-
promís meu, teu, del nostre veí, de tots.
L'any 1845 el cap indi Noah Sealth va
respondre d'una forma especial a la
proposta del president Franklin Pierce
per a crear una reserva índia . Noah
Sealth amb la seua resposta al presi-
dent va crear el primer manifest en

defensa del medi ambient i la natura-
lesa que ha perdurat amb el temps.
“Sabem que l'home blanc no comprén
el nostre mode de vida, sóc un salvat-
ge, he vist a milers de búfals podrint-
se en les praderies, morts a tirs per
l'home blanc des d'un tren en marxa;
sóc un salvatge i no comprenc com
una màquina fumejant pot importar
més que el búfal a qui nosaltres matem
només per a sobreviure. Han d'ensen-
yar-los als seus fills que el sòl que aixa-
fen són les cendres dels nostres avis,
inculcar als seus fills que la terra està
enriquida amb la vida dels nostres
semblants a fi que sàpien respectar-la,
ensenyar als seus fills que nosaltres
hem ensenyat als  nostres que la terra
és la nostra mare”.
On està el matoll? Destruït.  On està
l'àguila? Va desaparéixer. Acaba la vida
i comença la supervivència.
Hans Jonàs, filòsof contemporani,
apel·la en la seua obra El principi de la
responsabilitat: “A l'obligació moral de
les generacions actuals de fer possible
la vida i supervivència de les futures.
Obra  de tal manera que els efectes de
la teua acció siguen compatibles amb
la permanència d'una vida autèntica-
ment humana sobre la terra”. Cal
aprendre d'aquell ”salvatge” si volem
un bon futur per a les generacions
futures.
Respectar la Naturalesa no significa tan
sols respectar l'entorn en què vivim,
conservar un paisatge d'especial belle-

Civilitzat vs. “Salvatge”

COM RECONSTRUIR EL CAPITAL NATURAL DEVASTAT I PRESERVAR EL QUE ENCARA QUEDA?
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sa o salvar de l'extin-
ció a les balenes o els
elefants. A la llarga,
el respecte per la
naturalesa ens porta
a canviar la nostra
forma de viure i la
nostra actitud res-
pecte al món i de
nosaltres mateixos. 
Durant els últims
segles -sobretot des
del segle XVII, amb la
Revolució Científica
de Galileu, Descartes
i Newton- els occi-
dentals hem pensat
que la naturalesa és quelcom sense
vida i per tant, no mereix cap consi-
deració especial: a partir de Descartes
la ciència va suposar que els animals
eren simples màquines i que els seus
crits no eren una expressió de patiment
sinó el simple soroll d'un mecanisme
mal ajustat. Així doncs, ens hem acos-
tumat a veure la naturalesa com quel-
com que estava totalment a la nostra
disposició: un magatzem del qual
extraure matèries primeres i un aboca-
dor il·limitat on abocar els nostres resi-
dus. Però des de fa unes dècades, una
sèrie d'esdeveniments que hem ano-
menat “crisi ecològica” ens han
demostrat que no podem mantindre
per més temps aquesta actitud.

“Si l'aventura del progrés, tal com fins
hui en dia l'entenem, ha de traduir-se
inexorablement, en un augment de
violència i incomunicació, d'autocràcia
i desconfiança; de injustícia i de pros-
titució de la naturalesa; del sentiment
competitiu i del refinament de la tor-
tura; de l'explotació de l'home per
l'home i l'exaltació del diners, en eixe
cas, jo cridaria ara mateix, amb el pro-
tagonista d'una coneguda cançó: Que
pare la terra que vull baixar-me!.”*

* Miguel Delibes: Un mundo que ago-
niza. Barcelona, Plaça i Janés.

Maria Jose Pérez Martí

Riu Fraile.
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HOMO MIGRANTIS

Emigració s.f. Moviment de persones que es desplacen a viure i treballar a un altre
país
Immigració s.f. Desplaçament de població, des del punt de vista del receptor. En
el segle XXI a Europa s�espera molta immigració1. 

Les migracions són un fet tan
àntic com la pròpia humanitat i
normalment tenen unes causes
econòmiques. Des de l�aparició
del home modern  (homo
sàpiens) allà en el cor d�Àfrica,
este només ha fet que expandir-
se per tot arreu del planeta.
Podem parlar, en aquest cas de
l'Homo migrantis, fet que s�ha
repetit al llarg de la història de la
humanitat i té un punt d�inici:
en el moment que les glaceres

que cobrien tota Europa i part d�Amèrica es van retirar i va començar el clima que
gaudim hui en dia, moment2 on l�home paleolític va començar a extendre�s per tots
els continents.

Un altre esdeveniment  històric canviarà el model nòmada dels hòmens i dones
post-paleolítiques, el descobriment de l�agricultura i el començament del sedenta-
risme, amb el naixement de les primeres aldees, dels primers imperis i, en definiti-
va, al llarg del temps el naixement dels estats-nacions, tal com hui els coneixem al
llarg del mapa polític del planeta.

El sedentarisme va implicar l�assentament d'hòmens i dones en un territori con-
cret. En un primer moment en una aldea, primer tipus de poblament estable d�un
grup d'humans on, suposem, teníen tots els mitjans per a la seua subsistència i
unes mínimes condicions de vida. Només en cas de catástrofes es decidien a eixir
d�aquell territori conegut, per a buscar unes altres condicions de vida en altres
llocs.

Uns altres factors, com ara l�esperit aventurer, l�afany de nous coneixements, gue-
rres, expectatives comercials, persecucions polítiques i religioses han fet que al llarg

Emigrants d’Antella en França. Senas (Vadene) anys 70. segle XX

1Diccionari d�Ús del Valencià. Voramar. Santillana. València-1995.
2Procés que va durar uns quanta milers d�anys.
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de la història hagen hagut moviments de persones a tot arreu de la geografía pla-
netària. 
Tots aquests esdeveniments han provocat que el planeta estiga poblat per aques-
ta espècie biològica, que un dia va començar a caminar en els límits de la selva
africana i hui està repartida per tos els continents, excepte en aquells llocs que per
les seues condicions climàtiques fan impossible qualsevol tipus de vida.

Des de l�aparició dels primers imperis polítics fins a la Revolució Industrial, en la
segona meitat del segle XVIII i el seu triomf en el segle XIX, tot ha segut un cons-
tant tràfec de persones per tot arreu. La consolidació de la Revolució Industrial
amb el fort transvassament de persones del camp a les ciutats, va supossar un gran
canvi en els processos migratoris coneguts fins al moment en la història de la
humanitat.

Emigrants europeus a les darreries del segle XIX.

A les darreries del segle XIX, al
llarg de tot el segle XX i, al prin-
cipi del segle XXI, el fenòmen
migratori mundial ha augmentat
considerablement, però ara en
una única direcció: del sud al
nord, és a dir, dels països pobres
als països rics  on exactament
vivim nosaltres, tots i totes els
que estem llegint aquestes línies.

El procés que té a veure, com
recentment s�han fet ressó
alguns estudiosos d'aquesta situació: “amb el fenòmen de la globalització ara en
curs i, més concretament, amb l'escletxa  creixent entre els països centrals i els peri-
fèrics, cada vegada més distants en matèria de benestar social i econòmic, aixi com
de l�estabilitat política”3.

Al procés general s�ha afegit des de 1989, amb la caiguda del mur de Berlin,
l�èxode dels ciutadans i ciutadanes de l�àntic bloc de l�Est, els quals estan experi-
mentant la destrucció d�un model de societat que no els proporciona cap segure-
tat, la qual cosa provoca la seua eixida cap als països rics de l�oest, buscant unes
millors condicions de vida, que també a vegades no es produeixen.

Emigrants d’Antella i de la Ribera en França. Senas (Vadene) Fent la paella
del diumenge.

3PAÍS COMPLEX. Azagra,Joaquín;Romero,Joan.PUV.2007-València.
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Un fenomen, millor dit, un fet històric de primera magnitud que pareix que està
desbordant la nostra capacitat d�assimilació del tema, però del qual els europeus
estem assabentats, encara que la memòria es curta i ja no recordem l'èxode euro-
peu cap a Amèrica en el segle XIX i l�espanyol, en particular, dels anys seixanta cap
als països més desenvolupats del nostre àmbit geogràfic: l'Europa rica dels anys
50/60 i primera meitat dels anys 70 del segle XX.

La primera crisi del petroli de 19734, va canviar aquesta tendència i va tallar radi-
calment el moviment migratori dels països del sud d�Europa cap als països del
nord. Mentrestant, Espanya, amb la desaparició física del franquisme acaba l'aïlla-
ment històric respecte a Europa,  reestructura la seua economia per fer-la homo-
logable als seus veïns europeus, i entra a les darreries dels anys vuitanta del passat
segle en el “club” dels països rics, després del greu ajust econòmic dels  anys 80.
Un immens món situat més al sud, format pels països que havien estat àntigues
colònies europees, anaven entrant en moviment cap al nord, després dels fracasos
en els seus intents de modernitzar-se, ja que els seus propis governs no podíen o
no volíen garantir-los un nivell de vida mínim, tot cercant millorar la seua quali-
tat de vida o eixir de la fam i de les guerres cròniques d�aquells llocs.

Aquests moviments migratoris que están produïnt-se per tot arreu del planeta van
tindre una forta repercussió a Espanya en els primers anys de la dècada dels nor-
anta del passat segle XX. De sobte un país com Espanya es convertía en un país
receptor d�emigrants, canviant un signe històric: d�un país exportador de mà
d�obra passava a ser-ne un país receptor. Com s�havía produït el canvi?. 

El desenvolupament de l'estat del benestar espanyol5, amb la reducció de mà d'o-
bra jove als anys noranta, amb el seu consegüent déficit i l'augment de renda i de
benestar social, han fet cada vegada menys atractives les ocupacions dolentes als
ulls dels treballadors espanyols, que era evident ja en l�agricultura als anys vuitan-
ta i es va estendre a la construcció i a l�hosteleria als noranta. Aquests són entre
altres factors, l�augment de la presència dels immigrants a Espanya.

Joaquin Azagra i Joan Romero en el llibre publicat per la Universitat de València
titolat País complex, en l�any 2007 i del qual hem extret algunes idees per a l�
el.laboració del present treball, ens diuen que “l�any 2000 marca una frontera en
el procés (migratori) a causa de la confluència de dos tipus de factors: a) un

4Amb l�augment significatiu del preu de l�energía, relativament barata fins a este moment.
5El desenvolupament del Estat de Benestar coincideix amb la (re) instauració del sistema democrà-
tic, una vegada produïda la mort física del franquisme. Les polítiques dels governs socialistes dels
anys 80 produïren un augment de les despeses en els serveis socials i en els altres dos pilars del
E.B.: la sanitat i l�educació.
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moment àlgid del cicle econò-
mic que converteix Espanya en
la principal font de creació
d�ocupació de tot Europa¸i b)
un procés de regularització i
una discussió sobre la reforma
de llei d�estrangeria6 que, en
combinació, ofereixen una clara
oportunitat a la immigració”                      
La presència cada vegada més
nombrosa d�immigrants al nos-
tre país, a més dels compromi-
sos derivats de la definició

d�una política comunitària comuna en aquesta matèria, ha donat lloc a estructu-
res polítiques, plans d�actuació i marcs normatius canviants. Fins a l�any 2000, fou
la Llei Orgànica 7/1985 la que regulava el tema de la immigració en Espanya però
atenent als processos de canvi que estaven produïnt-se, s�exigia  una nova norma-
tiva on s�ajustara  el nostre dret a la realitat que estava produïnt-se. D�ací la pro-
mulgació de les lleis orgàniques 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seua integració social, modificada per la llei 8/2000 i posteriorment
per la definitiva Llei Orgànica 14/2003, del 20 de novembre, actualment vigent.
Aquests canvis legislatius en tant poc de temps foren els que originaren aquella
impressió de manca de control sobre els fluxos migratoris que ha arribat al país des
d�aleshores. Aquesta última llei, ara vigent, atenia a dos principis bàsics: adequar
els fluxos migratoris a les necessitats  de treball i, per una altra banda, garantir la
legalitat del procés immigratori en un intent d�evitar processos d�explotació i irre-
gularitats, la qual cosa, ara per ara, no s�ha aconseguit. 

EL FENOMEN DE LA IMMIGRACIÓ GLOBAL A ANTELLA.

Antella també ha conegut aquest procés immigratori. Situada  geogràficament en
una zona pròspera de la Mediterrània, però també amb una forta història d�emi-
gració, en aquests últims anys  s�han instal.lat hòmens i dones que s�han vist invo-
lucrats en l� èxode dels àntics països comunistes7 i, en més xicoteta proporció,
d�immigrants sudamericans  i del nord d�Àfrica fugint de la fam i de la misèria. 
Encara que Antella és eminentment un poble amb una base econòmica agrícola,

Emigrants d’Antella i de la Ribera en França. Senas (Vadene) anys 70 s.XX
Mentjant-se els postres de la paella del diumenge.

6La llei d�estrangería de 1985.
7Països ara involucrats en el desmantellament d�una estructura econòmica de tipus comunista que
estan immersos en una (re)construcció capitalista i, on s�han desfet totes les garanties socials de
què dispossaven.
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hi ha un gran nombre de població que es dedica al sector de la construcció, dels
serveis i del funcionariat, també els immigrants han ocupat o estan ocupant llocs
de treball en l'agricultura que els autòctons han abandonat; les dones immigrants,
per la seua banda,  tenen cura de les persones majors depenents.

Els nouvinguts han suplit aquells llocs de treball que nosaltres hem deixat, en un
fenòmen semblant quan en el seu moment vam eixir cap a França i altres països
als seixanta del segle XX on vam substituir  aquelles capes de població que per la
seua millora econòmica o social havien abandonat els llocs de treball que, els ita-
lians primer i després els espanyols, vam substituir. 

Anàlisi de les dades.

Els quadres I, Ia, i II ens mostren gràficament l�evolució del procés a Antella. Les
dades que hi apareixen les hem obtingut de la pàgina web del Institut Nacional
d�Estadística (www.ine.es) en l�apartat corresponent a l'explotació contínua del
padró municipal en vigor des de l�any 1996.8 Les dades están referides totes als
habitants existent a l�1 de gener dels respectius anys que apareixen al quadre. Per
suposat totes les xifres es refereixen a la població empadronada en el municipi.

Els requadres (a), (b), i (c) del Quadre I ens mostren l�evolució total de la pobla-
ció d�Antella en el període estudiat. D�esquerra a dreta tenim els anys que hem
extret per aquest treball començant pel de 1996 (1 de gener) i finalitzat l�1 de
gener de 2007.9 Segueix el número total de  residents al municipi (a), tant d�espan-
yols/es com d�estrangers/res, amb un requadre que ens mostra, en lletra rogeta, les
diferències anuals tant positives com negatives. El segon requadre, (b), ens mostra
l�evolució del número d�espanyols/es en el mateix període estudiat i, per últim el
requadre (c) és el de l�evolució del número d�estrangers/es per al període total. En
el requadre hem considerat com a estrangers a tots els no espanyols, però després
diferenciarem als membres de la Unió Europea dels no comunitaris.

8Des d�aquest any l�INE, específica les xifres del padró per les nacionalitats de les persones empa-
dronades en tot el conjunt de l�Estat.
9Les xifres de 2008 encara no estan publicades a nivell local en el moment d�escriure el present
treball.
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Quadre I
Evolució de la població total d�Antella per al període 1996-2007.

(a)                              (b)                             (c)

Globalment podem assenyalar el descens continu de la població autòctona, fet que
obeïx a diversos factors com la mort biològica, l�eixida de gent del poble, a la seua
vegada, buscant treball i millors condicions de vida que, ha donat lloc a la substi-
tució dels autòctons pels immigrants.

L�1 de gener de 200710, segons les dades de l'INE, Antella tenia oficialment mil
cinc-cents vint-i-sis habitants. Desglossats, tots ells, entre mil quatre-cents trenta
sis espanyols/es i noranta estrangers/es, dels quals  setenta huit  persones eren de
procedència europea i, d�ells, 71  eren comunitaris. Els dotze restants eren d�uns

1996 1558 1553780 778 777 776

761 768

747 758

763 770

748 760

737 736 749751

754 732 747753

759 720 732749

752 705 732767

746 693 711752

753 699 705747

718 681 685709

759 711 725

-21 -11 -32 -117 45 40 85

-25 -24 -1

-1

-35

-24

-20

-6

-27

-15

-33

-38

19

1

11

2

99 70 48

37

54

53

47

39

22

1

1

2 2

2

2

6

17

35

41

42

24

42

3 2

25

28

26

12

2

29

5

4

3

3

28

56

82

94

96

61

90

-25

-20

-21

-73

767

H H HD DD

Total Dif. Dif. Dif.Espanyols Estrangers
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1998 1533 1529

1999 1508 1505

2000 1488 1485

2002 1508 1452

2003 1519 1437

2004 1498 1404

2005 1500 1404

2006 1427 1366

2007 1526 1436

2001 1507 1479

10El padró de 2007 és el que està actualment en mans de la justícia pel cas dels inflaments del
cens per les eleccions municipals del mes de maig d�aquell mateix any
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altres continents: sis  magrebins i sis latino-americans. 
Els espanyols/es eren el 94�11% del total de la població, mentre que els noranta
estrangers empadronats representaven el 5�89% restant. Per sexes, els hòmens eren
el 93�67% i les dones el 94�52% del total. Els estrangers eren respectivament el
6�33% dels hòmens i el 5�48% de les dones.
Respecte als percentatges dels  sexes entre espanyols i immigrants, els hòmens
espanyols eren el 93�67% i les dones espanyoles el 94�52% del total dels habitants
d�Antella. Els immigrants representaven el 6�33% per al sexe masculí i les dones el
5�48% del sexe femení d�Antella.

El descens de la població autòctona es xifra en un total de 117 persones que repre-
senten una pèrdua del 7�5% del total de la població respecte a 1996. Per sexes, la
pèrdua de seixanta-sis hòmens i cinquanta-una dones, representaven uns percen-
tatges del 8�49% i del 6�58% respectivament.

El requadre C ens permet visualitzar el fort increment d�immigrants després de
l�any 2000 quan la famosa disputa per la promulgació de les lleis d�estrangeria que
intentaven reformar la vigent de 1985. El punt àlgid seria l�any 2005 amb la pre-
sència de 96 immigrants segons les dades estadístiques. A partir d�aquest punt es
nota un xicotet descens dels nouvinguts encara que insignificant.

Globalment, Antella ha sofert la pèrdua de 32 habitants, (el 2�05% del total) en
el període 1996-2007 que representen el saldo net de tot el procés, tot i comptant
amb la compensació dels vuitanta cinc immigrants empadronats al municipi.

El balanç final del estudi és negatiu per al nostre poble. En línies generals estem
assistint a una pèrdua progressiva de població que s�ha incrementat als principis
del nou segle i que l�aportació de la població forània no aconsegueix equilibrar ara
per ara.

Quadre I.a
Balanç final del període estudiat.1996-2007.
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El quadre II ens mostra el desglossament per continents dels immigrants del nos-
tre poble. 

Quadre II
Desglossament per continents dels immigrants d�Antella. 1996-2007

La sèrie de dades comença en l�any 1996, inici com déiem de l�explotació a nivell
nacional del padró continu. D�esquerra a dreta tenim el total d�europeus i, a la
seua vegada el nombre de ciutadans comunitaris que pertanyen a la UE-2711.
Continua amb el  continent africà  i l�hem finalitzat  amb el continent americà.
Setenta set immigrants procedien del continent europeu, setenta-un dels quals
eren de països membres de la U.E. i sis de la resta d�Europa. Dels països europeus
que a l�1 de gener formaven part de la U.E. només entre Bulgària i Romania  tenien
al nostre poble trenta quatre emigrants. Els tretze immigrants restants fins com-
pletar els noranta residents a Antella es desglossaven entre els sis africans proce-
dents de Marroc i els set restants de procedència sudamericana, concretament de
Colòmbia, Bolívia i de l�Equador.
Cal assenyalar el fort impuls de la immigració a partir de l�any 2002, mantenint-
se al llarg dels anys 2003, 2004 i 2005. La forta baixada del 2006 i un altre aug-
ment de l�any 2007, any que ara està en el jutjat per les imputacions sobre el pos-
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11Alemanya, França, Itàlia i els Països del Benelux foren els països originals de la CEE en 1959.En 1973
s�agregaren Dinamarca, Regne Unit i Irlanda. Grècia en 1981. En 1986 Espanya i Portugal. En 1995, s'in-
corporaren Suècia, Àustria i Finlàndia. L�any 2004 entraren: Polònia, la República Txeca, Hongria,
Eslovàquia, Lituània, Letònia, Estònia, Xipre i Malta. L�1 de gener de 2007 entraren els països de
Romania i Bulgària, els últims en període d�adaptació fins a la plena integració. el proper 1 de gener de
2009.
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sible frau de les dades del padró municipal, abans de les eleccions municipals del
28 de maig de 2007.
Davant del fet de la immigració, al qual haurem d'acostumar-nos perquè, mentre
no es resolguen els problemas estructurals dels països d�on ixen els immigrants, no
hi haurà solució al problema. Entre tots haurem de cercar solucions perquè el feno-
men es resolga. El treball pot consistir, per part de tots i totes, en el camí de la inte-
gració. Els fills i filles dels immigrants, ara escolaritzats i en contacte amb la pobla-
ció autòctona pot facilitar la tasca. Hi estem acostumats. Als anys seixanta la forta
immigració interna del país va fer possible la integració dels altres espanyols que van
acudir al poble. Ara també, amb la voluntat de tots, podem aconseguir-ho.
En aquest xicotet treball només hem pogut donar unes pinzellades sobre les cau-
ses de per què l'homo migrantis decideix abandonar el seu lloc d�origen ja que són
molts els factors que influeixen: polítics, religiosos, guerres, aventura, comerç, nous
conèixements….però sempre tenint en compte el factor de trobar una nova vida i
un benestar que tristament en molts dels seus països d�origen no troben.

…..entre tots i totes estan les diverses solucions…

Alejandro Conejero Noguera
Antella, estiu de 2008.

Emigrants d’Antella i de la Ribera en França. Senas (Vadene) anys 70 S.XX. La tertulia despres de la paella.
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ANNEX I.
Finalitzarem el present treball amb un annex explicatiu sobre l�emigració espanyo-
la que es va produir a partir de la segona meitat  dels anys 50 i tota la dècada dels
anys seixanta del passat segle XX, en un cas semblant al fenomen, ara global, de
l�emigració que està produint-se a nivell planetari. El cas és conegut al nostre
poble, donat que moltes famílies són coneixedores del fenomen, malgrat estar un
poc estranyats de totes les conseqüències d�aquest fet a nivell  planetari.

El cas espanyol de l�emigració.12

En el cas espanyol podem considerar cinc fases en el procés:
1.- Als voltants de1830: corrent migratòria a Argèlia (la major part, valencians)
2.- De 1850 a 1880: corrent migratòria a Argèlia i Amèrica del Sud.
3.- A les darreries del segle XIX, intensificació del corrent migratori a Amèrica del
Sud.
4.- La Guerra Civil (1936-1939) i la postguerra són anys de paralització de l'emi-
gració, per restriccions polítiques, però es produeix  una emigració important dels
exiliats que fugen del nou règim polític.
5.- A partir de 1959, amb el pla d�estabilització, l�èxode econòmic cap als països
rics europeus: França, Alemanya, que es prolongaria fins a la segona meitat dels
anys 70 del passat segle, trencat per la primera crisi energètica del món desenvo-
lupat. En aquest mateix període també es produeix el gran èxode intern de trans-
vassament de la població del camp a les ciutats, on també, quina casualitat!, es va
produïr en un sentit geogràfic del sud cap al nord.

A partir d�aquest moment, amb la desaparició física del règim franquista, la (re)ins-
tauració de la democràcia, l'entrada en la Unió Europea i la reconversió industrial,
convertiren Espanya, a partir dels anys 80, en un país progressivament receptor de
mà d�obra que tindrà la seua màxima repercusió en els anys 90 del segle XX. Fins
aquest moment, on una de les crisis cícliques del capitalisme està replantejant,
momentàniament, el procés immigratori, els emigrants de fora, tot i les moltes
barreres legals i policíaques que es fiquen, continuaran venint a la Unió Europea,
eixint d�un món de fam, de guerres i de genocidis més o menys consentits o ampa-
rats per les classes dirigentes europees  i del món desenvolupat.

12http://comenius-sanjose.iespana.es/emigracion_espana.htm?1weborama=-1 http://comenius-
sanjose.iespana.es/emigracion_espana.htm?1weborama=-1
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ANNEX II.
Evolució anual del número d�immigrants. Antella:1996-2007.

En la gràfica estan inclosos tots els estrangers. Sense distinció entre comunitaris i
no comunitaris
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El País Valencià registrava en 1878, un
dels hiverns més variables que es recorda-
ven, amb intensos torbs al desembre, que
van facilitar un fred durador i rigorós. El
periòdic de línia conservadora Las
Provincias reflectia que des de la vespra
del Nadal la temperatura havia descendit
per sota dels zero graus, fins arribar als
vuit graus sota zero, “de molts pobles
d'aquestes províncies rebem tristes notí-
cies, doncs en tots ells ha baixat de zero
la columna termomètrica. De Castelló,
d'Alacant, de Xàtiva, d'Alzira, de Denia,

de Gandia, a tot arreu ens diuen que el
fred és insuportable i arruïna les planta-
cions. Un diari de Castelló anunciava la
pèrdua per una banda de la taronja, i la
de la canya de sucre; un altre diu ja que
la collita de la garrofa s'ha perdut a
L'Alcora i el mateix és de suposar haja
succeït en altres pobles on aquella pro-
ducció és molt important; d'Alzira ens
escriuen que es tem molt per la taronja,
la qual sembla que ha patit molt ja a La
Pobla Llarga, Rafelguaraf i en altres
pobles; en Dénia, la canya que està una

La vaga dels fematers en la València de 1878
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mica allunyada del mar s'ha gelat, i a
Sueca, Cullera i Algemesí, el mateix que
a Nules, Borriana i Vila-real, ha patit
molt gelant-se els llucs. De totes parts,
en fi, vam rebre notícies desfavorables,
que ens fan témer pèrdues per valor de
molts milions”1. El 16 de febrer, no obs-
tant això, i després de superar una inten-
sa boira matinal inèdita en la ciutat, es
vivia una jornada primaveral, que es va
allargar durant tota la setmana. La
mateixa setmana, Diari de València expo-
sava “ahir, per a tortura dels pagesos, va
aparèixer serena i buidada l'atmosfera,
van desaparèixer els núvols que havien
aparegut aquests dies. Decididament no
hi ha aigua”2. Després dels intensos freds
registrats, el brusc canvi climàtic va aug-
mentar sobtadament les temperatures,
agreujant la precària situació de l'econo-
mia valenciana “el vent càlid que bufa de
ponent, contínua sostenint una tempera-
tura elevada impròpia de l'estació, i la
qual és de témer perjudique a les plantes
i a la salut. Una de les quals poden patir
més és la canya dolça, que el seu extrem
superior es va gelar amb els freds de
principis d'any, i que danyada en els
últims nusos, és de témer es perda com-
pletament si la calor accelera la descom-
posició dels seus sucs”3

Les circumstàncies adverses van provocar
el cercle viciós de depreciar les exporta-
cions agràries (amb la baixada del preu
de les taronges a Anglaterra) i l'augment
dels preus de productes bàsics com el pa
o la verdura en l'interior del territori
valencià. A més, la crisi va agreujar el
bandolerisme existent i l'emigració mas-
siva, dues característiques que sempre

van definir a la societat valenciana i que
van veure agreujada la seua intensitat
amb els problemes econòmics de 1878.
Al costat del bandolerisme, es va desen-
volupar a més una ona d'agressions vio-
lentes provocades únicament per la
necessitat de robar per a menjar, és a dir,
una violència de subsistència. Las
Provincias explicava “les circumstàncies
d'aquest fet demostren clarament que els
indicats lladres, més aviat que bandolers,
havien de ser gent famolenca, per l'ex-
trema misèria que afligeix a aquesta
comarca, i d'ací la necessitat que es pro-
cure donar treball a aquells infeliços jor-
nalers, evitant que la misèria els obligue
a recórrer al crim”4 . El periòdic conserva-
dor, per exemple, registrava el següent
cas “tres o quatre homes van assaltar la
diligència, dient que solament volien
alguns diners per a menjar. Ni el conduc-
tor, ni els altres dos pagesos que anaven
en la diligència, duien metàl·lic, en vista
dels qual els salteadors es van marxar
sense fer mal a ningú”5.

Pel que fa a l'emigració, també el periò-
dic Las Provincias registrava un gran
nombre de casos significatius que evi-
denciaven la difícil situació per la qual
travessava el camp valencià, obligant a
les seves gents a buscar noves possibili-
tats lluny de les seves llars. Curiós va ser
el comportament dirigent en aquests
anys. L'equip governamental va eludir
l'aplicació de mesures per a pal·liar la
crisi econòmica que feia malviure la
societat valenciana i van encunyar, en
canvi, la veu de l'abundància i del triom-
falisme per la fertilitat de la zona. Com
exemple, aquest mateix any de 1878 es
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reinstauraven els Jocs Florals. Va ser-hi
en aquesta situació en la qual la burge-
sia valenciana es va desplaçar a Madrid
per a demanar a les Corts Constituents
l'ajuda econòmica per a sufragar la crisi
subsistencial. Representants de les tres
províncies valencianes, acompanyats de
les seves correligionaris d'Almeria i
Murcia van proposar al Govern a condo-
nar part o la totalitat de les contribu-
cions a les zones que haguessin sofert
calamitat. No obstant això, les proposi-
cions que beneficiaren la classe jornalera
van fer-se paleses en la seua absència,
només copant els primers apartats. La
majoria del text que es va signar per part
dels representants llevantins per a pre-
sentar davant els polítics de les Corts,
estava dissenyat per a solucionar els pro-
blemes que, amb la crisi, havien aparegut
i afectaven exclusivament els contri-
buents, posant d'evidència els interessos
que realment els van conduir a Madrid.
Segons ells, els màxims afectats per la
crisi, eren els propietaris, i així van voler
fer-ho entendre en Corts.

Per tant, el segon lustre de la dècada dels
setanta va veure renéixer les tensions
socials del camp valencià conseqüència
de l'agreujament de la crisi de l'economia
valenciana que afecta en aquests anys
fins i tot a la subsistència de les famílies.
La climatologia adversa al costat de la
perllongada sequera van facilitar l'apari-
ció de la fam en nombroses comarques
valencianes, així com en unes altres de la
Península Ibèrica.

El periòdic de la burgesia conservadora
Las Provincias ho registrava així “en un

país essencialment agrícola com el nostre
l'aigua que demana als cels el llaurador,
no solament representa la salvació de l'a-
gricultura, sinó de tots els ordres de la
vida social, perquè la indústria no pot
donar eixida als seus gèneres si el pagès
no té diners i el comerç ha de paralitzar
les seves transaccions, i l'artesà manca de
treball i el propietari ha de reduir les
seves despeses i renunciar a la millora de
les seves finques. Fins és una qüestió
política la pluja; perquè aquí les passions
revolucionàries s'apoderen de tot per a
combatre l'autoritat; aquí on l'oposició
es complau del malestar econòmic del
país per a llançar-lo contra els gover-
nants, tinguin aquests o no tinguin la
culpa d'aquest estat, és un motiu justifi-
cat d'alarma per a les persones pacífi-
ques, la falta de pa i treball en les classes
més necessitades”6

Tots aquests problemes governamentals,
econòmics i socials es van veure reflectits
en la seva plena intensitat en les agita-
cions camperoles que van sacsejar la ciu-
tat de València en 1878. Fruit d'una
errònia interpretació d'una llei imposada
des de l'Ajuntament, va començar un
conflicte que es va perllongar durant
mesos i que va afectar no només  les
poblacions agrícoles sinó també  la capi-
tal de la província, pertorbada per la falta
d'assortiment d'aliments. El 27 de febrer
i a causa d'un malentès entre les autori-
tats i els llauradors que es desplaçaven
fins a la ciutat per a vendre els seus pro-
ductes, es va iniciar una vaga que va des-
abastir a la capital dels productes agríco-
les que normalment podien gaudir provi-
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nents dels pobles propers. Els governants
van decidir obligar els llauradors a vigilar
els carruatges mentre es trobaven en la
capital, donant fruit a una protesta agrí-
cola, que registrà, fins i tot, actes vio-
lents. Segons Diari de València, al Carrer
Sagunt un pagès, a conseqüència de
resistir-se a un altre que no volia deixar-
lo entrar en la ciutat, va resultar ferit
d'una llegonada en el cap i va haver de
ser desplaçat a l'Hospital. Els alcaldes
dels pobles propers van comunicar a l'al-
calde de la capital que en alguns punts
de l'horta caminaven grups de llauradors
amenaçant els seus veïns a calar foc a les
seues cases i talar els seus camps si es
desplaçaven a la ciutat a vendre els seus
productes.

Aquestes circumstàncies es van produir,
entre d'altres, pel profund contrast que,
en la segona meitat del segle XIX, oferia

la ciutat de València (amb característi-
ques plenament contemporànies) i el seu
hinterland circumdant, que es definia per
ser una veritable resta històrica on s'en-
trecreuaven antigues i noves maneres de
vida, institucions tradicionals i modernes
tècniques agrícoles. Civilització urbana
convivint amb un món arcaic. En moltes
ocasions aquesta convivència es va poder
realitzar de forma pacífica, no en unes
altres. La crisi de 1878 simplement repre-
senta un exemple dels conflictes entre la
ciutat i l'horta, entre el primer món i el
tercer, entre diferents membres de mons
diferents. 

La revolta agrària de 1878 a València va
gaudir d'una morfologia d'un període de
transició en el qual la revolta havia dei-
xat de ser un moviment primitiu, sense
passar a ser modern ja que no es veia
caracteritzat per les ideologies, les formes
associatives o pels mètodes d'actuació
propis dels moviments socials moderns.

El 28 de febrer registraven les pàgines de
Diari de València “contra el que suposà-
vem ahir tampoc van venir a la ciutat els
escombraires, ni les pageses van concó-
rrer al mercat. Tan injustificada absència
no pot en manera alguna sostenir-se per
les suposades disposicions de
l'Ajuntament i cal buscar la veritable
causa en altres motius. La trista situació
que l'agricultura, el comerç i la indústria
travessen des que regeix  el Govern del
Sr. Cánovas del Castillo, per a mala sort
nostra, el qual intenta sols sostenir-se en
el poder, no ha vacil·lat a carregar els
impostos i a centralitzar l'administració
pública, tot matant amb aquests la vida
de les corporacions populars, que tan útil

Antonio Grau Pons. Femater d’Antella
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com necessària és per als interessos
generals, afavorint sens dubte a sostenir
el descontentament dels contribuents,
que ho manifesten en quan tenen ocasió.
Unit això als desitjos de certa gent poc
simpàtica al progrés, que se n'aprofiten
quan molt els convé, dóna per resultat
successos com el que ha ocorregut fa
alguns dies en aquesta ciutat, malgrat
mancar de veritable importància, estran-
ya certa gravetat que no pot desconèi-
xer-se”7

El dia 1 de març, i “en vista de la tenaç i
injustificada resistència dels agricultors
de l'horta i pobles veïns a acudir amb el
producte dels seus camps als mercats,
perjudicant-se en els seus propis interes-
sos i fent-se còmplices dels quals es pro-
posen crear conflictes i produir un estat
d'alarma”8 publicava el governador de
València el següent comunicat públic:

“D. Leandro Pérez Cossío, governador
civil de la província.

Llauradors de l'horta:

Les suggestions i amenaces d'alguns
individus per a alarmar l'opinió, ha pro-
duït el temor en l'ànim dels honrats
pagesos de l'horta de València, retraient-
se d'acudir diàriament amb els productes
del camp, al mercat de la capital, amb
greu perjuí pel sosteniment de les famí-
lies.

Vànament he esperat fins a avui que els
alcaldes dels pobles, autoritats tutelars
cridades a vetllar pel benestar dels seus
administrats, demostraren el seu zel per a
apoderar-se'n, els quals, amb les seves
amenaces, instigaven aquell mal. Davant

la morositat d'aquests alcaldes a complir
els seus deures, just és que el governador
de la província, al propi temor que els
exigeix la responsabilitat que han inco-
rregut, dirigesca la seua veu als pagesos
aconsellant-los que deposen tot temor, i
acudisquen sense recel amb els seus
fruits al mercat, segurs que han de trobar
la protecció i l'empara més decidida con-
tra tot criminal atemptat.

Confien els llauradors en les autoritats de
les províncies i demostren amb el seu
seny que no són ells còmplices d'actes
que han de ser prompte i enèrgicament
castigats. 

València, 1º de Març de 1878 - El gover-
nador, Leandro Pérez Cossío”9

Juntament amb la publicació del ban es
va fer pública la detenció de dos alcaldes
com eren els d'Alboraia i Almàssera, dues
poblacions properes a la ciutat de
València que, segons Las Provincias “no
han procurat amb tots els mitjans que el
seu delicat càrrec els imposa, dissuadir
els veïns d'aquests pobles de la seua
improcedent conducta”10 Las Provincias
informava que el dia 6 de març “en l'hor-
ta d'Alboraia ha estat incendiada alguna
barraca per a acoquinar els qui porten
verdures a València”11. El conflicte i el
boicot i amb ells, la vaga, lluny de dismi-
nuir, donava senyals de créixer. El 8 de
març Diari de València publicava sobre la
continuació de l'absència dels fematers
en zona urbana, amb l'escassesa de ver-
dures, el desproveïment dels mercats i les
cases repletes de materials putrefactes
amb el perjudici imminent per a la salut
pública, com a conseqüència directa. A
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més, segons el
periòdic liberal
els efectes
negatius ana-
ven a augmen-
tar amb l'eleva-
ció de la tem-
peratura fruit
de l'arribada de
la primavera.

En un intent
per pal·liar aquests efectes, el momenta-
ni president de l'Ajuntament de València,
el Marquès de Tremolar (després de la
dimissió de Elies Martínez Gil) es va
manifestar públicament per a desmentir
que el consistori local tinguera intenció
de crear un impost sobre les verdures, ni
que s'anara a augmentar el preu de les
llicències per als fematers, ni tampoc que
s'anara a exigir que per l'entrada de cada
cavalleria entraren dos fematers.
L'alcalde en funcions solament va ratifi-
car la seua intenció que es complira el
Bàndol de Bon Govern, pels quals els
municipals podien denunciar a l'amo de
la cavalleria que es trobara sola en el
carrer. Diari de València denunciava la
conducta de l'ajuntament a l'intentar
multar els fematers per deixar les cavalle-
ries soles en el carrer, doncs, segons
al·legaven, els agricultors tenien necessi-
tat de tal conducta en veure's obligats a
pujar a les habitacions  per les escombra-
ries, i, per tant, havien d'abandonar
momentàniament els animals en el carrer.

El 9 de març l'alcalde de València es reu-
nia amb els primers edils de poblacions
de l'Horta implicades en la vaga i amb els

diputats en Corts per la província valen-
ciana, amb el designi de fer efectiva la
protecció de les autoritats sobre els agri-
cultors pacífics.

El mateix 9 de març el Diari de València
certificava la no aparició dels agricultors
pel mercat de València “el conflicte
segueix sense esperances fundades que
s'arregle amb la urgència que la higiene
pública i uns altres no menyspreables
interessos reclamen, malgrat les juntes i
juntes per a acabar-lo i de la intervenció
adoptada per la primera autoritat civil de
la província (…) Això és, que esgotats
sense resultats tots els recursos del mar-
quès, i així mateix els dels seus companys
d'Ajuntament, els quals ha posat en joc
el Sr. Governador, auxiliat pels diputats
provincials, a Corts i correligionaris, no
ha de causar estranyesa que la gent ofi-
cial torne els ulls a l'alcalde dimisionat,
com una esperança, com única llum que
poguera enllumenar les tenebres de la
profunda aflicció que la qüestió, encara
que per error provocat, àdhuc no resulta,
ha de tenir-los (…) La remor pública diu
que D. Elies Martínez torna a encarregar-
se molt prompte de l'ajuntament; si ha
de ser per a bé, que torne”12

Mentre la ciutat de València vivia immer-
sa en una situació propera al caos com
queda reflectit en el periòdic “com una
prova dels quals ha guanyat el ram de la
neteja pública, hem de citar el fet curiós
que ahir, a la una i mitja de la vesprada,
en el carrer de Renglons, cantó al de la
Sang, junt a la casa de l'Ajuntament, hi
havia un munt de fem de més d'un metre
d'alçària”13. Així tres dies després, la

Alberto Peris Ramon.
Femater d’Antella
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mateixa publicació reflectia “amb l'ab-
sència dels fematers s'ha creat en aques-
ta ciutat una nova indústria. Tal és la
dels drapaires, que, armats amb el seu
ganxo, sac i fanal furguen per les nits els
munts d'escombraries que hi ha pels
carrers, arreplegant el que al seu negoci
convé. També solen veure's nocturns
fematers que al llom duen als seus dipò-
sits algunes càrregues de fem que supo-
sem vendran després per a abonament
dels camps”14

No obstant això, a l'endemà, el mateix
periòdic liberal no dubtava a publicar
“gràcies a les actives i prudents gestions
de la nostra primera autoritat civil, ahir
va acabar la vaga dels llauradors de la
nostra bella horta. El mercat públic es
veié concorregut per les habituals vene-
dores; els carrers de la nostra ciutat van
estar circulades pels clàssics fematers,
que tornen al pacífic exercici de la seua
modesta indústria”15. A més, el redactor
de Diari de València agregava que des-
prés d'haver respectat la gestió de
l'Ajuntament mentre estava en peus la
vaga per a no revertir conseqüències
negatives en les seues negociacions, aca-
bada aquesta, es precisava a manifestar-
se, exposant que la vaga dels fematers
havia estat facilitada per la ineptitud de
l'equip de govern. Com s'observa, l'adu-
lació sempre acompanyada de la crítica.

En El Mercantil Valencià es poden obser-
var les proposicions dels vaguistes accep-
tades per l'Ajuntament. La primera recla-
mació consistia en què es permetera
entrar els fematers per al desenvolupa-
ment de la seua indústria en les mateixes

condicions amb què ho verificaven abans
de dictar l'ajuntament l'ordre mal entesa,
podent replegar el fem fins a les dotze
del dia i arreplegar les escombraries del
Mercat. Segons El Mercantil Valencià el
senyor governador va fer als reclamants
les prevencions oportunes perquè l'aban-
donament de les cavalleries no fera peri-
llar la seguretat dels vianants. La segona
reclamació tenia per objecte que no es
detinguera hores senceres en els comissa-
ries als llauradors que entraven hortalis-
ses per a la venda. Unes detencions que,
segons els fematers i llauradors, els pro-
duïen innombrables perjudicis i no obeïa
a raó alguna. També aquesta proposta va
ser acceptada per governació. Es va
demanar també que s'assenyalara en el
Mercat a les pageses que entraven a ven-
dre les hortalisses de les seues collites un
lloc separat del que ocupaven les revene-
dores, podent vendre en els mateixos
llocs els productes del corral, com eren
ous, gallines o conills. En El Mercantil
Valencià es registrava la falta de potestat
que manifestava l'alcalde accidental que
sense l'acord de la comissió de Repés, no
podia prendre cap decisió. No obstant
això, l'alcalde provisional s'oferia per a
interposar la seua influència davant el
governador civil. La quarta petició es
referia al pagament de cinc pessetes per
cavalleria, vaca o ovella que es posseïra
en quadra o estable. Sobre aquesta l'al-
calde va oferir també interposar la seua
influència perquè cessara l'exacció.
Finalment també van aconseguir la
potestat per a arreplegar els desaprofita-
ments i les despulles de les hortalisses
que es duien al Mercat. En Diari de
València es va escriure “feia ja vuit dies
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que el contractista de les escombraries
que resulta de la neteja pública, conei-
xent la principal exigència dels fematers,
havia oferit a l'autoritat consentir que
aquests arreplegaren el fem que diària-
ment hi haguera en el Mercat. Aquest
oferiment no fou acceptat llavors per
jutjar-lo depressiu per al prestigi de les
autoritats, que després de deixar transcó-
rrer el temps en la mes inqualificable
inacció, han hagut de consentir, no sola-
ment aquella imposició, sinó algunes
més que han augmentat el pes del ridícul
que amb tal serenitat sobreduen.  Tal
conducta solament podríem qualificar-la
amb certes paraules que no hem d'es-
criure”16.

Des de Diari de València s'afirmava críti-
cament “el nostre caràcter d'oposicionis-
ta, no ha de ser obstacle perquè felicitem
l'autoritat superior civil, que ha sabut
adoptar el temperament que l'assumpte
requeria, i donar a València la
tranquil·litat que va creure perduda enal-
tint amb les seues expressives frases la
conducta dels modests ciutadans de
manta i espardenya, que han provat
millor instint i més alçades aspiracions
que els nostres edils refinats i d'elegant
frac. Què ha fet doncs l'Ajuntament?
Dictar una ordre sense meditació bastant
perquè fóra ben rebuda. Retirar-la pru-
dentment, quan es van tocar els seus
efectes; deixar que prengueren proporció
major les pretensions dels fematers, per a
capitular més tard amb aquells que per la
seua actitud es col·locaven fora de la llei”
(…) I no obstant això encara continuen al
capdavant de les destinacions d'aquest
municipi els mateix homes! Mentida
sembla! I conste que a pesar de la nostra

legalitat és fins a tal punt deplorable la
situació en la qual han deixat amb la
seua mala administració les arques muni-
cipals aquests conservadors que no hi ha
qui en desitge l'herència. En resum, els
fematers han triomfat per complet. Així
ho esperàvem. Un Ajuntament triat amb
el sufragi dels escombraires, havia de
sucumbir a les mans dels quals arreple-
guen les escombraries!”17. 

Uns dies després (el 17 març) el mateix
periòdic afirmava, redundant en la seua
línia crítica “com havíem previst els
triomfants fematers fan al seu antull
mànigues i capirots amb les escombraries
que resulta de la neteja pública. Ahir pel
matí, tres d'aquells herois que es troba-
ven en la plaça de la Catedral, van creu-
re convenient carregar totes les escom-
braries que duia un dels carros de la bri-
gada, i tal com ho van pensar ho van dur
a efecte. Un altre  carregar en el seu ani-
mal tots els munts de fem que havien
arreplegat els escombraires en la plaça de
Villarrasa, i tenim la seguretat que segui-
ran aquells senyors fent el que bé els
semble. I l'Ajuntament en el seu lloc. Ho
arreplegaran també?”18. No obstant això,
dos dies després les pàgines del periòdic
arreplegava la possible dimissió de l'al-
calde, el Marquès de Tremolar, manifes-
tant-se en contra si les causes naixien de
la crisi amb els agricultors “un periòdic
de la cort assegura que ha presentat la
renúncia de president accidental de
l'Ajuntament el Sr. Marquès del
Tremolar. Ni encara de broma poden
tolerar-se tals notícies. Per què la dimis-
sió? Per l'esdevingut amb les exigències
dels veïns de l'horta? Doncs no faltaria
més, que prendre a pit tals ximpleries!”19.
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A pesar de la relativa pau aconseguida
amb els acords entre els aparells governa-
mentals i els agricultors, aquests últims
van seguir provocant aldarulls, fruit del
seu inconformisme amb la situació,
sobretot econòmica, per la qual travessa-
va l'horta valenciana en aquests anys de
crisi econòmica i social.

A l'endemà, no obstant això, Diari de
València encara publicava la negació de
molts dels camperols valencians d'acudir
al seu lloc tradicional per a vendre els
seus productes agrícoles. Era 22 març i
havia transcorregut ja una setmana efec-
tiva des dels acords arribats entre els
representants de les instàncies compe-
tents. Les absències no es detenien i el
proveïment de la ciutat, per tant, seguia
patint greus dificultats. “Ahir es van
retraure de vindre a la ciutat la quasi
totalitat dels fematers; que pel que sem-
bla estan resolts a cridar la pública aten-
ció. Respectem el seu acord, confiant que
les autoritats empararan els drets del ciu-
tadà pacífic perquè ningú coharte la seua
llibertat d'acció”20 publicaven des de la
redacció de Diari de València.

En la segona meitat de 1878 i en l'any
1879, les revoltes van tornar al camp
valencià, arrossegant a la ciutat a una
problemàtica amb conseqüències negati-
ves. La ciutat explotava el camp, contro-
lava i es beneficiava de l'entrada dels
seus productes en els mercats urbans,
mantenia sobre l'horta la seua jurisdicció,
on enviava  les forces d'ordre públic i els
seus jutges per a pal·liar les revoltes.
Aquesta situació va unir els llauradors en
les seues reivindicacions, arribant el
suport dels alcaldes dels municipis afec-
tats o dels propietaris que residien en el

camp. Per tant, el que es va iniciar com
una crisi de subsistència a causa de la
situació meteorològica adversa, va des-
embocar en una disputa entre ciutat i
camp com reflex visible de la guerra
oculta entre classes socials.

Carles Xavier Senso i Vila

1 Las Provincias “El frío en Valencia” nº 4180 16 de
gener de 1878

2 Diario de Valencia nº 1504, 16 de febrer de 1878

3 Las Provincias nº 4209 14 de febrer de 1878

4 Las Provincias nº 4172 8 de gener de 1878

5 Las Provincias nº 4267 12 d'abril de 1878

6 Las Provincias nº 4184 29 de gener de 1878

7 Diario de Valencia nº 1516, 28 de febrer de 1878

8 Las Provincias nº 4226 2 de març de 1878

9 Ibidem 

10 Ibidem

11 Las Provincias nº 4230 6 de març de 1878

12 Diario de Valencia nº 1525, 9 de març de 1878

13 Ibidem

14 Diario de Valencia nº 1528, 12 de març de 1878

15Diario de Valencia nº 1532, 16 de març de 1878

16 Ibidem

17 Ibidem

18 Diario de Valencia nº 1533, 17 de març de 1878

19 Diario de Valencia nº 1535, 19 de març de 1878

20 Diario de Valencia nº 1538, 22 de març de 1878
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L'haver tingut l'oportunitat de partici-
par el primer cap de setmana del mes
de  desembre de 2007 en les “Jornades
30 Anys de Feminisme al País
Valencià” em va  aportar informació i
a la vegada curiositat per aprofundir
en  alguns aspectes que ara compartixc
amb tots vosaltres en  aquest resum
que al voltant del feminisme he deprés
de manera  gratificant i  tan  interes-
sant com necessària.

El feminisme és un conjunt de teories
socials i pràctiques polítiques en oberta
crítica de relacions socials històriques,
passades i presents, motivades princi-
palment per l'experiència femenina.

En general, els feminismes realitzen
una crítica a la desigualtat social entre
dones i hòmens, i proclamen la promo-
ció dels drets de les dones. 

A pesar que moltes persones líders
feministes han sigut dones, no totes les
dones són feministes i no totes les per-
sones feministes són dones. Algunes
feministes consideren que els hòmens
no haurien de prendre posicions de
lideratge dins del moviment, però la
majoria accepten el suport dels barons.

El feminisme com a moviment social
ha sigut principalment visibilitzat com
un moviment de les societats occiden-
tals en el segle XX.

No es troba associat a cap grup, pràcti-
ca o esdeveniment històric en particular.
Es crea a partir de la consciència sobre
les desigualtats causades pels gèneres i
de la busca de la justícia social.

Hi ha diverses formes del feminisme,
com a teoria, com a pràctica, com a
consciència, com a moviment social
internacional, nacional i local.

Alguns dels distints feminismes són el
feminisme cultural, el feminisme radi-
cal, l'ecofeminisme, l'anarcofeminisme,
el feminisme de la diferència, el femi-
nisme marxista, el feminisme separatis-
ta, el feminisme filosòfic, el feminisme
cristià i el feminisme crític.

En general, els grans èxits dels feminis-
mes han sigut visibilitzar a les dones
com a essers humans.

30 anys es diuen prompte, i el que
poden donar de si. El feminisme valen-
cià commemora les seues tres dècades
d'activisme, de debats, de divergències,
de creixement i d'estratègies polítiques
amb unes Jornades amb el lema “Alló
que volem, alló que fem”.

La participació de dones i grups de
dones que dia a dia treballen per la
igualtat, donen eixa tranquil.litat de
saber que hi ha algú, en aquest cas
moltes persones que no han baixat la
guàrdia i continuen lluitant per totes
nosaltres que sen se adonar-se'n anem
gaudint dels seus progressos i tal vega-
da mai els ho agrairem.

Elles continuen lluitant per trobar:

• Nous posicionaments i respostes a
velles realitats 

• Espais i confluència del moviment
feminista en els últims temps 

• Projecció de futur. Noves estratègies
i perspectives. 

FEMINISME
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Lluitadores convençudes i històriques
com, per citar-ne alguna; Mª Luisa
Moltó, Carmen Alborch, Fina Muñoz i
Dolors Juan, Julia Sevilla, Begoña
Sanjosé i María Pazos,entre altres,  amb
una llarga trajectòria de militància
feminista i amb interessants perspecti-
ves crítiques a plantejar, des del reco-
neixement que hi han avanços legisla-
tius en matèria d'igualtat, es pretén
debatre sobre la situació actual: quines
són les necessitats i quines les respos-
tes de les polítiques públiques? La llei
de dependència, llei d'igualtat, no
pareixen resultar suficients per a frenar
la violència masclista que ens desborda
en el dia a dia … 

¡MOLTES GRÀCIES A TOTES ¡

Història

La historiadora Gerda Lerner ubica el
naixement del patriarcat com un suc-
cés històric en què es documenta el
principi de la subordinació de les dones
a través dels sistemes polítics, legals,
culturals, religiosos i socials. També
documenta les diverses evidències de
l'existència d'una consciència feminista
a través de mil·lennis en distintes
societats del món i de la història. Al
recopilar estos escrits arriba a la con-
clusió que el procés històric documen-
tat i transmés com la història universal
no afecta de la mateixa manera als
barons i a les dones. El coneixement
desenvolupat a través de segles per
dones amb consciència feminista va ser
truncat l'una i l'altra vegada. Les dones
que reclamaven la subordinació o que

es comportaven fora dels esquemes
d'assignats al seu sexe, eren i van ser
marginalitzades. La falta d'ensenyança
a les dones sobre els èxits d'aquelles
que van ser reeixides a través de la his-
tòria, és un dels factors que han con-
tribuït a l'opressió de les mateixes. Així,
va ser en el segle XIX quan la conscièn-
cia feminista es va començar a trans-
metre a altres dones i, s'inicia el femi-
nisme com a moviment social i polític.

Vindicació dels drets de la dona

Els primers assajos sobre 'la qüestió de
la dona' criticaven el rol restrictiu de la
dona, però no assenyalaven culpables
dels desavantatges de la dona ni sobre
els hòmens. El treball de Mary
Wollstonecraft “Vindicació dels drets
de la dona”, és un dels pocs escrits
abans del segle XIX que pot ser cridat
feminista sense por d'una ambigüitat.
Baix estàndards moderns, la seua
metàfora de la dona com a noblesa,
elit de la societat, mimada, fràgil i ten-
dent a la peresa intel·lectual i moral,
sona com un argument masculí.
Wollstonecraft creia que ambdós sexes
van contribuir a esta situació i prenia
per assentat que la dona tenia poder
considerable sobre l'home. En 1791
Olympe de Gouges va fer la "Declaració
dels Drets de la Dona i la Ciutadana"

Sovint s'afirma que el feminisme va
nàixer a finals del segle XVIII i principis
del XIX, quan la gent va començar a
percebre que la dona és oprimida en
una societat masclista . El moviment
feminista té les seues arrels a Occident
i especialment en el moviment de
reforma del segle XIX. El moviment
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organitzat data de la data de la prime-
ra convenció pels drets de la dona, a
Nova York l'any 1848. Més d'un segle i
mig més tard, el moviment ha crescut i
ha adoptat diverses perspectives res-
pecte de la discriminació contra la
dona. Els primers feministes són sovint
cridats 'la primera onada' i, després de
1960, 'la segona onada'. 

El feminisme dels anys 60

La consecució del vot i totes les refor-
mes que va comportar pareixien haver
desfet el moviment reivindicatiu de les
dones. En els anys que van seguir a la
Segona Guerra Mundial la igualtat legal
pareixia un fet, no obstant això quel-
com havia de caminar malament quan
esclataria de nou el moviment i amb
gran força en els anys 60 del segle XX.

La primera expressió d'eixe malestar i
de detecció de l'opressió en l'època de
la igualtat legal va ser el llibre de
Simone de Beauvoir “El segon sexe”
(1949). L'Altra fita que hem de recor-
dar encara que fora del nostre àmbit
territorial però no per això menys
influent, va ser “La mística de la femi-
nitat” (1963) de Betty Friedan que
denunciava el malestar cultural de les
dones nord-americanes. L'una i l'altra
destacaran com el control social infor-
mal havia sigut molt eficaç a l'hege-
monitzar un model de gènere que
identifica la dona com a mare i esposa;
este model retalla tota possibilitat de
realització personal i culpabilitza a
aquells que no són feliços en eixe pro-
jecte de vida.

Estos textos van arreplegar el sentir de
milers de dones que en una societat en
aparença feliç, se sentien discriminades
i oprimides. Els anys 60 en tota Europa
va posar en evidència a un sistema
polític i social que té la seua legitima-
ció en la universalitat dels seus princi-
pis però que és sexista, racista i impe-
rialista. Esta contestació política dona-
ria origen a moviments polítics de mar-
cat caràcter contracultural. El neofemi-
nismo naix precisament en eixe marc
(MIGUEL, 1995).

Este feminisme va mamprendre una
lluita llarga per la consecució de refor-
mes legals que pal·liaren desigualtats
significatives en l'educació: l'accés
massiu als estudis universitaris; o en el
treball com la diferència salarial; l'ac-
cés al vot en aquells països on encara
no hi havia. En general les dones van
reivindicar en condicions d'igualtat
amb els barons l'accés a tots els àmbits
i nivells de l'activitat humana. Estes
reivindicacions tindrien la seua concre-
ció en mesures legislatives al llarg
d'Europa des dels any 70 que garan-
tien la igualtat davant de la llei, la
igualtat en les activitats econòmiques,
etc. Finalment posarien les bases per a
les polítiques d'acció positiva.

Este feminisme va mamprendre una
lluita llarga per la consecució de refor-
mes legals que pal·liaren desigualtats
significatives en l'educació: l'accés
massiu als estudis universitaris; o en el
treball com la diferència salarial; l'ac-
cés al vot en aquells països on encara
no hi havia. En general les dones van



91

reivindicar en condicions d'igualtat
amb els barons l'accés a tots els àmbits
i nivells de l'activitat humana. Estes
reivindicacions tindrien la seua concre-
ció en mesures legislatives al llarg
d'Europa des dels any 70 que garan-
tien la igualtat davant de la llei, la
igualtat en les activitats econòmiques,
etc. Finalment posarien les bases per a
les polítiques d'acció positiva.

Espanya: l'Institut de la Dona i els
Plans per a la Igualtat d'Oportunitats

Els òrgans governamentals per a millo-
rar la situació de les dones en la socie-
tat espanyola es van establir més tard
que en altres països occidentals.
L'Institut de la Dona (IM) va ser fundat
en 1983, un any després de l'arribada
del PSOE al poder. En l'actualitat l'IM
és el major òrgan de defensa de la
dona a nivell nacional. El seu objectiu
és dissenyar polítiques capaces de
millorar la situació de les dones en
totes les esferes socials. També du a
terme investigacions i campanyes edu-
catives i finança les activitats de distin-
tes organitzacions de dones .

El funcionament de l'IM dins de l'apa-
rell governamental no ha sigut molt
fàcil. Efectivament a Espanya és molt
complicat establir un organisme estatal
independent que desenvolupe i incre-
mente les polítiques dirigides a la dona
ja que, necessàriament, les seues tas-
ques es van a solapar amb les dels dis-
tints ministeris. I estos no solen estar
disposats a reduir el seu propi poder de
decisió. Per no tindre suficient pressu-
post i dels poders executius necessaris,

l'IM no ha pogut realitzar les seues
pròpies polítiques igualitàries. Però
l'IM pot dirigir projectes d'investigació
i llançar campanyes d'informació de
forma independent, la qual cosa ha
constituït les seues principals funcions.
Algunes de les campanyes d'informació
dirigides a les dones han tractat dels
seus drets legals, altres de les institu-
cions polítiques per a possibilitar la
seua influència en el procés de presa de
decisions polítiques. L'IM també ha
estat en l'origen de moltes publica-
cions informatives sobre les dones
espanyoles. 

En 1985 es va crear un consell d'asses-
sorament (Consell Rector) per a ajudar a
l'Institut de la Dona en les seues tasques
d'informació als distints responsables de
l'estat sobre les polítiques d'igualtat
vigents en altres països occidentals i
convéncer-los perquè desenvoluparen
programes semblants en l'administració
espanyola. Representants dels ministeris
i de l'Institut es reunixen en el dit
Consell almenys cada sis mesos i un
comité més reduït celebra trobades més
freqüents, almenys quatre vegades a
l'any. En les dites sessions s'informa els
representants dels ministeris sobre com
concebre i dur a terme polítiques d'i-
gualtat. També se'ls demana que expli-
quen quines són les mesures que han
pres els seus servicis per a promoure la
igualtat entre els sexes, la qual cosa pro-
porciona l'oportunitat d'emetre sugge-
riments i consells als ministeris per part
del personal de l'Institut. 

Si considerem la seua influència sobre
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les polítiques públiques a Espanya, l'IM
ha jugat un important paper en la pla-
nificació i implementació de la igualtat
d'oportunitats polítiques. El I Pla per a
la Igualtat d'Oportunitats de les Dones
(I PIOM) es va inspirar en el Pla per a la
Igualtat de la Comunitat Econòmica
Europea. Espanya va ser membre de la
CEE a partir de 1986, la qual cosa va
originar moltes reformes de la legisla-
ció espanyola necessàries per a ade-
quar-la a les directives europees dels
anys 70. La influència de la CEE va ser
molt important per a la millora de la
situació de les dones a Espanya, ja que,
en comparació amb la resta d'Europa,
la legislació espanyola estava a la saga
en matèria d'igualtat d'oportunitats
per a les dones. Este context interna-
cional també va permetre la legitimació
de les activitats de l'IM. 

El I PIOM es va desenvolupar al voltant
de tres eixos : va establir principis i va
realitzar propostes que van ser molt
útils a l'hora de desenvolupar les dis-
tintes polítiques ministerials, i va pro-
posar reformes normatives de la legis-
lació. Va proposar un total de 120
reformes legals i accions per a la igual-
tat que es poden classificar en sis grans
categories : reformes legislatives la
meta de la qual era la d'obtindre la
igualtat legal entre sexes, iniciatives
per a una educació no sexista, mesures
per a la igualtat d'ocupació, programes
sanitaris específics per a dones, projec-
tes de cooperació internacional amb
les dones d'altres països i activitats de
promoció de les associacions feministes
a Espanya. Segons Valent, la majoria
dels objectius es van formular de forma

molt abstracta, excepte en el cas de les
reformes legislatives. 

L'avaluació del primer pla d'Igualtat va
permetre l'elaboració del segon, el II
PIOM. Cobria el període que anava de
1993 a 1995. Constava de 172 accions
específiques. Tres camps van ser objec-
te d'una especial prioritat : la defensa
de les oportunitats d'ocupació per a les
dones, la modificació de la imatge de
les dones (més concretament en els
mitjans de comunicació), i la promoció
del ple accés de les dones a llocs de
responsabilitat. També es va proposar
un marc d'acció a nivell de la legislació,
l'educació, l'ocupació, la participació
social i política, la sanitat i les respon-
sabilitats domèstiques així com enfront
de la marginalització de determinats
col·lectius femenins. 

És difícil analitzar totes les repercus-
sions que van tindre els I i II PIOM a
nivell de política d'igualtat en general,
però destaquen alguns resultats. El pri-
mer Pla va crear infraestructures de
promoció de la igualtat entre dones i
hòmens en el que afecta càrrecs admi-
nistratius. També va permetre l'aplica-
ció dels plans d'igualtat en la majoria
de les comunitats autònomes. El procés
d'avaluació del segon pla va evidenciar
la necessitat dissenyar mesures més efi-
caces per a analitzar els resultats d'este
tipus de polítiques. També costa saber
fins a quin punt estes mesures han
millorat la situació concreta de les
dones, però està clar que han contribuït
a fer dels temes d'igualtat entre sexes
una preocupació permanent i inevitable
del govern espanyol. 
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Què és el neomasclisme?

Segons una enquesta realitzada pel lloc
web Uol, el 42 per cent de les dones, el
32 per cent de les nóvies i manilles, el
18 per cent la societat i només un 8
per cent dels hòmens són els responsa-
bles que el masclisme continue pre-
sent. No obstant això, este ha canviat
en la seua forma i en el seu fons. Ja no
es tracta de l'home que li exigix a la
dona que es quede en la casa, que
planxe i li tinga el menjar servit. Ja es
va entendre que les dones han de com-
plir un rol actiu en la societat, tindre
un treball i realitzar-se com a persona.
Ningú els ho pot impedir, és per això
que el masclisme s'ha camuflat i hui es
basa més en el control i en la coerció
psicològica que en la discriminació o
en les restriccions físiques. És el mas-
clisme que es fa en la clandestinitat, el
“neomachismo”. 

En l'actualitat, les dones ixen, gasten
diners, veuen els seus amics i amigues,
mentres els seus nóvios i marits se sen-
ten amb dret a rebre una explicació
detallada de les seues activitats quoti-
dianes, però no accepten que se'ls pre-
gunte sobre les d'ells. 

Encara que els hòmens estan cada
vegada més disposats a anar al super-
mercat o fer-se càrrec dels xiquets, la
gran majoria encara es refusa a planxar,
a cosir, a tallar les verdures o a netejar
el forn o el bany, pel fet que estes tas-
ques es consideren poc masculines. És
a dir, ells ajuden, però encara dins de
paràmetres rígidament definits... culpa
la nostra? 

María Moscardó
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L'embut, com tots vostés saben, és
un instrument de forma cònica que
serveix per a transvasar líquids d'un
recipient a un altre. Els tamanys de
l'embut, així com els colors i els
materials del qual està fet, són
diversos. Majoritàriament, són fets
de plàstic de colors una mica puja-
dets. Abunden els de color blau,
groc, verd i roig. L'embut té una

boca molt ampla. Quan més gran és
l'embut, més gran és la seua boca o
part per on es deixen caure els
líquids i altres substàncies. La seua
forma li ve donada per a fer, de
manera precisa, la seua funció: del
molt ample superior passa al més i
més estret inferior, fins que el líquid
-o altra substància que haja estat
embocada per la seua boca ampla-

PARAPSICOPATOLOGIA DE L’EMBUT

Vaig a contar-los els fets que esde-
vingueren durant el mandat d'Embut
I, popularment conegut com a
Embutet, al país conegut amb el nom
d'Androminòpolis. Embutet, tal com
indica el seu nom popular, era un

embut que prometia arribar a ser un
gran embut el dia de demà, el qual,
però, amb les seues decisions va estar
a punt d'acabar amb la Democràcia
de les Andròmines.
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, cau enfilat recte cap avall; o siga,
per la boqueta de l'embut acaba
eixint tot allò que li és precipitat al
seu interior. Queda clar que l'embut
és un tub de formes característi-
ques, no està tancat per cap
extrem, la qual cosa permet circular
el material que l'embut emboca.
Deixem la presentació, i parlem del
molt popular Embut I conegut
entre la població amb el nom
d'Embutet. Abans, però, cal aclarir
que anem a parlar d'un país,
Androminòpolis, molt peculiar, on
els atifells de cuina, estris de llaurar
i objectes de tota mena tenen una
(no sabem si anomenar-la
intel.ligent) vida pròpia. Així, els
Gots, els Ganivets, les Cadires, els
Llits, els Ordinadors, els Telèfons
mòbils, les Bicicletes, els Llums …
parlen i conviuen entre si. A més a
més, estan dotats d'un sistema
social conegut com a Democràcia
de les Andròmines. Cada quatre
anys les andròmines elegeixen qui
les governarà al llarg dels següents
quatre anys.

Heus ací que Embutet havia de
governar l'existència dels seus con-
ciutadans, gràcies a una campanya
electoral molt hàbil que li havia fet
guanyar les eleccions: va prometre
als Vidres que mai no s'embruta-
rien, als Ganivets que mai no s'es-
mussarien, a les Bicicletes que mai
no punxarien, a les Taules que mai
no es quedarien coixes; i així, mol-

tes més promeses, com ara prome-
tre-li al Ganivet que mai no patiria
la tortura de la Llima, i a la Llima
que tindria tots els Ganivets que li
apetiren per a llimar. Això sí, tenint
molt en compte de no fer-los saber,
als Ganivets, les promeses que havia
fet a les Llimes; així com, no fer-los
saber a les Llimes les promeses que
els havia fet, als Ganivets. Damunt,
com sabia que les Llimes i els
Ganivets no es tractaven, no hi
havia perill que pugueren descobrir
el seu doble joc.
Embutet no era un nouvingut al
món de la política de les andròmi-
nes, tot ho havia aprés del seu pare,
Embutàs, al qual li ho havia ensen-
yat el seu pare, Embutarro, així com
aquest ho havia aprés del seu pare,
Embutó, tots ells experts en la
coneguda Llei de l'Embut: “l'ample
per a mi, l'estret per a tu”.

En tenir la vara de mando en
Androminòpolis, aquell particular
país de les andròmines, Embutet va
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decretar que la coneguda llei de la
seua família, la Llei de l'Embut,
seria l'única llei per la qual es regi-
ria tot el país. Tots van acatar, feli-
ços, la decisió del nou mandatari,
Embutet I.

Així les coses, si un matí arribava al
Palau d'Embutet un pleit de gots i
de botelles, Embutet resolia la
qüestió de la següent manera: com
que els gots tenien la boca més
ampla, els gots tenien la raó i les
botelles havien de pagar una sanció
a les arques d'Embutet. Si per con-
tra era una motocicleta qui tenia
un pleit contra una taula, aplicava
la mateixa llei de l'embut: com que
la taula era més ampla, guanyava el
pleit i la motocicleta havia de fer
mig rodatge en benefici d'Embutet,
el qual es passejava ufanós per tota
la seua població a cavall de la
motocicleta que no podia sinó dei-
xar de remugar: “broom, broom,
brooooom!”. Això sí, tot procurant
no molestar el seu il.lustre passat-
ger, Embutet I.

Conegudes les primeres sentències
d'Embutet, les andròmines comen-
çaren a pensar -perquè en
Androminòpolis tenien la capacitat
de pensar- i arribaren a la següent
conclusió: qui tinguera la boca més
ampla, el forat o la superfície més
gran que l'altre, sempre eixiria
guanyant en la llei de l'embut, llei

de la qual Embutet se sentia molt
orgullós. Llavors començaren a cal-
far-se el cap de valent: ni la moto-
cicleta volia passejar de bades a
Embutet, ni les botelles volien per-
dre el seu líquid en multes absurdes
-líquid, que bona cosa els havia
costat de guanyar-, per culpa d'una
llei que no beneficiava sinó a
Embutet i la seua cort d'embuts.

Així fou com les Tauletes comença-
ren a posar-se postisos per a ser
més amples que les seues fadrines,
les Taules grans; les Motocicletes
començaren a posar-se boques de
dipòsit cada vegada més estrafola-
ris perquè foren més i més amples;
els Ganivets, que sempre perdien,
per estar tan afilats, començaren a
esmussar-se les fulles per ser més
amples, que de tan amples ni talla-
ven ni res. De les Agulles, què en
direm!, sinó que pareixien embuts,
de tan amples que es feien els caps,
per por de perdre en els judicis que
se celebraven davant d'Embutet I.
La veritat era que cadascú va deixar
de ser com era per convertir-se en
un altre de molt diferent. Les
minúscules Agulletes portaven, sol-
dats al seu cap, una enorme cir-
cumferència que els impossibilitava
la tasca de ser agulles, però, a canvi
d'això, eixien guanyant els pleits.
Les Motocicletes havien perdut la
seua aerodinàmica i eren inútils per
circular, però guanyaven algun que
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altre pleit, i així no havien de pas-
sejar Embutet debades. Les
Botelles, a força d'eixamplar la seua
boca, quan a penes podien contenir
cap líquid. Els Ganivets, de tan
esmussats, no tallaven gens ni
miqueta.

El resultat de tot plegat va ser evi-
dent inclús per als Grans Embuts
fidels a Embutet I. Per tot açò, un
dia, en Androminópolis, les coses
van deixar de funcionar. Ningú no
perdia cap plet, perquè abans d'a-
nar al Palau d'Embutet, tots amida-
ven la circumferència del seu con-
trari i així tots arribaven amb la
mateixa amplària de boca, amb el
resultat que Embutet no podia sinó
donar la raó a tots dos, cosa que no
li agradava gens, perquè així deixa-
va de cobrar a qui perdia el plet.
Sense Motocicletes, no podia viatjar
debades; sense Ganivets, no podia
tallar el pernil; sense els Gots no
podia beure; i així, tota la resta:
sense Taules, sense Poals, sense
Ordinadors, … Tots havien hagut de

deixar de ser qui eren per convertir-
se en embuts estrafolaris que no
acomplien cap funció.

Amb la finalitat de convèncer
Embutet I, una delegació de les
andròmines va aliar-se amb els
Grans Embuts, els quals havien
comprés que la nació anava a la
ruïna, i entre tots li feren saber a
Embutet I la situació. Trist i ofés, va
haver d'acceptar allò que li van
imposar: que es prohibira que la llei
de l'embut fóra l'única llei; tot
seguit es va decretar que els embuts
tenien dret a governar però que no
tenien dret a fer de cada objecte un
embut. Així, la nació
d'Androminòpolis tornà a ser lliure
i la Democràcia es va salvar.

Joan J. Conejero

agost, 2008
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A la memòria del nostre bon amic Pepe
“el castellano”, capaç de fer una paella
al mig del desert.

ETIMOLOGÍA

paella  (del fr. ant. <paele>, hoy
<poele> del lat. <patella>). Plato típico
de  la región valenciana que consiste en
arroz guisado con distintas legumbres,
como guisantes, alcachofas o judías
verdes, trozos de distintas carnes o pes-
cados, mariscos o caracoles, etc.

Maria Moliner Diccionario del Uso del
Español

paella. Estri de cuina metàl.lic, prim.
De ferro en forma de vas rodó ample i
de poca altura, amb un mànec llarg o
dues nanses, que serveix per a fregir
carn, ous, llegums, etc// P. ext. Guisat
valencià fet amb arròs i altres ingre-
dients en una paella molt plana de
dues nanses.

Pompeu Fabra Diccionari manual de la
llengua catalana.

Davant del nom de “paella”, en la seua
acepció de plat popular valencià, ens
trobem en un cas més d�identificació
d�un recipient amb el seu contingut,
com per exemple: olla, escudella, cal-
dereta, …

ORÍGENS  I INGREDIENTS

L�arròs és l�ingredient protagonista de

la paella com és desprén de les ante-
riors definicions. Els altres ingredients,
alguns necesaris, altres optatius sòn
l�acompanyament de l�arròs.

Els orígens de la paella els hem de bus-
car en l�origen del seu ingredient prin-
cipal. La paraula arròs prové de la
paraula àrab Ar-ruz. L`arròs d�origen
hindú, s�introduix a Espanya de la mà
dels musulmans i el seu cultiu arraiga
més a València per raons climàtiques i
geogràfiques a causa de la presència
d�estanys, llacunes, marjals i l�Albufera.

Amb la conquesta de València per
Jaume I, es produeix una repoblació
d�aquestes terres per pobladors cris-
tians que continuen conreuant l�arròs.

El cultiu de l�arròs ha sigut motiu de
grans polèmiques entre els seus parti-
daris i els seus detractors que li atri-
buïen la causa del paludisme i des del
segle XIV comencen els intents, que
continuaran durant segles, de frenar o
eliminar aquest cultiu a través de pro-
hibicions reials, que disposàven exemp-
cions fiscals als agricultors que no cul-
tivaren arròs i penes monetàries o de
desterrament als qui ho incomplien.

Totes aquestes lleis van resultar inefi-
caces perquè xocàven amb els interes-
sos econòmics dels agricultors valen-
cians, arribant-se al punt extrem de
que l�any 1448 es va promulgar pel rei
Alfons el Magnànim una prohibició per
la qual tots aquells que conreuaren 

LA PAELLA



arròs seríen condemnats a la pena de
mort i els seus béns serien confiscats.

Però ni les pohibicions ni les successi-
ves epidèmies de tercianes (paludisme)
van aconseguir frenar l�expansió del
cultiu de l�arròs, fins a mitjans del
segle XX, quan ha sigut substituït per
un altre cultiu més rendible que l�ha
anat arraconant a l�àmbit de les terres
de l�Albufera i els seus voltants com els
termes de Sueca, i Cullera: el taronger.

Pel que fa a la resta d�ingredients, tro-
bem com a qualsevol plat popular, que
es tracta dels elements que més a prop
es tenia a mà:  verdures fresques

segons la temporada provinents de la
zona d�horta de regadiu, carn de conill
i pollastre provinents de la cria domès-
tica per al consum familiar, marisc i
peix provinent de la zona costera,
alguna espècie cinegètica provinent de
l�albufera, i com no,  l�oli d�oliva, sím-
bol del mediterràni, tot condimentat
amb  sal i safrà.

RECEPTES

Hi ha infinitat de receptes de paelles
segons els ingredients, les zones o la
creativitat dels qui la cuinen: paella
amb conill i pollastre, paella negra amb
faves i carxofes, paella de marisc, pae-
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lla mixta de carn i marisc, paella de
flor-i-col, paella de verdures, paella
amb pilotes, paella d` ànec, paella a
l�estil alacantí etc.

La denominació, no exempta de
pol.lèmica, de “paella valenciana” que
avala entre altres l�Ajuntament de
Sueca, ve a ser la variant de paella que
es cuina a l�estil de l�Horta de València
i la Ribera del Xúquer i  es realitza amb
pollastre, conill i les clàssiques verdu-
res: garrofó, tavelleta, bajoqueta…

LA PAELLA COM A RITUAL

La paella no escapa a l� empremta de la
divisió tradicional de rols de gènere,
que atorga més valor social al gènere
masculí, i per tant caldria distingir
entre: La paella com a plat quotidià,
reduïda a l�àmbit  domèstic i íntim,
elaborada per les dones; i La PAELLA,
amb majúscules, sinònim de festa, ela-

borada aquesta pels
hòmes,  fora de les
cuines domèstiques,
d'àmbit públic. A
aquesta última
correspon l�expressió
“anar de paella”, que
deixa entreveure el
conjunt de factors
ambientals externs i
festius que l� envol-
ten.

El paeller , home que
fa la paella, adquirix
tot el protagonisme
actuant com una

mena de mestre  de cerimònies, rodejat
de tot un sèquit d�oficiants que baix
les seues ordres van trossejant i salant
la carn, preparant les verdures, portant
llenya i atiant el foc, tenint en compte
que no li falte beguda…per acabar
escurant-li el calder…  les dones!.
El paeller dóna i retira permís als aju-
dants  i espectadors per a tastar el brou
(si está o no, bo de sal, etc.) Quan
acaba la cocció mostra als assistents el
resultat i rep una primera ovació, pro-
ducte de la primera impressió visual,
encara que l'ovació definitiva li vindrà
quan els comensals es fiquen la prime-
ra cullerada a la boca.

Si hi ha un ritual de preparació, també
hi ha un ritual tradicional d�ingestió
pel qual els comensals es col.loquen en
cercle al voltant del recipient, disposat
sobre el mateix trespeus que s�ha
emprat per a fer-la, i es mengen l�arròs
amb l�ajuda d�una cullera de fusta.



101

Aquest ritual podríem dir que és l�orto-
dox encara que s�han anat produint
variacions com utilitzar culleres o for-
quilles d�acer en lloc de culleres de
fusta i escudellar en els plats a tots o
part dels comensals. En este punt
d�escudellar , solen intervindre les
dones, bé directament posant-se a
escudellar o eixint  en defensa dels
gustos i costums familiars “la cuixa per
al meu fill”,  “posa�m el cap”, “posa-li
sols una culleradeta, per a la xiqueta”,
“al meu marit no li fiques tanta verdu-
ra”, “posa�m més caragols”, “jo vull
socarrat”, etc.

D�un temps recent ençà hi ha una ten-
dència, fruit del context social general
de podríem dir, eufemísticament,
externalització de serveis, que compor-
ta a la pràctica, el deslligament dels
processos de producció i consum de la
paella.
En molts casos, hui l�expressió “anar de
paella” als pobles, significa encarregar
la preparació de la paella a persones
especialitzades, generalment també
hòmes, que, previa retribució dinerària,
, cuinen fòra de la vista dels clients la
paella i servixen el producte final,
encarregant-se, també, d�escurar el
calder, actuant com una mena de res-
taurant itinerant.

Una altra tendència que ha proliferat
últimament, que també comporta el
pas d�un paper actor a un paper

d�espectador-consumidor, és la irrup-
ció a les festes de les paelles gegants
amb racions per a cinc-centes, mil, dos
mil, o més persones. En aquest cas l'e-
laboració de la paella corre a càrrec
d�empreses de restauració.

Aquestes noves tendències conviuen
amb les tradicionals i de vegades les
van substituint, com en el cas anterior
de les paelles gegants que han despla-
çat, parcialment als concursos de pae-
lla de més d�alguna agenda festiva.
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Recorde amb delectança que a les ves-
prades dels dissabtes de tardor (així
com també en els dies festius de les
vacances de Pasqua) la mare ens ado-
bava unes monjàvenes per berenar en
aquells anys de la dolça infantesa.
L'elaboració n'era ben senzilla, però, i
els ingredients a l'abast de l'economia
de qualsevol en anys de migradesa físi-
ca i mental: Hom escaldava la farina de
blat en aigua calenta i oli d'oliva. Els
grumolls resultants es pastaven amb
ous batuts i s'estenia tot ensems en
una llanda untada amb satgí, oli o
mantega; i al forn. Moments abans de
traure-les-en, podíem espolvorejar-les
amb sucre i canyella. El resultat era
una coqueta inuniforme, molla i bote-
ruda però que, untada amb mel feia la
delícia d'aquells berenars dels anys de
la primera joventut.

Anys més tard vaig consultar la traduc-
ció d'un manuscrit anònim del segle
XIII sobre la cuina hispano-magrebina,
feta per l'arabista valencià Ambrosio
Huici Miranda i publicada a Madrid
l'any 1966 amb el patrocini de
l'Ajuntament de València. El manuscrit
correspon a l'època Almohade i sembla
que recull el dietari de cuina de les ciu-
tats de Còrdova, Sevilla, Xerès i de
l'Algarve en el primer terç del segle
XIII. Al capítol que parla dels pans, dol-
ços i fogaces, a la pàgina 225, vaig tro-
bar per a la meua sorpresa la recepta
de la monjàvena.

Cal aclarir abans de res que el mot
prové d'un participi passiu de l'àrab i
que la radical [jubn] significa simple-
ment "formatge". Monjàvena, per tant,
seria en traducció literal "allò que
porta formatge", formatge que nosal-

Monjàvenes de tardor
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tres hem eliminat per convertir-la en
una simple llaminadura per berenar o
com a postres. Per curiositat, a la ciu-
tat de Damasc, hom sol desdejunar a
l'estiu unes coquetes de farina amb
formatge d'ovella i fulletes esmicolades
de julivert que anomenen simplement
així "Jubn", és a dir "formatge" per
acompanyar el te verd o el café turc.

Tornant al manuscrit musulmà andalu-
sí, cal dir que cita cinc tipus de monjà-
vena, a més a més de l'explicació gene-
ral de la seua elaboració. L'estil anda-
lusí consisteix a barrejar la farina amb
formatge de vaca i d'ovella i a usar llet
de vaca enlloc d'aigua; tot seguit es
pasta amb ous i es divideix el resultat
amb fragments menuts que es fregiran
amb oli d'oliva com si foren simples
bunyols. Les altres variants andaluses
són les següents:

a)Es barreja la pasta amb rent i es fre-
girà amb oli d'oliva i es servirà, després
d'haver-los escorregut una miqueta,
amb sucre roig, canyella mòlta, mel o
xarop de roses. 

b)Es barreja la farina amb ous i format-
ge fresc, però sense llet ni aigua i es
batrà tot amb fenoll i llavoretes d'anís,
i tot seguit, a la fregidora.

c)L'anomenada "terciada", perquè es
barreja un terç de farina, un de format-
ge tendre i un de mantega, tot pastat
amb llet fins que esdevinga esponjosa i
es fregirà amb oli dolç.

d)Es pasta pa blanc sense corfa, ame-
tles pelades i trossejades, mantega, for-
matge fresc i ous. Hom ha d'usar llet
enlloc d'aigua i es fregeix.

e)L'última variant, que en el manuscrit
andalusí s'anomena "al forn o dita La
Toledana entre nosaltres" (fem esment
que el manuscrit s'escriu a Sevilla), és la
més semblant a la que tenim per cos-
tum ací i és ben corrent trobar a Pasqua
en els forns de Xàtiva conjuntament
amb arnadins i mones, i és la següent:
la farina escaldada com ja teníem sabut
i pastada amb els ous. Hom estén la
pasta en la llanda i al damunt el for-
matge ratllat o esmicolat i es doble-
guen els extrems de la coca per tots els
costats (com si fos una coca tapada
però amb obertura al bell mig) i se li
posa una miqueta de fenoll esmicolat i
al forn. Després es pot servir amb mel,
sucre o especiada a voluntat.

En fi, acabades les inclements calors de
l'estiu i a l'aixopluc de la gelor de la
tardor o de la pluja sobtada d'aquestes
vesprades que van acurtant-se a corre-
cuita, podem fruir de la monjàvena
ensucrada o encanyellada, al forn (com
tenim més costum) o a l'estil andalusí,
fregides com els bunyols de carabassa
de falles o Nadal, "aformatjades" o ben
especiades, de segur que el nostre tast
agrairà un tracte escollit tan propi de la
cuina tradicional i de la bona cuina de
sempre. Salut i profit.

Isaïes Minetto i Gozálvez
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Conta una antiga llegenda que existei-
xen tres donyets virtuosos que conver-
tixen els pernils de l' IBÈRIC en prodigi:

-LA IMAGINACIÓ, ideant l'ecosistema
de les deheses i vinculant al porc ibèric
i la bellota. 
-L'EXPERIÈNCIA, deixant-los assecar i
madurar lentament, amb una saviesa
reposada, i
-EL TEMPS, que ensenya a jutjar els
resultats i a rectificar els aspectes
menys satisfactoris del procés.

Esta llegenda és la base del secret
millor guardat. Els pernils ibèrics són
peces artesanals elaborades seguint un
acurat procés de curació: una vegada
desagnats i sotmesos a l'oreig, inicien
un lent i curós procés de maduració,
que només rendirà el seu fruit al cap
del temps. En el salaó els pernils s'api-
len entre denses capes de sal marina,
les quals després es llavaran, es molde-
jaran i es perfilaran. Després, entren en
els assecadors artificials on eliminen el
seu excés d'humitat. Aquest procés és
conegut com assentament o postsalat,
i dura al voltant dels quaranta dies.
Passen aleshores, als assecadors natu-
rals, on romanen fins a conseguir la
curació desitjada, canviant el seu
emplaçament a mesura que evoluciona
el seu estat d'envelliment natural,
sense preses, sense maduracions forço-
ses, esquivant la climatologia quan cal,
obrint o tancant portes i finestres, en
conclusió, cuidant i protegint el pernil
de qualsevol sobresalt tèrmic. La raça

El pernil iberic
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ibèrica constitueix la base d'un sistema
d'explotació lligat al medi natural. El
porc ibèric rentabilitza la devesa, a tra-
vés de l'aprofitament de les pastures i
el gla muntanyer. Mantenint la raça
ibèrica i les seues nissagues, en ser un
patrimoni genètic. S'ha d'evitar la con-
fusió entre el porc ibèric i els seus
encreuaments, de tal manera que es
clarifique el mercat, i també s'ha d'evi-
tar la confusió que existeix entre els
consumidors. Podem distingir tres
categories en la denominació d'origen
ibèric.  A continuació classificarem els
tres factors de qualitat de l'ibèric amb
les races autoritzades per a fer aquest
tipus de pernil:

-Races ibèriques criades en puresa
-Races ibèriques duroc o duroc-jersey

Per altra banda, segons el tipus d'ali-
mentació que rep el porc, podem clas-
sificar tres tipus de pernil ibèric:

-De “BELLOTA” o acabats en munta-
nera (criat en llibertat en les deveses)
bàsicament el porc sols s'alimenta de
bellota.

-De  “RECEBO”, la seua alimentació és
bellota en muntanera i finalitza el seu
engreixament amb pinsos de base de
cereals  i lleguminoses.

-De  “CEBO”, alimentació sols de pin-
sos (cereals i lleguminoses) i criats en
granges.

Queda així aclarat que tot pernil elabo-
rat en la peninsula Ibèrica és “Iberico”. 

Gustavo Montagudo Sanchis
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Durant l'any 2008 s'ha encetat una
nova polèmica en relació a la cuina
d'avanguarda, representada pel cui-
ner Ferran Adrià, actualment, el cui-
ner més prestigiós del món, el més
mediàtic a nivell internacional o el
que més ingresos econòmics genera.
El capità de El Bulli està sent posat
en dubte. Santi Santamaría, el també,
cuiner català que regenta El Racó de
can Fabes ha encetat una croada en
contra de la manera de fer i entendre
la cuina que té Adrià. Aquest enfron-
tament, o millor dit atac de
Santamaría a Adrià, ha estat tema de
debat als mitjans de comunicació sal-
tant així a l'opinió pública. De fet
s'ha pogut escoltar a gent del carrer,
periodistes, tertulians… opinant del
tema, alguns, amb més coneixements
que d'altres.

El tema és molt més difícil del que
sembla, doncs hi ha un rerefons difí-
cil d'explicar i són molts factors els
que ens duen a aquesta polèmica. I si
el que volem debatre és qui dels dos
tenia la raó, els dos en tenen la seua
part. Per una banda, és cert, que hi
ha alguns productes utilitzats a la
cuina, que estan baix sospita, com la
metilcel·lulosa, el consum de la qual,
pot ser perjudicial ja que es desco-
neix si el consum a llarg plaç pot ser
perjudicial per a les persones. Aquest
és un dels atacs que ha emprés
Santamaría, i la base de la seua argu-

mentació, la qual no ha sofocat
massa a l'innovador Ferran Adrià,
component d'una fundació on hi han
diversos científics que treballen per
asesorar i fomentar els bons hàbits
alimentaris. Sempre s'ha dit que el
que fa Ferran Adrià és una tasca de
laboratori més que de fogons, i pot-
ser aquesta afirmació siga certa. Però
la cuina són procesos químics, i Adrià
el que ha fet, sempre deixant-se
assessorar per entesos en la matèria,
és buscar eixa explicació científica a
les reaccions químiques que es pro-
dueixen a la cuina, per a després, a
través d'un treball d'investigació i
desenvolupament (I+D), aplicar o
crear noves técniques culinaries.  Però
El Bullí d'Adrià, no és tan sols quími-
ca, és bon producte i una bodega
espectacular. 

El Racó de Can Fabes i el seu cap de
cuina, realment tampoc deurien
d'envejar en res del restaurant
d'Adrià. Va ser Santamaría, el primer
cuiner català, amb contar amb tres
estreles “Michelín”, a més ha sigut
premiat i reconegut per tot arreu.
També com a escriptor li aplegà
recentment el reconeixement, amb el
llibre La cocina al desnudo, guanya-
dor del Premio de hoy, que li fou lliu-
rat el 15 de maig pel ministre de cul-
tura i on Santi Santamaria va aprofi-
tar l'acte, per reivindicar la cuina tra-
dicional enfront de la cuina amb quí-

La cuina a debat
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mica empresarial i l'espectacle medià-
tic d'altres xefs (referint-se a Adrià),
provocant  l' escàndol ja conegut.

Ens trobem davant una polèmica de
la qual, si ho pensem bé, els dos cui-
ners en trauen profit. S'ha parlat i
escrit molt, i la publicitat per a amb-
dós és inqüestionable. No serem mal-
pensats, però no seria la primera
vegada que es creen conflictes per fer
publicitat. En la societat en la que
vivim, dels empresaris, asesors i
publicistes, ens podem esperar el que
siga per vendre.

Siga com siga, el que també està clar
és que  totes dues filosofies d'enten-
dre el món de la cuina són compati-
bles i poden conviure en harmonia. A
més, al cap i a la fi, qui legitima la
feina són els comensals, i per poder
gaudir de les elaboracions de Ferran
Adrià i Santi Santamaria , cal formar
part d'una llarga llista d'espera.

Malgrat estar parlant d'una polèmica,
simplement el fet de que es parle d'a-
quest tema, mostra com cada vegada
la gastronomia està més present en
les nostres vides, i junt amb amb la
millora dels habits alimentaris, la cul-
tura gastronòmica afortunadament,
va en augment.

PAU MONTAGUDO LÓPEZ

Cuiner i Formador tècnic de Cuina

Ferràn Adrià i Santi Santamaria compartint por-
tada a una coneguda revista catalana de cuina,
fa uns anys.
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Cilim amb el poble
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Xiquets evacuats en la casa del Rei (Any 1936-1939)

Els xiquets prenent el bany en l’Assut d’Antella

El servei de la Casa del Rei als xiquets 
evacuats, mestres, cuinera i serventes
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ANTELLA HI HAVIA.......

Casalici de Sant Joan-Baptiste

Quan estava construïnt-se. Abans de l’any 1964.

Inaugurat al jardi de l’Assut, el 26 de
maig de 1964.

Inaugurat al jardi de l’Assut, el 26
 de maig de 1964.
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Data  8 de desembre 1979

Data  8 de desembre 1979

Data  8 de desembre 1979
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ANTELLA HI HAVIA.......

Casa-comporta 

Casa de la Comporta de la Sèquia Particula
r 12 Juny 1979

Detall de l’escut de la Casa de la Comporta de la Sèquia Particular. 12 Juny 1979
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