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Presentació

Des què vam començar les nostres primeres activitats, fa alguns anys ja d'açò, hem procurat
oferir al poble d'Antella el nostre treball voluntari per a procurar una àmplia oferta cultural i
lúdica. Estem molt pròxims a abastar la xifra de 300 socis, el que dóna una clara idea de la
repercussió social que CILIM té a Antella i, per tant, de la gran responsabilitat adquirida amb
tots els socis i veïns.

Una de les raons fonamentals per a la creació de CILIM era el poder tornar a projectar cine
en el nostre poble. A data de hui, açò ha sigut possible gràcies a la col·laboració desinteres-
sada dels socis i l'assistència de públic a totes les sessions. 

Tots nosaltres guardem bons records de la nostra infància i joventut relacionats amb l'estiu a
Antella: la quadrilla d�amics, l�Assut i el Barracó. El cine d'estiu és segurament un dels nos-
tres records millor gravats d'aquella època. El cine en estat pur, ranci i antic, el cine tal com
el van començar els germans Lumière: una pantalla, un projector i unes cadires, sense més
ingredients ni additaments especials. Gens de sensurround, cadires anatòmiques, aire condi-
cionat o aposentador. El cine que s'apodera del primer espai disponible per a recrear la màgia
d'aquells estius, el cine amb entrepà de truita, el cine amb el remor d'un cotxe que passa per
la carretera i la brisa de la nit, l'arrossegar de cadires i el tragí de persones que s'alcen a pel
seu refresc o el café, els xiquets corrent entre les cadires als pocs minuts de començar la pro-
jecció, no poden faltar en un cine d'estiu que meresca este nom.

Al juny vam comprar el nostre projector i pantalla, que són de tots els socis,  i amb la col·labo-
ració del CECA, que ens cedix altaveus i un ordinador portàtil, després de solucionar alguns
problemes imprevistos que ens van portar a construir una pantalla rígida, vam poder arrancar
l'onze d'agost la que ha sigut la nostra primera temporada de “Cinema d�Estiu” que ens ha
portat a projectar tots els dimarts i dijous, fins mitjans de setembre. 

Hem iniciat esta activitat amb una selecció de pel·lícules que, si bé, no formen part d'un cicle,
ni obeïxen a un criteri determinat, sí que podem dir que són títols imprescindibles en la
Història del Cinema: Amélie, Fargo o Blade Runner són pel·lícules que no poden faltar en la
videoteca de qualsevol aficionat al cine.

L'any que ve esperem començar este programa de “Cinema d�Estiu” en el mes de juny, així
podrem disfrutar una miqueta més de tres mesos d'esta activitat que se suma a les ja habi-
tuals: excursions, exposicions temàtiques i de pintura, sopar d�estiu, revista, etc. i esguitades
amb allò que ens ix al pas i pensem que és interessant: contacontes, cursos, etc.

Esperem que disfruteu amb la lectura d'este exemplar de la nostra revista “La Lloca” i amb
aquelles activitats que al llarg de l'any es van succeint. 

Juan Antonio Tovar
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CRONOLOGIA DELS FETS

Conquesta àrab de la Península
Ibèrica. Període de l�Emirat depenent
de Bagdad.

Desembarcament i conquesta àrab de
l�actual Andalusia.

746: Ocupació militar de les actuals
terres valencianes, el Sharq al-Andalus.

756-912: Emirat Independent de
Còrdova: Instal.lació de la dinastia
Omeya a Al- Andalus.

Estabilització, assentament i constitu-
ció de la societat musulmana.

929-1008: Califat Independent de
Còrdova.

1008-1031: Desintegració de
l’Espanya musulmana: Formació dels
regnes de Taifes. (ta, ifa, partit)

L’Espanya musulmana es desintegra
en una vintena de xicotets regnes
independents. (muluk al-tawa, if)

L�actual territori valencià es divideix
en dos grans taifes:

La taifa o regne de Dènia, més les
illes Balears; i la taifa de València, que

compren el territori des del Xúquer
fins a l�Ebre.

1031-1086: Període dels regnes de
taifes.

1086-1232: Període de les dinasties
africanes: almohads i almoràvids.

1137: Unió Dinàstica d�Aragó i
Catalunya.

1232-1492: Supervivència del Regne
nazarí de Granada.
PAÍS VALENCIÀ

1210-1219: Primers intents de con-
questa.

1231-1232: D�Alcanyís a la conquesta
de Morella i Ares.

1233-1238: Del setge de Borriana al
de València.

28 de setembre de 1238, conquesta
de la ciutat de València per Jaume I

1238-1239: Fundació jurídica del
regne de València dins de la Corona
d�Aragó.

1239-1245: Conquesta de les terres
del sud del Xúquer.

L’expulsió del Moriscos
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1239-1240: Setge del castell de
Xàtiva, des de Sellent.

1242: Conquesta de la ciutat d�Alzira.

1244: Conquesta de la ciutat de
Xàtiva i del seu terme general.

1239-Segle XVI: Etapa repobladora de
les terres conquerides pels cristians
catalano-aragonesos. Pactes de convi-
vencia entre els musulmans i les noves
poblacions que venen a repoblar el
Regne.

1244: Aparició dels primers cavallers
cristians en la zona d�Antella i pobles
de la Vall.

1246: Primer intent d�expulsió dels
musulmans del nou Regne.

1248-1276: Gran assentament de
repobladors en les noves terres con-
querides.

1248-1249: Primeres donacions de
terres als repobladors cristians: Cotes,
Sueca (alqueria situada entre
Sumacàrcer i Càrcer), Xarquia, Garbia,
Sumacàrcer i Càrcer.

Ubicació de la primera parròquia cris-
tiana en Càrcer.

1276: Creació del Senyoriu territorial
d�Antella assignat a Guillem de Fabra.

1276-1300: Revolta dels musulmans,
pel no compliment dels pactes esta-
blerts i victòria militar definitiva dels
cristians.

1348: La Pesta Negra i crisi econòmi-
ca, social i demogràfica de la població
europea. Revoltes nobiliàries i musul-
manes.

1359-1360: Revolta antisenyorial en
la comarca del pseudo profeta ano-
menat CILIM, el Sarraí d�Antella.

Ajusticiat en Xàtiva en 1360.

Segles XIV-XV

1462: Impuls de la creació de senyo-
rius nobiliaris.

Delimitació del terme entre Antella i
Sumacàrcer, prenent com a separació
el riu Xúquer.

1500: Entronització de la casa d�Àus-
tria a Espanya. (Carlos I).

Agreujament de la convivència entre
musulmans i cristians.

1510: Decret d�expulsió dels musula-
mans del regne de Castella.

1519-1523: Conflicte de les
Germanies.

1522: Bateig forçós dels musulmans
als pobles de la Ribera.

1526: PACTE DE CONVIVÈNCIA
ENTRE LA MONARQUIA I ELS MORIS-
COS.

1535: Creació de les rectories de
moriscos (les parròquies)

1563: Revolta dels moriscos de les
Alpujarres i decret del desarmament
dels moriscos de tot el Regne.

1567: Creació de la Baronía d�Antella.

Es succeixen diverses cases nobiliaries,
per herència i compra.

4-04-1609: Decret d�expulsió dels
moriscos d�Espanya.

Setembre-Octubre 1609: Eixida dels
751 moriscos d�Antella.

1610: Carta de repoblació d�Antella.

Comença una nova etapa de la història
del nostre poble, sense la població
musulmana.
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INTRODUCCIÓ

Problemàtica dels moriscos.

Al llarg del present treball, hom podrà
fer-se una idea de la problemàtica que
va comportar l’acord de la Cort
Espanyola l’abril de l’any 1609, l’acord
que va despoblar de treballadors les
terres valencianes pel fet de ser consi-
derats moriscos. 

Segons les dades històriques, la Corona
Espanyola de 1609 comptava amb 7
milions de súbdits, 300.000 dels quals
habitaven al Regne de València. El
decret d’expulsió va afectar un total
aproximat de 300.000 moriscos (el
4,3% del total) a tots els diversos reg-
nes d’Espanya, 117.000 dels quals eren
valencians (el 33% del total). Aquestes
xifres ens donen una idea aproximada
de la magnitud de la tragèdia que
aquell decret d’expulsió reial comportà
per als súbdits considerats com a
moriscos.

Si fem una equivalència amb les dades
del cens del l’any 2009, seria com
expulsar 1.978.000 habitants de l’Estat
Espanyol actual (el 4,3% de 46
milions). En el cas del nostre País
Valencià, sobre el cens actual, seria

com expulsar 1.667.000 de valencians
(el 33% de 5 milions). Les xifres són
aterradores.

Però deixem de parlar de xifres i per-
centatges, que sempre resulten molt
gelades i distants, i passem a llegir una
visió directa de la mateixa època de
l’expulsió escrita molts pocs anys des-
prés de 1609, per una de les ments més
privilegiades del moment, Don Miguel
de Cervantes y Saavedra, el qual en un
dels capítols de la seua magna obra, va
deixar escrita una de les moltes histò-
ries que van haver de patir aquella gent
expulsada. Llegim-lo atentament, val la
pena.

L’expulsió dels moriscos vista per
Don Miguel de Cervantes y Saavedra.

Al capítol 54, títulat: “Que se trata de
cosas tocantes a esta historia, y no a
otra alguna” de la Segona part del lli-
bre Don Quijote de la Mancha, publi-
cat l’any 1615, trobem el personatge
de Sancho Panza que va a buscar a
Don Quijote. Pel camí es troba a sis
estrangers que li demanen almoina, ell
els dóna un tros de pa i un tros de for-
matge, i quan anava a deixar-los, un
d’ells l’abraça per la cintura tot dient-
li: 

-¡Válgame Dios! ¿Qué es lo que veo?
¿Es posible que tengo en mis brazos al
mi caro amigo, al mi buen vecino
Sancho Panza? Sí tengo, sin duda,
porque yo no duermo ni estoy ahora
borracho.

De primeres, Sancho Panza no el reco-
neix, però quan el foraster li diu: 
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-¿Cómo y es posible, Sancho Panza
hermano, que no conoces a tu vecino
Ricote el morisco, tendero de tu lugar?

Llavors, Sancho reconeix Ricote, un
morisc expulsat de València l’any 1609.
Després de ben menjar i beure bé,
Ricote li conta a Sancho Panza la
següent narració:

—Bien sabes, ¡oh Sancho Panza, vecino
y amigo mío!, como el pregón y bando
que Su Majestad mandó publicar con-
tra los de mi nación puso terror y
espanto en todos nosotros: a lo menos,
en mí le puso de suerte que me parece
que antes del tiempo que se nos con-
cedía para que hiciésemos ausencia de
España, ya tenía el rigor de la pena eje-
cutado en mi persona y en la de mis
hijos. Ordené, pues, a mi parecer como
prudente, bien así como el que sabe
que para tal tiempo le han de quitar la
casa donde vive y se provee de otra
donde mudarse; ordené, digo, de salir
yo solo, sin mi familia, de mi pueblo y
ir a buscar donde llevarla con comodi-
dad y sin la priesa con que los demás
salieron, porque bien vi, y vieron todos
nuestros ancianos, que aquellos prego-
nes no eran solo amenazas, como
algunos decían, sino verdaderas leyes,
que se habían de poner en ejecución a
su determinado tiempo; y forzábame a
creer esta verdad saber yo los ruines y
disparatados intentos que los nuestros
tenían, y tales, que me parece que fue
inspiración divina la que movió a Su
Majestad a poner en efecto tan gallar-
da resolución, no porque todos fuése-
mos culpados, que algunos había cris-
tianos firmes y verdaderos, pero eran
tan pocos, que no se podían oponer a

los que no lo eran, y no era bien criar
la sierpe en el seno, teniendo los ene-
migos dentro de casa. Finalmente, con
justa razón fuimos castigados con la
pena del destierro, blanda y suave al
parecer de algunos, pero al nuestro la
más terrible que se nos podía dar.
Doquiera que estamos lloramos por
España, que, en fin, nacimos en ella y
es nuestra patria natural; en ninguna
parte hallamos el acogimiento que
nuestra desventura desea, y en
Berbería y en todas las partes de África
donde esperábamos ser recebidos, aco-
gidos y regalados, allí es donde más
nos ofenden y maltratan . No hemos
conocido el bien hasta que le hemos
perdido; y es el deseo tan grande que
casi todos tenemos de volver a España,
que los más de aquellos, y son muchos,
que saben la lengua, como yo, se vuel-
ven a ella y dejan allá sus mujeres y sus
hijos desamparados: tanto es el amor
que la tienen; y agora conozco y expe-
rimento lo que suele decirse, que es
dulce el amor de la patria. Salí, como
digo, de nuestro pueblo, entré en
Francia, y aunque allí nos hacían buen
acogimiento, quise verlo todo. Pasé a
Italia y llegué a Alemania, y allí me
pareció que se podía vivir con más
libertad, porque sus habitadores no
miran en muchas delicadezas: cada
uno vive como quiere, porque en la
mayor parte della se vive con libertad
de conciencia. Dejé tomada casa en un
pueblo junto a Augusta; juntéme con
estos peregrinos, que tienen por cos-
tumbre de venir a España muchos
dellos cada año a visitar los santuarios
della, que los tienen por sus Indias, y
por certísima granjería y conocida
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ganancia: ándanla casi toda, y no hay
pueblo ninguno de donde no salgan
comidos y bebidos, como suele decirse,
y con un real, por lo menos, en dine-
ros, y al cabo de su viaje salen con más
de cien escudos de sobra, que, troca-
dos en oro, o ya en el hueco de los
bordones o entre los remiendos de las
esclavinas o con la industria que ellos
pueden, los sacan del reino y los pasan
a sus tierras, a pesar de las guardas de
los puestos y puertos donde se regis-
tran. Ahora es mi intención, Sancho,
sacar el tesoro que dejé enterrado, que
por estar fuera del pueblo lo podré
hacer sin peligro, y escribir o pasar
desde Valencia a mi hija y a mi mujer,
que sé que están en Argel, y dar traza
como traerlas a algún puerto de
Francia y desde allí llevarlas a
Alemania, donde esperaremos lo que
Dios quisiere hacer de nosotros. Que,
en resolución, Sancho, yo sé cierto que
la Ricota mi hija y Francisca Ricota mi
mujer son católicas cristianas, y aun-
que yo no lo soy tanto, todavía tengo
más de cristiano que de moro, y ruego
siempre a Dios me abra los ojos del
entendimiento y me dé a conocer
cómo le tengo de servir. Y lo que me
tiene admirado es no saber por qué se
fue mi mujer y mi hija antes a Berbería
que a Francia, adonde podía vivir
como cristiana.

QUI EREN ELS MORISCOS?

La conquesta i repoblació de Sharq al-
andalus (el futur Regne de València)
entre 1233 i 1245 es va caracteritzar,
entre altres peculiaritats, per la perma-
nència de la major part dels seus habi-
tants islàmics. En els altres regnes i

segons avançava la conquesta dels
territoris, estos desapareixeren quasi
completament, amb l�excepció d�algu-
nes zones aragoneses de la ribera de
l�Ebre; sud de Catalunya; Múrcia, xico-
tets nuclis  extremenys i el regne de
Granada, últim bastió musulmà a
Espanya, conquerit en 1492.

Entre 1233 i 1609, la població islàmica
fou majoritària en tot el Regne. La
repoblació cristiana va anar expulsant-
los de les terres més fèrtils i arraco-
nant-los en la zona interior de les
serralades valencianes, més pobres.
Este procés es va portar a cap entre els
segles XIII i XV, bàsicament. A comen-
çaments del segle XVI, l�àntic regne
contava amb una important minoria
aràbiga-musulmana, conservant la
seua religió, creences i formes de vida.
Esta tradició era el resultat dels pactes
(capitulacions) establerts en el moment
de la conquesta, pels quals es respecta-
va la seua cultura i religió. Açò fou
fruit de les necesitats socials i econò-
miques que els conqueridors no podien
atendre en eixos moments, ja que la
conquesta encara que fou ràpida en el
temps va anar acompanyada d�un
escàs al.luvió demogràfic, necesitant la
mà d�obra necesària per a què l�econo-
mia agrícola de regadiu que ells desco-
nèixien es mantenira en funcionament,
sobretot en el funcionament de les
complexes xarxes de regadiu.

La documentació medieval valenciana
es refereix als habitants islàmics amb el
nom/noms de moros o sarraïns fona-
mentalment. La historiografia moderna
els dóna el nom de mudèjars, per a
referir-se als habitants que van quedar



12

sota el domini cristià, però amb una
forta autonomia pròpia.

La demografia històrica ha calculat,
rastrejant els diversos arxius que han
arribat a nosaltres, una xifra d�entre
160.000 i 170.000 habitants de religió
islàmica a començaments del segle XVI,
un segle abans de la seua expulsió
definitiva d�Espanya. En el moment de
l�expulsió, en 1609, eren 1/3 del total
de la població valenciana.

LA CONVIVÈNCIA ENTRE MUSUL-
MANS I CRISTIANS

Dos cultures entraven en contacte
directe, convivint en el mateix lloc
físic, amb dos religions monoteístes
que eixien del mateix tronc però amb
diferències notables. La convivència
entre les dues religions no estava
exempta de dificultats, amb enfronta-
ments cruels en moments determinats,
moments de treves i, també, moments
de pactes.

Els mudèjars, habitants de les zones
rurals vixqueren, generalment, sense
greus problemas fins a la revolta de les
Germanies on, segons Gaspar
Escolano: “Se les despertó a los plebe-
yos el anitguo odio que tenían contra
los moros de la tierra”. Els mudèjars,
vassalls dels senyors feudals, foren el
centre d�atenció dels agermantas,
revolta de carácter antiaristocràtic que
va atacar la base dels senyorius diri-
gint-se contra ells. Els mudèjars, per la
seua part es van ficar del costat dels
senyors. El conflicte estava servit. Els
agermanats batejaren per la força als
musulmans en este conflicte
“Bautizavánlos con escobas y ramos
mojados en las acequias”, recorda
Gaspar Escolano. En Antella el fet es va
produïr en març de 1522 a l’igual que
en molts pobles de la Ribera.

Este acte obligà a preguntar-se als
contemporanis d�estos fets, si els bate-
jos eren vàlids o pel contrari eren nuls
per la seua obligació, sense el consen-
timent dels implicats. En 1525, es deci-
dí la questió per una Junta nomenada
a l�efecte, aplegant a la conclusió que
eren vàlids (cèdula del 4 d’abril de
1525). A partir d�este fet anaren dic-
tant-se diferents disposicions que obli-
gaven els mudèjars que no s�havien
batejat a convertir-se o eixir del regne.
L�època de la tolerància s�havia acabat.
La Inquisició podia actuar. La majoria
dels musulmans valencians decidiren
quedar-se en els pobles, llocs i terres
que traballaven des de feia segles. Però
ara eren oficialment cristians. Per a
diferenciar-los dels mudéjars, legal-
ment musulmans, la historiografia els

Mapa de la Península Ibèrica que representa
els nuclis de poblament morisc. Es pot veure
la major quantitat de població morisca al País
Valencià, sobretot al sud del riu Millars i la
major concentració des del Xúquer a la serra
de Bèrnia
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coneix com als moriscos. En un docu-
ment del segle XVI, els moriscos es
designen a ells mateixa com a “la
nación de los cristianos nuevos de
moros del Reino de Valencia” Els
moriscos també són coneguts en la
historiografia moderna com a cristians
nous.

LES REVOLTES

Des del segle XIII, moment de la con-
questa, els musulmans ja van fer diver-
ses revoltes, en molts casos pel incom-
pliment dels pactes signats entre les
dos comunitats i contra els abusos sen-
yorials. Les més significatives serien les
de 1276-1277. La de 1359-1360, la
més important del segle XIV, encapça-
lada per CILIM, el sarraí d�Antella, que
es va estendre pels pobles de la Vall i la
Ribera, i ajusticiat en Xàtiva en 1360.
La de 1429, de carácter local, a
Sumacàrcer. La revolta de la serra
d�Espadà, de 1525, la de la serra de
Bèrnia i altres de carácter local en la
segona meitat del segle XVI.

Totes elles, com hem dit, de caràcter
antisenyorial en moments puntuals on
els senyors intenten majors presions
fiscals sobre els seus vassalls, primer
mudèjars i després moriscos.

Les més greus es produïren en la sego-
na dècada del segle XVI, amb motiu de
l�obligació forçosa dels batejos. Les
serres de Bèrnia, Mola de Cortes, serra
d�Espadà i la localitat de Benaguacil
foren el seu escenari principal. 

La revolta més greu fou la de la Serra
d�Espadà, en 1526, sofocada per les
armes, entre juliol i setembre d�aquell

any. En la Marina (Alacant), molts
fugiren al nord d�Africa. Altres, els
moriscos benestants, pactaren la seua
permanència a canvi de què la
Inquisició no intervinguera durant un
període de 40 anys.

EL PROBLEMA DELS MORISCOS.

Diversos autors s�han plantejat, des del
mateix moment de l�expulsió, la pro-
blemàtica de la convivència en terres
valencianes de dos comunitats cultu-
rals i religioses tan diferents. 

En el moment de l�expulsió pareix que
els contemporànis ho reberen amb
satisfacció, s�eliminava un problema
religiòs i més en eixos moments, on la
religió era una causa d�estat i no hi
havia lloc per a les disidències i per
l�altre s�aconseguia unes reformes eco-
nòmiques en el camp, sobretot, que,
segons els treballs del historiador
valencià especialista en este tema,
Manuel Ardit, ficaren les bases per al
rellançament econòmic valencià del
segle XVIII.

En esta mostra deixarem constància
sobre este tema, de les notes escrites
en els anys seixanta del segle XX per
Joan Fuster, que va ser un dels primers
valencians que va incidir sobre esta
problemàtica de tipus convivèncial
entre els moriscos i els repobladors cris-
tians.

La islamització dels valencians pre-
islàmics- la població que vivia en el
territori abans de la conquesta musul-
mana (els mossa-àrabs)- els va conver-
tir en moros i seràn moros per a sem-
pre.Els nuclis pre-islaàmics que va tro-
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bar Jaume I ja eren minoritaris.I front
a l�atracció assimilista de la nova casta
dominadora-els cristians- els nostres
moros oferiren una resistència i una
fortalessa recalcitrant (…) Per pura
necesitat material, jaume I, procurà
que els moros no abandonaren el país.
El rei conqueridor, al avançar sobre el
País Valencià, evità tant com va poder
l�extorsió i la guerra. Li convenia guan-
yar sùbdits, preferint les victòries
diplomàtiques a les militars, ja que
econòmicament li interesava. D�ahí les
capitulacions, on els moros obteníen
dels cristians una àrea de respecte i de
llibertats, i no abandonaven la terra.

Les primeres tongades de repobladors
cristians s�asentaren sobretot, en les
ciutats i en algunes comarques- com
les més septentrionals- les primeres
d�on van ser expulsats els moros. En la
resta del país seguia predominant l�ele-
ment musulmà. 

Els moros es mantingueren a un cos-
tat, Quedaven desplaçats, en principi,
per la seua situació de clase, servil:
també en última instancia per la seua
retracció irreductible, la preservació de
la seua llengua –la algarabía – les
seues costums, les seues lleis, contra
qualsevol intenció d�absorció dels cris-
tians.

Este seria el plantejament global que
perduraria en els dos segles veniders en
quant al problema dels moros primer,
mudèjars desprès i finalment els moris-
cos.

Tot açò tindrà el seu desenllaç defini-
tiu en el decret del 4 d�abril de 1609.

LA LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA
DELS MORISCOS AL PAÍS VALENCIÀ.

En el moment de l�expulsió, els moris-
cos estaven repartits en més de 400
localitats, entre ciutats, municipis, llo-
garets i despoblats. Les grans ciutats,
capçaleres de comarques, tenien una
població mixta de cristians vells, els qui
vingueren en el temps de la conquesta
i els moriscos que s�havien quedat en
elles. La ciutat de València no està
incluïda en la relació.

Les dades de la localització dels moris-
cos en el regne ens mostren que la
gran majoria d�ells vivien en les zones
interiors del regne, les terres més
pobres, al mateix temps que els cris-
tians vells també són minoritaris en
esta zona.

L�interior del regne contenia una
quantitat estimada de 84.429 moriscos
i 8.177 cristians vells. Esta zona corres-
pon a les serralades i terres de secà de

227 municipis 23.203 cases 104.414 moriscos

67 llogarets 549 cases 2.471 moriscos
125 despoblats 1.427 cases 6.422 moriscos

9 Llocs no identificats 62 cases 279 moriscos

37 Ciutats, amb població de
moriscos i cristians vells:

9.562 cases
6.457 cases

43.026 C.V.
29.057 moriscos

El total de la població està ubicada en:
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la façana de la serralada Ibèrica. Pel
contrari els cristians vells són majorita-
ris en les hortes, les terres més fèrtils,
on vivien, segons els recomptes de
població que hem estudiat, 27.061
cristians vells i 36.378 moriscos.

La població d�Antella i la zona geogrà-
fica més pròxima que compren els
pobles de la vall, l�àntic districte castral
del castell de Sumacàrcer, les dos
Riberes i la canal de Navarrés conté
una població de :

Antella: 170 cases / 765 moriscos
Ribera: 3.222 cases / 14.499 moriscos
Alberic: 640 cases / 2.880 moriscos
Districte castral de Sumacàrcer: 846
cases / 3.807 moriscos
Canal de Navarrés: 1.070 cases /
4.815 moriscos
Mola de Cortès: 2.246 cases / 10.107
moriscos

A la seua vegada, la població morisca i
de cristians vells s�ubicava al territori,
segons l�actual divisió provincial del
País, d�esta manera:

A.- PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:

35 Municipis / 3513 cases /15809
moriscos
8 Llogarets / 35 cases / 158 moriscos
19 Despoblats / 154 cases / 693
moriscos
6 Ciutats mixtes amb població moris-
ca i de cristians vells
Amb: 2717 cases de cristians vells /
12223 C.V.
I: 845 cases de moriscos / 3803
moriscos

B.- PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.

127 Municipis / 14336 cases / 64512
moriscos
22 Llogarets / 456 cases / 2052
moriscos
47 Despoblats / 1090 cases / 4905
moriscos
9 Llocs no identificats / 62 cases /
279 moriscos
21 Ciutats mixtes amb població
morisca i de cristians vells amb
3066 cases de moriscos / 3797 moris-
cos
5020 cases de cristians vells / 22590
C.V.

Mapa de la localització geogràfica dels moris-
cos al País Valencià. Observem la ubicació
d�estos en les actuals províncies de València i
Alacant, i dins d�elles la major concentració als
interiors muntanyosos que corresponen a les
serralades d�Espadà en Castelló, la Mola de
Cortes en València i les serralades d�Alacant.
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C.- PROVÍNCIA D�ALACANT

65 Municipis / 5354 cases / 24093
moriscos
37 Llogarets / 58 cases / 261 moriscos
59 Despoblats / 183 cases / 824
moriscos
5 Despoblats no identificats / 0 cases
/ 0 moriscos
10 Ciutats mixtes amb població
morisca i de cristians vells / 2546
cases de moriscos / 11457 moriscos
1825 cases de cristians vells / 8213
C.V.

El mapa municipal de la Ribera – Alta
i Baixa – ens mostra la distribució geo-
gràfica dels moriscos i dels cristians
vells, vespres de l�expulsió. Les zones
en blanc, que correspon als llocs
d�assentament dels cristians vells, els
repobladors inicials i els seus descen-
dents, són de titularitat reial, és a dir,
pertànyen al Rei. Les zones subratlla-
des, de població morisca, són de juris-
dicció senyorial, com el cas d�Antella.
La població morisca està majoritària-
ment en els pobles de secà, excepte els
xicotes nuclis d�Antella, els pobles de

la Vall, Sumacàrcer, i els xicotets nuclis
dels pobles de la Ribera Baixa.

LA POBLACIÓ MORISCA.

2.- Alberic. 3.- Alcàntera. 4.-Alfarb.
8.- Tous 9.-Antella. 10.-Beneixida.
12.-Benimodo.13.-Benimuslem.
15.- Càrcer. 16.-carlet. 18.-Catadau.
19.- Corbera.20.-Cotes. 22.- Favara.
23.- Fortaleny. 24.- Gavarda.
27.- Sant Joan de l�Enova. 28.- Llauri.
29.- Llombai. 30.- Manuel.
31.- Massalavés. 32.- Montroi.
33.- Montserrat. 34.- Pobla Llarga.
35.- Polinyà. 36.- Rafelguaraf.
37.- Real de Montroi. 38.- Riola.
39.- Sellent. 40.-  Sant Joanet.
41.- Senyera. 44.- Sumacàrcer.
45.- Toris.

POBLES DE CRISTIANS VELLS.

5.- Algemesí.
6.- Alginet.
7.- Almussafes.
8.- Alzira.
11.- Benifaió.
14.- Carcaixent.
17.- Castelló de la Ribera.
21.- Cullera.
25.- Guadassuar.
26.- L�Alcúdia.
42.- Sollana.
43.- Sueca.
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LA IDENTITAT CULTURAL DELS
MORISCOS.

“Nación de los cristianos nuevos de
moros del Reino de Valencia” així es
definien els moriscos en un text del
segle XVI. 

El concepte nació, en este text, cal
entendre’l com a significat de “grup
ètnic”,, designant una única cultura
que comparteix llengua, religió, histò-
ria, territori, avantpassats i el parentiu.

L�expressió mostra una clara conscièn-
cia d�origen comú i diferencial respec-
te a l�altra nació, la dominant, la nació
dels cristians; i ens dóna idea d�un
conflicte “nacional” entre dos grups
socials fortament diferenciats, un
dominat i l�altre dominador.

La consciència nacional morisca des-
cansava en bases concretes:

• La llengua
• La religió, i
• Tot un conjunt de pràctiques de con-
ducta íntimament lligada a les seues
creences.

Els moriscos valencians, junt als grana-
dins, havien conservat amb molta
puresa la seua identitat, perquè forma-
ven comunitats relativament aïllades,

una espècie “d�apartheid” de l�època,
on les dos comunitats vivien d�esque-
na els uns als altres.

La llengua.- L�àrab el parlaven tots els
moriscos, en el cas de les dones eren
estrictament monolingües. La llengua
era un dialecte de l’hispano-àrab. Els
cristians li donaren el nom d�algarabia,
mentre que els moriscos li donaven el
nom d�aljamia a la llengua que parla-
ven els cristians.

La religió.-Encara que es van convertir
oficialment al cristianisme, la pràctica
totalitat dels moriscos continuaren
amb la seua religió i les seues pràcti-
ques culturals, encara que en alguns
llocs les pràctiques religioses quedaren
reduïdes significadament. Complien el
Ramadàn, les prohibicions alimentàries
i la circumsició, acte molt perseguit per
la Inquisició. Al batejar-se, se’ls ficava
un nom cristià.

Les ceremònies dels naixements, matri-
monis i defuncions eren practicats
íntegrament segons la religió musul-
mana. En els soterraments és on s�han
pogut veure millor estes costums, ja
que els cossos dels difunts eren llavats
íntegrament, amortallats amb els seus
millors vestits, ficats de costat amb el
cap mirant a la Meca, l�alquible, i sote-
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rrats en terra verge.

Els Alfaquís, ministres de la religió islà-
mica, tingueren un paper fonamental
en el manteniment de la religió i les
costums islàmiques. A vegades, també
actuaren com agitadors político-reli-
giosos i, molts d�ells mantenien en
llocs apartats, escoles (madrasses) clan-
destines on els seus deixebles aprenien
a llegir i escriure l�àrab. Respongueren
a la planyívola crida del muetzí des
dels omnipresents minarets de les mes-
quites de les alqueries. En els tractats
que se signaven a València, resultava
prominent la figura  del “Sahib al-
salat” o muetzí, les crides a l�oració del
qual, al llarg del dia, a totes les locali-
tats, molestaven tant els cristians com
les campanes molestaven als musul-
mans. Els mudéjars valencians podien
treballar els diumenges i dies festius,
tot i que les portes de les botigues
havien de restar closes. La plebs musul-
mana portava a terme cada dia les pre-
gàries públiques que tenia prescrites:
de bon matí, al migdia, a mitja vespra-
da, a la posta del sol i al vespre. Els
tractats protegien els seus cultes dels
divendres, en què adoraven i llegien a
les seues mesquites.

El pare Bleda, coetàni, dels moriscos i
un dels màxims defensors de l�expulsió,
escrivia sobre les costums religioses
dels moriscos:

Al surgir en el cielo la primera estre-
lla..” a la manera de las bestias y los
caballos de labor, como quitados los
frenos y levantadas las trabas, la ley de
Mahoma los empuja, ávidos de comi-
da, al establo de los brutos”

Durante esos días no aceptan ser ali-
mentados por sus amos, exigen que
todo el jornal les sea pagado en dine-
ro. 

Y luego del ocaso no están las calles y
plazas de las morerías  llenas de gente,
como suelen: todos se apresuran a
encerrarse en sus casas, empujados por
el hambre.

En cada una de las aldeas hay un fun-
cionario llamado Alcadí que castiga a
los que delinquen contra la secta, y
durante el Ramadán hace entrar a indi-
gentes, vagos y prostitutas y los obliga
a ayunar. Él mismo mientras dura el
ayuno visita cada casa antes de que
aclare el día, preguntando si alguien ha
yacido con su mujer después de la
media noche y ordena que se laven
marido y mujer de pies a cabeza con
agua caliente antes de la aurora, pues
entre ellos es grave pecado yacer con la
mujer en ese tiempo luego del canto
del gallo, pero es lícito hacerlo hasta la
media noche”

LES ALJAMES. 

(al-yama`a`: conjunt de persones;
comunitat)

És el nom de les comunitats mudèjars,
tant en el medi rural com en l�urbà,
que es quedaren vivint en les terres
conquerides pels cristians. Són una
espècie de cèl.lules autònomes que
tenen les seues ordenances pròpies de
convivència, diferents a les comunitats
cristianes.

En les questions generals s�atenien al
Corà; i a la Suna (conjunt de preceptes
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tendents al seguiment d�un comporta-
ment tradicional; són les  pautes de
conducta que ha de seguir la comuni-
tat islàmica) i, en els assumptes jurí-
dics, a la Xara (-camí, via-, és la norma
que els creients deuen seguir per a
l�obtenció de la salvació). La xara és la
llei islàmica que impregna tots els
aspectos de la vida humana, sense dis-
tinció alguna entre la vida religiosa i la
vida pública.

Els seus funcionaris eren totalment
islàmics, encara que hi havia un cert
control per part de les autoritats cris-
tianes.

La major part dels nuclis rurals habitats
pels musulmans acabaren passant a la
jurisdicció senyorial (com en el cas
d�Antella) o a l�eclesiàstica. En canvi,
els reis es reservaren el domini directe
de les aljames de les ciutats.

La majoria dels impostos aplicats a les
aljames eren iguals als dels cristians. El
més important era el de la peyta
(impost personal) a més dels impostos
regulars.

QUI EREN ESTOS FUNCIONARIS?

1) L�Alamí, com a màxima jerarquia de
l�aljama, encapçalava amb els jurats
les distintes accions de la comunitat
islàmica: conservació dels arxius de
la comunitat, el compliment dels
pactes entre les dos comunitats, el
jurament i homenatge als senyors
dels llocs, els judicis i compliment de
les penes,  la percepció dels drets
senyorials, tasca compartida amb
l�alcaide cristià; l�alfarraçament de
les collites i en general del compli-
ment de les lleis i el govern de l�alja-
ma. L�Alamí era la figura omnipre-
sent i prominent de l�alajama i serví
de pont entre les comunitats musul-
mana i cristiana. El poder de fet resi-
dia en les famílies de les viles o els
pobles, d’on provenien els notables
locals i el govern de la vila. 

2) L�Alfaquí, dirigia les pràctiques reli-
gioses dels musulmans i de la reso-
lució dels conflictes entre ells i els
cristians, i la redacció de les cartes o
escrivinies.

3) L�Alcadí, tenia les funcions de Jutge
en la comunitat. Era nomenat pel
rei, amb carácter vitalici.

Els Jurats ajudaven a l’alamí en l�alfa-
rrasament de les collites per al paga-
ment dels impostos senyorials i altres
funcions.

Alguns vells i un número variable de
musulmans representaven al total de la
comunitat.

Les Funcions.

L�Alamí convocava les reunions de
l�aljama amb un carácter setmanal en



20

la mesquita o en la plaça major del
lloc. El càrrec era vitalici, però si el lloc
canviava de senyor, havia de jurar
novament el seu càrrec. L�alcaide ,
(batle, més tard) era el representant del
senyor en l�aljama i, s�encarregava que
els mudèjars pagaren els impostos per-
tinents al senyor, dels bandos, del seu
compliment i del manteniment de les
regalies.

Després trobem els càrrecs menors com
el d�Agutzil, corredor públic, guàrdies
de terme, sobresequier i sèquier.
Desprès tenim els oficis com els de
mestre de vila, corders, fusters, ferrers,
traginers, carnissers. Per últim estaven
els moriscos dedicats al conreu de la
terra.

A partir de 1525 l�aljama passa a deno-
minar-se Consell o Universitat, i els
vells, consellers. La figura del Alamí es
bifurca en un Justícia i un batle, roma-
nent igualment els dos jurats. Els
càrrecs d�Alamí i Alcalde eren vitalicis i
ocupats per determinades famílies.

La situació social dels moriscos.

Les cartes de poblament del segle XIII
i successives ens donen notícies de la
condició social i econòmica dels moris-
cos fins a l�expulsió de 1609.

Després de la conquesta els mudèjars
passen a la condició de vassalls dels
senyors territorials i, encara que
segueixen amb les seues tradicions i
costums i govern propi dins de l�alja-
ma, ara han de pagar els impostos a
aquells. Estos impostos graven les
collites, les particions de fruïts, grava-
des segons els tipus de collites en un

quart, un quin t i un sext d�aquella. Els
aliments bàsics – el blat, les llegums i
les collites de figues  estaven gravades
amb un sext del total de la producció
que anaven a parar als senyors. El
minifundisme era la caracteristica
general, unes cinc fanecades era la
mitjana de l�extensió de terra que per-
mitia viur a una familia, encara que a
vegades tenien que llogar-se com a
jornalers tant de cristians vells com
d�altres moriscos benestants. L�altra
gran activitat econòmica serà la pro-
ducció artesanal i la tragineria, el
transport de les produccions als mer-
cats en grans cordades de ramat mular.

En definitiva l’economia dels moriscos
com la d�este moment històric depenia
fonamentalment dels recursos naturals
i de la producció agropecuària.

En la primavera i estiu s�arreplegava el
blat i era transportat a la fleca o forn
de pa de la pròpia aljama. Dispossaven
així mateix de les tendes d�aliments on
compraven l�oli, extret de l�almàssera,
altres aliments i del vi, la carnisseria i la
taverna on en els moments lliures dis-
frutaven de les begudes que esta pro-
porcionava.

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA
BARONIA D�ANTELLA

Càrrecs ocupats pels Mudèjars:

• Alcadí, Alfaquí –Alamí-, Jurats
• Vells
• Aljama- Síndic

Per cristians:

• Alcaide
• Loctinent d�Alcait
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• Procurador
• Escribà
• Escuders
• Procurador fiscal

ALTRES CÀRRECS 

CRISTIANS i /o MUSULMANS

• Algutzil
• Guàrdies i guàrdies de tèrmes
• Sobresequier o guàrdia de sèquia
• Corredors públics, nuncís o trompeta
• Alfarraçadors

ORGANITZACIÓ DE LA BARONIA
d�ANTELLA EN EL SEGLE XVI

• Batle
• Justícia / Jurats / (Clavari) / Rector
• Parroquia
• (Patronat Laïc)
• Consell Particular (6 consellers)
• Consell General (Universitat)
Altres Càrrecs
• Guàrdies
• Criats I Pajes
• Escribà
• Procurador/ Assesor fiscal del senyor

POBLAMENT I ESPAI RURAL

Estructures de poblament andalusís
(segles VIII-XIII)

Entre els anys 1233 i 1245 es produeix
la conquesta feudal catalano-aragone-
sa del territori del Sharq Al-Andalus (el
futur regne de València), on els con-
queridors feudals es trobaren davant
d�una estructura econòmica-social i
poblacional que portava assentada en
el territori des de feia uns quatre segles
i una xarxa hidráulica molt complexa.

Hi havien ciutats densament poblades

que tenien jurisdicció sobre un extens
terme. Este terme conté xicotetes uni-
tats de conreu: les alqueries (qarya), on
estàn els mudèjars que conreuen la
terra col.lectivament. 

A la seua vegada un número indeter-
minat d�alqueries formen un districte
castral, format per unes quantes alque-
ries i un lloc fortificat, normalment
situat en una posició elevada que ser-
veix de refugi en cas d�atacs i de plaça
forta en cas de rebel.lió contra el poder
central. Un exemple de districte castral
és el format pel castell de Sumacàrcer i
les alqueries d� Alcàntera (4) Antella(2)
Benafocen (8), Beneixida(10), Càrcer
(5), Garbia (13), Gavarda(3), Rafol
d�Antella(12), Rafol de Beneixida (9),
Sellent (8) ,Sueca (14)- alqueria situa-
da entre Càrcer i Sumacàrcer-,
Sumacàrcer(1) i la Xarquia (11). El cas-
tell de Sumacàrcer(S)
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Les formes d�ocupació del sòl: alque-
ries i ràfals.

Els musulmans que ocuparen el sharq
al-Andalus, s�organitzaven en grups
amplis de parentiu, endògams i agnati-
cis. Eren grups clànics fortament cohe-
sionats i amb una vocació de perma-
nència extensible a la seua vinculació
amb el territori de l�assentament. Este
tipus d�assentament està relacioant
amb l�arribada de grups Berbers, fona-
mentalment, durant els segles VIII i IX.
Estes comunitas s�instalen mitjançant
nuclis o grups de nuclis  de poblament
anomenats alqueries (qarya/s) els noms
dels quals, sovint, són els genealògics
en Beni. Eren territoris d�ocupació amb
una distribució col.lectiva de les tas-
ques agrícolas entre un conjunt d�uni-
tats gentilícies en funció del tamany
respectiu de les comunitats asentades i
l�extensió i qualitat de les terres conre-
ades, on el regadiu sempre és present,
en major o menor mesura. L�aparell
burocràtic generat per este Estat es
controlat per una mena d�aristocràcia
de dignataris i alts funcionaris resi-
dents a les ciutats (madina/s). 

L�altre tipus d�explotacions són els
rafals, que corresponen a propietats
personals, menys extenses que les
alqueries.

El regadiu. L�ús de l�aigua.

La construcció dels espais hidraùlics
valencians ha estat sotmesa a una forta
discussió històrica sobre els seus orit-
gens, romà o musulmà.

Nosaltres creguem que esta discussió
és estèril .La pregunta  és la de les rela-

cions que s�estableixen amb el sistema
socio-polític que ha creat la xarxa
hidraulica i quines funcions té al si de
la comunitat.

El tema d�estudi sobre les xarxes de
regadiu és el de conèixer els objectius
que en cada societat orientaren l�orga-
nització de la producció i, sobretot  la
forma  diferent d�organitzar els proces-
sos de treball.

Les tradicions hidraúliques dels àrabs
descansaven sobre dos models de l�ùs
de l�aigua, açò ès, com es distribueix
l�aigua:

a) Distribució de torns de regadiu pri-
vats i inalienables.

b) Les de carácter d�organització
col.lectiva que asegura per torn
rigors i proporcionalment al tamany
del tros a regar, la porció d�aigua
adscrita a cada parcel.la.

Tots dos, clar està, depenent  del
volum d�aigua a l�abast dels col.lectius
de regants. Els dos tipus de sistemas
utilitzats indiscriminadament en el
sharq al-Andalus corresponen respecti-
vament als models iemenita (del iemen,
en la península arabiga) i al model sirià
(de Siria).

L�aprofitament de les aigües subterrà-
nies va suposar el desenvolupament de
solucions tecnològiques diverses: les
sènies, els qanats, els alcavons o mines
d�aigua.

La conquesta feudal: assentaments
colonitzadors i reorganització del
territori (segles XIII-XVII) 
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A la conquesta del Sharq al-Andalus,
entre 1233 i 1245, li segueix un pro-
longat període de repoblació, és a dir,
d�assentament de camperols cristians
procedents de Catalunya i Aragó, tot i
que els mudèjars- els musulmans sot-
mesos- representaran durant prou de
temps ( fins un moment indeterminat
del segle XIV) la major part de la
població.

La conquesta i posterior, però lenta,
repoblació feudal cristiana  comporta-
rà un canvi lent, però gradual sobre la
transformació del territori:

• Als llocs no afectats directament per
la repoblació cristiana es mantenen,
en certa manera, les formes mate-
rials de l�hàbitat andalusí: les alque-
ries, però progressivament buidades
del seu contingut originari socio-
econòmic.

• S�implanta un nou model d�assen-
tament humà sobre el territori:
l�assentament agrupat, que a la llar-
ga donaria lloc a la configuració
dels nostres pobles i a la desaparició
progressiva de les alqueries, mentre
les seues terres eren establides o
repartides entre els repobladors cris-
tians, obligats, d�altra banda, a
prendre casa a la vila corresponent.
Normalment, la delimitació de solars
donava lloc a parcel.les rectangulars,
disposades perpendicularment als
carrers, amb una profunditat de
dues o tres crugies, més el pati o
corral posterior.

• La repoblació valenciana fou prota-
gonitzada per unitats de treball for-

mades – com en tot el món feudal-
per famílies de tipus nuclear (matri-
moni amb el/s seus fills), ben dife-
rents del tipus de parentiu musulmà.
Les unitats d�explotació i d�habitat-
ge asignades a estes famílies eren
adients al seu tamany: un lot de
terres apropiat i un lot o parcel.la de
sòl urbà. Cada repoblador o familia
rebia, junt a la parce.la urbana, un
lot suficient de terres de conreu,
d�extensió variable però sempre de
composició diversificada. Cada
explotació comptava amb parcel.les
de terra campa, de vinya i d�horta.
Normalment cada lot de terres a
cada familia cristiana era de 3 jova-
des (1 jovada = 2,99 Hes).

• Tota esta reorganització de l�espai
agrari, en el temps, donaria lloc a
una certa estratificació social i, amb
la dislocació de la unitat de conreu
de les alqueries, a la creixent ato-
mització parcel.ària característica del
camp valencià sobretot en les hor-
tes.

• La fragmentació de les alqueries,
trencant la unitat de conreu de les
mateixes i de la unitat de les grans
hortes dels termes generals de les
madines.

• Cada alqueria amb la delimitació
d�un terme més o menys gran, era
donat a un noble -els senyors-. Més
tard els donarien la jurisdicció crimi-
nal i civil, ( En Antella, la concessió
data de 1436) amb l�obtenció d�un
títol nobiliari, - els barons, en el cas
valencià-. Els mudèjars passaven a
ser vassalls d�estos senyors a l’igual
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que els repobladors cristians que
acudien a estos llocs.

• Prompte es donarien problemes de
litigis entre els diferents senyors
territorials per causa dels límits dels
territoris: la solució, l�amollonament
dels termes dut a terme entre els
anys 1452-1491. Un cas de litigi
entre els senyors territorials fou la
delimitació dels termes entre
Sumacàrcer i Antella, on es fixava el
riu Xúquer com a límit dels termes i
passant la partida actual de la xar-
quia al terme d�Antella en 1471.

Des del segle XVI, la zona, objecte
d�esta exposició, està baix la jurisdicció
de la ciutat de Xàtiva.

ECONOMIA, I POBLACIÓ: 1520-
1609.

INTRODUCCIÓ

El País Valencià, una estreta i llarga
franja de terreny situada entre el mar i
la muntanya, tal vegada la més medi-
terrànea de les terres espanyoles, està
dividit en breus planures separades per
muntanyes no molt elevades 

En 20.000 Kmts2 d�extensió conté un
escenari que canvia continuament.
Tenint com a referència el riu Xúquer,
referent geogràfic i historic en tota la
evolució de la història del país, la
governació del regne s�ha dividit polí-
ticament en dos zones: les terres de
dellà lo riu Xúquer (les terres situades
al sud del mateix) i allà lo riu Xúquer
(les terres situades al nord

Al nord, centre i sud, al segle XVI com
hui en dia, l�oposició fonamental del

territori és la contraposició entre el
regadiu i el secà. En cadascuna de les
xicotetes planures del regne un riu,
saviament canalitzat, dona vida a una
horta: les hortes de Vinaròs, Benicarló;
l�horta de Castelló, Sagunt, les Riberes,
la Sabor i la vall del Segura.

Les hortes fèrtils, creuades per canals i
sèquies, sòn els llocs d�asentament dels
nuclis de població més importants i
amb unes densitats de poblament molt
altes.

Al costat de esta geografía un altre ele-
ment que acompanya a tota la història
del país: les terres de marjals. Tot açò
baix les influències d�un clima tipica-
ment mediterràni, amb l�existència de
fortes sequeres i plujes torrencials
sobretot en la tardor.

ELS CONREUS.

Les Terres de secà.

Al nord del regne, els boscos del
Maestrat, amb Morella, com a seu
d�este territori, pertanyent a l�Orde de
Montesa, aprofitats per a la construc-
ció de les naus de la marina reial, amb
destí a les atarazanes de Barcelona. La
llenya d�estos boscos també fou utilit-
zada per als foros dels trapiches del
sucre, per a fer carboneres i per als
forns de la ceràmica d�Alcora, Manises
i demés.

Junt a estos boscs, s�estenen bovalars i
xicotetes hortes regades per les fonts
dels barrancs que procuren  conreus de
vinya, blat i altres cereals, que servei-
xen per a mantenir xicotets nuclis de
població en estos secans. Les garrofe-
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res,les oliveres i els almetlers són els
altres conreus asociats a esta població.
Estes terres seràn també la  font d�una
estensa ramaderia que procurara la sort
dels nuclis amb eixida al mar com serà
el cas d�Alacant i altres ports del nord
de Castelló. 

La morera serà l�altre conreu que pro-
curara la subsistència dels valencians
d�estos segles fins al XVIII, on serà
substituída pel conreu de l`arròs. 

La morera s�escampara al llarg de tot el
país, però serà sobretot al llarg del
Xúquer on s�estendra més i procurara
la riquessa dels riberencs, associada a la
industria del seda.

Al sud del País, de terrenys més estepa-
ris, degut a la escasetat de les plujes
serà l�espart el gran protagonista de
l�economia d�esta zona, amb la barrilla
i la sosa utilitztas per a la insdustria i
la exportació.

L�Horta.

La situació de l�horta es diferent al
secà, l�horta produeix per al gran
comerç  i consuméix allò que el comerç
li porta. Són terres de conreus per a
l�exportació i també dedicades a la
producció d�aliments per al consum de
la població autòctona, com la produc-
ció de blat de regadiu més altres con-
reus ceralistics com la dacsa i segons la
coyuntura econòmica altres conreus
com la vinya i la morera,en les  hortes
de Vinaròs i Benicarló

El moreral avança en les riberes del
Xúquer arraconant a altres conreus
tipics de l�horta1 La carta pobla

d�Antella ja otorgava ventatjes als vas-
salls que plantaren moreres en el secà,
excloent als qui les sembren en el secà.

L�arròs guanya terreny. Junt a la fulla
de morera seràn els dos conreus princi-
pals dedicats a l�exportació.2L�Horta
de Gandía amb el conreu del sucre
també serà considerada com l�altra
gran joia del regne.

LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN
LA ZONA d�ANTELLA I ELS POBLES
DELS VOLTANTS.

La principal activitat econòmica dels
moriscos era l�agricultura, tant en el
secà com en el regadiu. L�altra activitat
econòmica era la tragineria i l�artesa-
nat.

Respecte a Antella no sabem amb cer-
tesa l�època de la construcció de la
sèquia, només podem asegurar que
conèixem diversos documents de plets
per raons de les aigües de reg en el
segle XVI, però la sèquia deu ser poste-
rior a esta data.

En el regadiu, en el capitol dels cerals,
el blat, la dacsa, la cibada i el panis
eren els principals conreus. L�arròs
encara era un conreu minoritari. Als
cereals li seguien la producció de hor-
talisses, les verdures i  l�alfalfa per al
menajar dels ramats.

En quant als arbres, les moreres eren
els principals arbres de producció eco-
nòmica, seguit de les garroferes, les
oliveres i arbres frutals com les figue-
res, els magraners, pereres i perals. El
taronjer era considerat en este moment
un arbre exòtic i de luxe, i no era



26

explotat encara comercialment.

En el secà, el conreu més extens era la
vinya, que en Antella durara fins la
segona meitat del segle XIX, en la par-
tida de les Forquetes.

La ramaderia ocupa un lloc estratègic
dins de l�economia d�esta època, per
les seues repercusions sobre el treball
agrícola, els transports i l�obtenciò del
fem per als conreus. El cens del ramat
de 1510, ens dona un total de 7513
caps entre l�ovi i el cabrú, per a la zona
d�Antella, els pobles de la vall i Tous.
Només Antella té 559 caps de ramat. 

En els últims anys del segle XVI, en
vespres de l�expulsió dels moriscos,
diversos factors, entre ells, els climato-
lògics (successives sequeres, riuades)
foren els causants de que l�agricultura
entrara en crisi. Estos fenòmens econò-
mics adversos donava lloc a l�endeuta-
ment dels moriscos, que treballaven la

terra, únic mitjà  de subsistencia del
moment, i al seu “carregament de cen-
sals”que comportava frqüents motins
en els pobles contra els senyors.

LA POBLACIÓ

Per al conèixement de la població tant
del País com les dades de la zona
d�Antella, dispossem dels censos dels
anys 1570, 1609, 1646, els quals ens
permeteixen l�estudi els efectes de
l�expulsió. Per una altra part dispossem
d�altres varies relacions referides única-
ment als moriscos, degudes, per una
part a l�autoritat eclesiàstica, 1527-
1528 i 1585; altres a l�autoritat civil,
com les del desarmament de moriscos
de 1563 o l�estadística tributària de
1602.

La utilització d�estos censos ens donen
una visió de la població valenciana
abans, durant i després de l�expulsió
dels moriscos. El més interesant apart

1 Carta pobla d�Antella, 22 de juliol de 1610. A.G.V. Manaments y Empares,1679, Llibre
2,m.19.ff.15-18.ap. GUAL CAMARENA. Autoritza a sembrar moreres en el secà que no s�aprofite
per al blat.
2 El terme d�Antella serà exclusivament productor de fulla de morera. L�arròs en Antella tindra el
seu protagonisme al llarg del segle XVIII i XIX, prolongant-se fins als anys seixanta del segle XX.

ANY ANTELLA
POBLES DELS
VOLTANTS

ALBERIC RIBERA

1527 90 3622

1563 531 1876 783 6268

1572 540 1125 6466

1602 531 3906 1282 7866

1609 765 4977 1620 9769

1646 239 909 688 6849

Població morisca d�Antella i zona dels voltants.
Els pobles dels voltants són: Alcàntera, Beneixida,Càrcer, Cotes, Gavarda, Sellent i Sumacàrcer.
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de la seua fiabilitat és el de 1646, on
podem veure els efectes sobre la pobla-
ció de l�expulsió dels moriscos. Estes
són les xifres que hem recollit:

L�EVANGELITZACIÓ I LA FORMACIÓ
DE LES PARRÒQUIES. 1520-1570

La conquesta del regne de València va
permetre que els musulmans mantin-
gueren la seua religió i les seues cos-
tums en els territoris que ara havíen
conquerit els cristians. Antella al igual
que tots els pobles valencians tenía la
seua mesquita (l�actual esglèsia) on
realitzaven la seua professió de fe,
segons el ritus del Islam. Segons la
documentació escorcollada, durant els
dos segles posteriors a la conquesta,
s�els deixava cridar a l�oració pública-
ment en els llocs de senyoriu, no aixi
en els llocs reials.

En eixe moment són els senyors qui
mantenen xicotetes capelles en les
seues cases-palaus, capelles que estàn
baix la invocaciò dels sants, cristos i
mare de deus, que sòn els patrons de
les diferentes cases nobiliaries a qui
s�els ha distribuït els terrenys ocupats
en la conquesta.

A poc a poc, malgrat les succesives
renovacions dels privilegis otorgats en
les capitulacions a les aljames, s�accen-
tuà el seu carácter endògam, agreujat
per un major índex de creixement de la
població morisca; Aixi, des de la sego-
na meitat del segle XIV, la pacífica
convivència d�ambdues comunitats no
era més que fictícia (obligació de por-
tar un distintiu en la roba, prohibició
d�exercir determinats oficis, etc..)

EL REMEDI DE LES PREDICACIONS.

El problema morisc estava present al
llarg dels segles XIII, XIV i XV.

Poques solucions pràctiques s�havien
portat a cap. Només batejar-los no
resolvia el problema, ja que els moris-
cos continuaven amb les seues cos-
tums de sempre. Batejats d�una mane-
ra peremptòria pels agermanats o pels
executors de la pragmàtica de 1525, i
mantinguts dins de l�esglèsia per la
policia inquisitorial, no havien rebut,
de fet, cap formació en la fe que els
imposaven.

Es va optar per enviar als llocs de
moriscos a predicadors de les ordes
religioses, però per diferents causes, el
resultat no va ser el desitjat. Els lloga-
rets que n�aconseguien per als set diu-
menges de la cuaresma i per al dia del
patró del poble podien considerar-se
afortunats.

Sota el mandat del arquebisbe Joan de
Ribera, en 1569, èste va girar una visi-
ta als pobles de moriscos i, segons
Gaspar Escolano, “ hallólos protervos y
tan bisoños en la ley como niños de
teta”

LA CREACIÓ DE LES PARRÒQUIES.

Des del segle XIII, en el mateix moment
de la conquesta, i una vegada instau-
rada la seu arquebisbal de València, es
manpren   la tasca d�evangelització de
les noves terres conquerides. A la nos-
tra zona d�influència la parròquia
s�instala en Càrcer, d�on s�acomet el
procés d�evangelització dels infidels
dels llocs de Sumacàrcer, la pròpia
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Càrcer, Antella, els despoblats de Ràfol
i Xarquia; Sellent, Beneixida i
Alcàntera; Cotes, Gavarda, Alcosser,
Alberic i Alasquer, tots ells llocs de sen-
yoriu.

Les fundacions de les parròquies està
influïda  sempre per la familia que pos-
seix el senyoriu, amb el dret de presen-
tació del rector corresponent. Només
Antella comparteix el dret de presenta-
ció alternativament entre el senyor del
lloc i el rector de Càrcer. Al mateix
temps se les dota d�una quantitat eco-
nòmica per a les despeses de les recto-
ries. En Sumacàrcer, la dotació és de 20
Lliures, consignades sobre els drets de
la barca i del molí.

En Antella, dotada amb 18 Lliures, es

carreguen sobre la renda de la carnis-
seria, més les 7 Ll.1/2 per tres mises
setmanals pels seus predecessors. els
llocs en questió (sant Miquel dels
Blanes, San Juan Bautista dels
Mendoza, Sant Nicolás i Sant Antoni,
dels Crespi de Valldaura.)

Bateig dels moriscos, segons una escultura de
l�època.

Població Any Fundació Titulars Desvinculació
Dotació 
Econòmics

Alcàntera 1535
Puríssima
Concepció

Càrcer
40 L. Primicies
Rendesmesquita

Alcocer Sant J. bautista Alzira

Gavarda 1574 Sant Antoni Alberic

Antella 1535
Puríssima
Concepció

Càrcer
25 L. Primicies
Rendesmesquita

Beneixida 1574
Puríssima
Concepció

Alcàntera

Càrcer Segle XIII Assumpció Sta. Maria

Cotes 1535 Sant Miquel Càrcer
30 L. Primicies
Rendesmesquita

Sellent 1535
Puríssima
Concepció

Xàtiva

Sumacàrcer 1535
Sant Antoni

Sant Nicolas Bari
Càrcer

20 L. Primicies
Rendesmesquita

Tous 1535 Sant Miquel Càrcer

Creació de les parròquies d�Antella i pobles dels voltants.
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Els titulars de les parròquies són els
patrons de les families que posseixen
els llocs en questió (sant Miquel dels
Blanes, San Juan Bautista dels
Mendoza, Sant Nicolás i Sant Antoni
dels Crespi de Valldaura…)

ALGUNES CAUSES DEL FRACÀS DE
L�EVANGELITZACIÓ. 1570-1609

Cosme Abenamir, testig d�un procés
inquisitorial contra un ric morisc de
Benaguacil, declarava en 1567 que
“aunque nuevamente convertidos, no
son ni viven como cristianos, antes
siempre se tratan  y viven como
moros… de manera que son más moros
que nunca”

Este era el panorama dels pobles valen-
cians en la segona meitat del segle XVI,
deixant veure que les disposicions de
quaranta anys enrere, en 1526, havíen
obtès un rotund fracàs. L�evangelitza-
ció, en casa, no obtenía cap resultat
positiu. Era diferent als avanços que es
feien en les Amèriques acabades de
descobrir.

Alguns factors ho van impedir com:

• La força del Imperi otomà
• La proximitat del nord d�Àfrica
• L�odi secular ètnic entre cristians i
musulmans dins de la Península.

• Probablement els valencians d�a peu
agueren decidit interiorment que
l�expulsió era l�únic camí.

Per un altre costat els encarregats de
fer-la, els frares predicadors i els rec-
tors, feren totes les coses possibles per
a què els moriscos continuaren siguent
musulmans.

• La creació de les parròquies, a partir
de 1534, però estaven mal dotades
econòmicament i foren molt
poques, en l�època del patriarca
Juan de Ribera.

• Mal pagats i sense cap interès pels
assumptes que portaven entre mans.

• La por física.
• Els rectors es limitaren a fer les
mises dels diumenges en llatí, una
llengua gens coneguda pels moris-
cos.

• L�oposició desde la jerarquia ecle-
siàstica a conèixer l�àrab i que els
seus rectors predicaren en esta llen-
gua.

• Després estava el problema de la
Inquisició, que en moltes vegades
trencava els pactes signats entre les
comunitats cristianes i musulmanes.

Tots estos factors s�ajuntaren per a què
els moriscos es desatengueren de tota
esta predicació i continuaren vixquent
al seu estil, com deia el testic dalt
mencionat.

Llibre de predicacions del evangeli
utilitzat en les parròquies de moris-

cos

Segle XVI-XVII

(Arxiu municipal de Borriana)
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L�EXPULSIÓ DELS MORISCOS: CAU-
SES I CONSEQÜÈNCIES.

El dia 4 d�abril de 1609, el Consell
d�Estat de la Monarquía Espanyola,
decideix, en una sesió molt tensa,
decretar l�expulsió definitiva dels
moriscos espanyols. Sesió molt tensa
davant de les protestes de la noblessa
valenciana, ja que ells seríen els grans
perjudicats per esta actuació. No deba-
des, els moriscos eren els seus treballa-
dors, els qui treballaven la terra, els jor-
nalers, els artesans i això podría reper-
cutir en els ingressos dels nobles valen-
cians. Una altra questió que es plante-
java era el tema dels censals, una espè-
cie d�hipoteques d�aquella època, on
eren molts, entre els rentistas de les
ciutats i de la mateixa noblessa, als qui
els moriscos els devíen aquells censals.
La questió religiosa també era de gran
importancia.

A.-) LES CAUSES DE L�EXPULSIÓ.

1.-) Causes religioses.

Ja hem parlat del fracàs de l�evangelit-
zació sobre els moriscos. Éstos, batejats

i oficialment catòlics, continuaven
practicant les costums islàmiques i la
seua religiò: la celebració del ramadán,
les prohibicions alimentàries, les cere-
monies religioses associades al naixe-
ment, els casaments, les defuncions….

Però la llavor fou infructuosa, també
en part per la poca preparació dels pre-
dicadors i rectors a més de la pèsima
dotaciò econòmica de les rectories, la
soletat i el perill físic dels mateixos. El
tema de la llengua també fou impor-
tant, ja que prdicaven en llatí o valen-
cià als moriscos, desconeixedors
d�aquelles prediques. La Jerarquia
Eclesiàstica, encapçalada per Juan de
Ribera considerà esta situació inaccep-
table.

2.-) Causes polítiques.

Els moriscos eren també un problema
internacional a més d�intern, la inasi-
milació religiosa i cultural. El proble-
ma internacional era el contacte fre-
qüent, amb els enemics de la monar-
quía Hispànica d�aquells moments,
que mantenien amb els pirates berbe-
riscs del nord d�Africa, els turcs i, a
partir de 1562, amb els protestants
francesos, enemics mortals, tots ells
de la Monarquía Hispànica. A més es
produïren en estos moments les rebe-
lions dels moriscos de la Serra
d�Espadà (1525-1526) i de la serra de
Bèrnia, mes la revolta de les Alpujarres
(1568-1570).

3.-) Causes Econòmiques.

Els senyors valencians s�alarmaren
davant del Decret d�expulsió en un pri-
mer moment, però després canviaren

Grabat que representa l�eixida dels moriscos
d�un poble valencià.
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de pareixer davant de la notícia de que
la Monarquía havía decidit entregar-los
els bens dels seus vassalls, el domini
directe i útil, que els convertiria en
amos reals dels bens que els moriscos
deixaven i dels bens comunals dels
pobles, com els bovalars i les terres alo-
dials.

Al revertir-los la propietat absoluta de
les terres, les cases, els comunals,
podrían repoblar els seus senyorius i
sanejar les seues econòmies, exigint als
nous repobladors arrendaments anuals,
en lloc dels censos enfitèutics. Per
l�altre costat alegant la seua ruïna i
desfent-se dels interesaos dels censals.
També als llauradors lliures podrían
ocupar les terres que els moriscos dei-
xaven darrere.

Però la política d�estat va prevaldre
sobre estes questions, reconeguent que
les tentatives de conversió i assimilació
havíen fracassat, els membres del
Consell d�Estat, encapçaltas pel Duc de
Lerma, no veíen una altra soloució que
l�expulsió. El dia 9 la decisió era ferma
amb la signatura del Rei, Felipe III.
L�expulsió era per a tots els moriscos
que quedaven en els regnes d�Espanya,
però s�escomençaria pels moriscos
valencians, considerats com els més
perillosos. 

B.-) L�EXPULSIÓ.

1.-) El número d�expulsats.

1.1.-) Els moriscos d�Espanya.

Les dades que han arribat a nosaltres
ens donen les següents quantitats de
moriscos expulsats de tota Espanya:

València: 117.464
Aragó: 61.000
Catalunya: 5.000
Les dues Castelles: 45.000
Múrcia: 16.000
Andalucía: 30.000
Granada: 3.000
Canaries: 1.000
Total: 296.000

1.2.-) Els moriscos del Regne de
València.

L�expulsió es va portar en el major
secretismos. Desde el mes de maig
de 1609, es va advertir als almirants
de la flota que tingueren els seus
vaixells preparats.  Les escuadres de
vaixells es distribuïren entre els ports
de Vinaròs, Dènia, Alacant i els vai-
xells més xicotets en el Grao de
València.

El 12 de setembre, els pregoners dels
pobles lligen en tots i cadascun d�ells
l�orde d�expulsió dels moriscos. Es
feren dos excepcions, la primera a favor
dels xiquets i xiquetes menors de qua-
tre anys, sempre amb condició de que
els seus pares estigueren d�acord, i la
que autoritzava a que a  sis familias de
cada cent a quedar-se en cada poble
per a conservar “las casas, molinos de
azucar, cultivo del arroz y regadíos a
fin de que puedan poner al corriente a
los nuevos habitantes”. 

Les xifres de l�embarcament

Grao de València: 17.774
Els set-cents moriscos d�Antella eixiren
pel Grao de València a les darreries del
mes de setembre de 1609.
Alacant: 30.204
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Dènia i Xàbia: 32.780
Vinaròs: 15.208
Moncofa: 5.690
Moriscos de la Serra de Laguar: 11.364
Embarcats en Dènia i Xàbia, sense con-
trol determinat: 3.000
Total: 116.022

Entre els mesos de setembre, octubre i
novembre de 1609, segons les xifres
d�embarcament conservades als
arxius, 116.022 persones foren trans-
portades de les costes valencianes al
nord d�Africa. Però altres problemas
sorgien, com era el tema dels xiquets
i el sis per cent de persones majors
que el decret havía exceptuat de
l�eixida.

Després estava la situació dels moriscos
dels qui havíen fugit de l�expulsió i
s�havíen refugiat en la mola de Cortes
i en la serra de Laguar en Alacant. En
1610, encara n�havia resistència en la
Mola, definitivament acabada a les
darreries de 1611, quan ja s�havía
começat el procés repoblador dels
pobles que s�havíen buidat l�any ante-
rior.

A la cifra dels 116.022 moriscos expul-
sats en 1609, s�agregaren mil Quatre-
cents noranta nou moriscos refugiats
en la mola de Cortes, elevant la cifra
final a 117.521 expulsats.

C.-) EL DESTÍ DELS MORISCOS
EXPULSATS.

Els diversos embarcaments dels ports
del Mediterràni que s�emportaven als
moriscos teníen un destí comú: el nord
d�àfrica. Els actuals Marroc i Argelia
foren els punts d�arribada del contin-

gent dels moriscos.

Molts d�ells foren venuts com
esclaus només arribar als ports, alters
s�establiren com a comerciants, jor-
nalers I intentaren refer les seues
vides.

Segles després viatjers europeus que
visitaren estos països van deixar escrit
que encara molts dels descendents dels
expulsats encara recordaven este episo-
di històric i en molts llocs trobaren o
els van contar que en moltes cases dels
descendents encara teníen les claus de
les cases que aquells habitàven a les
terres valencianes i altres llocs de la
Península.

EL DESARMAMENT DELS MORISCOS
D�ANTELLA DE 1563.

En la segona meitat del segle XVI, la
Monarquía Hispànica, encapçalada
pel rei Felipe II, es trova en una cruï-
lla política, econòmica i social prou
alarmant. Per una part l�esforç per

Mapa de l�expulsió dels moriscos d�Espanya
amb els itineraris seguits des dels punts
d�embarcament.
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mantindre un imperi, el de la Casa
d�Austria, els conflictos interns de la
Península, l�esforç en la colonització
de les terres americanes, la lluita
contra França i Anglaterra pel predo-
mini en Europa, la lluita contra el
moviment protestant i la amenaça
turca, fan que es produeixquen
moviments  de control i repressió
dins de les fronteres de la Monarquia.
Per un altre costat la presència dels
moriscos dins de la península, fan
que es dicten successives ordres reials
tendents a l�evangelització i conver-
sió d�aquells elements extranys, en
estos moments, al cos social del cris-
tianisme.

Una d�estes ordres és la del desarma-
ment dels moriscos, tot respectant-los
les seues creences i formes de vida tra-
dicional de segles enrere.

Davant la por a que este col.lectiu
puguera ajudar els turcs, es decreta el
seu desarmament en tot el territori,
fet que es produeix en la publicació
de la cédula de 2 de gener de 1563
on s�indicaven  les causes  “ aviendo
pues tantas causas aunque vastava la
principal que es las ofensas que se
hazen a nuestro señor y a nuestra
sancta ffee y religión y los danyos
que se an visto y podrian recrecerse
por tan armados y atrevidos los
dichos moriscos, haviendolo mirado y
considerado mucho nos ha resuelto
en mandarlos desarmar y que se haga
luego y por mano de los mismos
barones..”

A esta cédula seguiria la Real
Pragmática de 19 de gener del mateix
any, ordenant el desarme. Al País
Valencià, les instruccions sobre el des-
armament foren donades pel Duc de
Segorbe, Capità General del regne de
València en eixos moments, el dia 1 de
Febrer de 1563, als comisaris que deu-
rien fer el desarmament en tots els
pobles valencians. Finalment la ordre
del capità General del regne fixant el
dia 8 de Febrer d�aquell any per el
efectiu desarmaemt dels moriscos
valencians.

En total es requisaren en els 415
pobles valencians habitats per els
moriscos 14.930 espases; 4.114 pun-
yals; 244 escopetes; 86 arcabusos;
3.454 ballestes; 703 llançes: 1.519
cervelleres; 56 alabardes; 487
dagues; 16 alfanjes; 375 cascs; 61
coraçes i un altre número d�objectes
de guerra.

A l�Arxiu del Regne de València estàn
els tres llibres originals que contenen
les diligències del desarmament dels
moriscos dels pobles valencians amb
els noms dels caps de cada casa, els
seus càrrecs municipals o religiosos i
alguns amb el nom de les seues profes-
sions.

En el llibre segon, dels tres que s�han
conservat, està el del poble d�Antella
amb la relació tant, dels noms dels
moriscos desarmats com el de les
armes requisades. Relació que presen-
tem a continuació:
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Inventari de les armes trobades en Antella.
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Alejandro Conejero Noguera
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En el segle XVI la major part de la
població rural valenciana era morisca,
pobra, practicava una agricultura de
subsistència i comerciava poc (1). Els
moriscos, a més de pagar els cens
(semblant al lloguer) i altres impostos,
com els cristians, havien de pagar aço-
fras, peita, almagran, aldaheas, el
fummo i afetra, tirànics impostos que
no els llevaven quan es convertien en
cristians, o siga, els obligaven a viure
com a cristians i pagar com a moriscos
(2).

Els mudèjars o moriscos tenien prohibit
abandonar el senyoriu, ja que eren
serfs de la gleva, del terreny on havien
nascut, per aquesta raó, entre els anys
1525-1526, hi hagueren diverses revol-
tes a fi de poder tenir llibertat de

mudar de residència en diferents llocs
del senyoriu o a altres llocs del realenc;
a més de no reduir els canons feudals,
la predicació i la conversió a cristians
coincidí amb la intensificació de la
pressió senyorial (3).

Es deia que els moriscos de València
estaven en correspondència secreta
amb els berberescos i turcs de les cos-
tes mediterrànies, als quals animaven
per què envaïren els regnes cristians
peninsulars. Segons aquesta raó,
emprada pel patriarca sant Joan de
Ribera davant del Rei i el Marqués de
Dènia, el Consell d’Estat acordà, amb
data 4 d’abril de 1609, l’expulsió dels
moriscos del Regnes d’Espanya.
L’operació va començar pel Regne de
València(2).

La població.

En aquest punt, per tal que el lector es
faça una idea de les persones que habi-
taven Antella, donarem les següents
dades sobre aquells moradors del nos-
tre poble.

El cens del País Valencià, de l'any 1563
a 1609, passà de 64.075 focs a 96.731
focs, un augment del 50,9 %;  l'aug-
ment de moriscos va ser d'un 69,7 %
superior als del cristians vells, que era
d'un 44,7 % (3 -pàg 41-). Antella, a
l'any 1574 (data de la independència
de l'església  d'Antella de la de Càrcer),
tenia 120 cases de cristians nous (4).
En l'any 1585, segons el padró que
manà fer el patriarca Joan de Ribera, el
poble d'Antella resultà tenir 220 cases
de moriscos i 40 de cristians vells (4).

L’expulsió dels Moriscos a Antella
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En l'any 1646, la Diputació de València
manà fer el padró dels veïns del regne,
aleshores Antella tenia 44 veïns amb
casa oberta, encara que en el padró de
pobles de governació apareix amb 25
veïns (5).

L'organització social.

L'organització i funcionament de la
Baronia d'Antella, de la mateix manera
que qualsevol altra baronia de l'època,
era la següent: El Baró, o senyor, com
a amo i propietari directe de tot el lloc,
exigia a cada habitant un cens (com
hem dit abans, semblant a lloguer);
tenia dret a la fadiga o lluïsme (dret de
retracte, o siga, quedar-se amb el pro-
ducte a igual preu que el de compra);
també podia adquirir el domini útil per
compra, considerant-se comprador pri-
vilegiat de la propietat –el lliure mercat
no existia llavors-; fruïa de les regalies
(propietat nobiliaries, que s'explotaven
en benefici particular i exclusiu del sen-
yor, com: forns, almàsseres, molins,
determinades finques, etc). Els súbdits
havien de pagar el delme (el 10 % -que
li dóna el nom a l’impost- de la collita
que es reservava al clergat), i posterior-
ment el terç-delme (una porció del
delme que es deduïa del total, i era per-
cebut pel rei i pel senyor, respectiva-
ment). Els vasalls cristians havien de
residir en el lloc del senyoriu, cuidar els
seus béns i pagar-li els cens deguts. Si
el vassall o súbdit volia abandonar el
senyoriu -per a la qual cosa necessita-
ven del permís del senyor- podia fer-
ho, a canvi d’acceptar les conseqüèn-
cies, com ara, la pèrdua de la propietat
útil, amortizar els seus deutes i donar

una indemnització al senyor. Ara bé, els
vassalls moriscos eren considerats com
serf subjectes a la gleva, o siga, mai no
podien abandonar la terra on havien
nascut (2).

Antella tenia un Batle (alcalde), el qual
representava el senyor; un Justícia,
també elegit pel senyor, el dia de
Nadal. El Justícia designava
l'Almotacén o Mostassà (els seus llocti-
nents); el Sequier era designat directa-
ment pel Senyor feudal. Els càrrecs eren
anuals i els triats havien de jurar-los
davant del Senyor o Batle (3 -pàgs 198
i 199-).

A partir de l'any 1604, els dimarts de
cada setmana, un metge anava a
Castelló de la Ribera per donar assis-
tència a tota la població de la zona.
S’encarregava d’anunciar-ho un clavari,
que aquell determinat dia feia les crides
als pobles del voltant, com ara Alberic,
Alcosser, Antella, Alcàntera de Xúquer,
Beneixida, Càrcer, Cotes, Gavarda,
Sellent i Sumacàrcer (6).

El poder i l'expulsió dels moriscos

L'any 1582 el rei Felip II es plantejà el
problema de l'expulsió del moriscos,
malgrat que des de l'any 1563 s'havia
acordat el desarme sistemàtic de tots
els cristians nous. Però la decisió defi-
nitiva fou presa pel rei Felip III en
Consell d'Estat de data 30 de gener de
1608, el qual fou presidit pel valencià
Duc de Lerma. La decisió reial d’expul-
sar tots els moriscos de tots els Regnes
d’Espanya es mantingué en secret, fins
que es signara la pau de la Guerra dels
dotze anys dels Països Baixos, amb
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França i Anglaterra, en abril de 1609.
En el Consell d'Estat del 4 d'abril de
1609 es decidí portar a cap l'expulsió,
que s’havia de realitzar abans de l’hi-
vern d’aquell mateix any. Davant del
poc temps amb què comptaven per rea-
litzar aquell acte massiu d’expulsió,
decidiren accelerar els tràmits, tot
començant l’expulsió en les costes del
Regne de València, el lloc més poblat de
moriscos de la Corona (3 -pàg 69 i 135-
).

Els virreis de València en aquelles dates
foren:

• Marqués d'Aytona, 1581-1594.
• Duc de Lerma, Marqués de Dénia i
Senyor d'Alberic, 1595 a 1597.

• Comte de Benavent, de 1598 a 1602.
• El Patriarca sant Joan de Ribera, de
1602 a 1604. 

• Marqués de Caracena, de 1604 a
1609 (3 -pàg 60 i 142-).

Cal tenir en compte que el dia 18 d'a-
bril de 1599, el rei Felip III matrimonià
amb l'arxiduquessa Margarida d'Àustria,
a València (2 -pag 43-). Entre les mesu-
res que adopta el rei per recaptar
impostos de la Corona d'Aragó, l'any
1602, fou, entre altres, la venda de les
jurisdiccions de Nules i Antella, les quals
passarien al governador; però a les corts
celebrades a València l'any 1604, es
proposa al rei que els lloctinents dels
governadors "dellà Uxò i Xúquer" obtin-
gueren permís reial per poder perdonar
sentències, cosa que no fou acceptat pel
rei que apel·lava a l'observança dels Furs
(7).

Els Barons o senyors d'Antella d'aquells

temps foren:

Pere-Lluís Salvador,  l'any 1590. 

Francesc Salvador Marrades, des de
1593 a 1610. 

Miquel Salvador, ho era l'any 1614 (8).

L'expulsió dels moriscos s'acordà sota
l’acusació de crims de "lesa magestad"
(alta traïció i conspiració contra l'estat
–una cosa així com les “armes de des-
trucció massiva a l’Iraq”, segons Aznar-
, aquesta acusació implicava que confis-
caven els béns als moriscos, béns que
s'atorgaven directament als senyors res-
pectius, de manera que els senyors feu-
dals veieren com aquells béns augmen-
taven les seues propietats i establien un
nou règim senyorial sense cap entorpi-
ment en les terres valencianes(3 -pàg
142-).

Malgrat les preses donades per a l’ex-
pulsió, no fou sinó fins el dia 22 de
setembre de 1609, quan Luís Carrillo de
Toledo, Marqués de Caracena i Virrei de
València, publicà el ban d'expulsió. En
el ban dit s'ordenà es tragueren tots els
moriscos del Regne, homes, dones i
xiquets. El ban autoritzava a què sis
moriscos de cada cent cases es pugue-
ren quedar –la raó és ben evident, sense
mà d’obra, el senyor feudal no tenia
d’on traure rendes-, així, foren els sen-
yors els que assenyalaren aquells que
havien de quedar-se per donar conti-
nuïtat a les activitats agricoles i aquells
que podien endur-se els béns mobles
que pugueren –que no podrien ser
molts, puix el camí es faria, des de l’in-
terior fins als ports, caminant. Aquells
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que eren obligats a l’expulsió havien
d'embarcar-se cap a Barberia (nord
d’Àfrica) en els ports que s'indicaren. El
ban obligava al seu compliment a par-
tir del tercer dia de la seua publicació
(3 -pàg 138). Expulsaren uns 150.000
moriscos valencians. A Antella, tal com
hem indicat més amunt, hi havitaven
unes 170 famílies (2 -pàg 45-).

La carta pobla

Les conseqüències més immediates de
l'expulsió dels moriscos foren l'abando-
nament i progressiu deteriorament de
les cases, ara deshabitades, així com la
desaparició dels tècnics i perits en el
conreu del regadiu, com ara l'arròs i el
sucre. La manca de jornalers per a les
tasques agricoles també provocà el des-
cuit de les regalies del Senyor, que eren
els forns, almasseres, molins, trulls, etc.,
com hem indicat abans (3 -pàg 147-).

Els senyors no volgueren pagar els cens
i retarden el moment de repoblar els
seus llocs, aquesta situació ja venia de
molt més abans, el que passava és que
ara es fa pública amb l'excusa de l'ex-
pulsió. Per altra part els nous pobla-
dors, cristians vinguts d’altres parts, no
volgueren habitar llocs de moriscos si
no sel's garantitzava que no els embar-
garien les collites i els seus bens mobles
(3 -pàgs 154 i 155-), a fi de pagar ells
els deutes que els senyors havien
adquirit respecte dels seus censos.

El Duc de Lerma ordenà que vingueren
a repoblar els pobles de València famí-
lies de Castella i Gènova, acudint a la
crida famílies pirenaiques, castellanes,

franceses i, sobre tot, mallorquines.
Aquesta repoblació es feia mitjançant
cartes-pobles, que eren com un con-
tracte entre els senyors feudals i els
nous repobladors. En tot el Regne de
València, l'any 1609, sols es feren 4
cartes-pobles. En 1610, se’n feren 10,
entre elles la d'Antella, que es signà pel
senyor del lloc, Francesc Salvador i 57
famílies, el dia 22 de juliol de 1610,
amb 29 capítols, en valencià, amb l'en-
capçalament i el peu en llatí; l'any
1611, se'n signaren 11, igual que l'any
1612 (2 -pàg 45-).

En la Carta-pobla d'Antella s'obligava
als nous pobladors a residir en el sen-
yoriu i en el cas d'absentar-se més de
sis mesos serien castigats amb la con-
fiscació o decomís (3 -pàg 183-) dels
seus drets adquirits.

L'any 1614 el rei indemnitza el Baró
d'Antella, Miquel Salvador, amb 340
lliures per l'expulsió dels moriscos
d'Antella, i amb 240 lliures per l’expul-
sió dels moriscos del també seu lloc
anomenat "Rafalet", ubicat entre
Castelló de la Ribera i Beneixida (2 -pàg
51-). Per providència de data 21 de des-
embre de 1615, el torna a indemnitzar,
tot donant-li els lots de terra 4, 6 i 24,
ubicats en el "Rafalet" (3 -pàg 300-).
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Els esdeveniments que dugueren Felip
III a signar el decret d’ expulsió dels
moriscos, durant el seu regnat, en
1609, gaudiren d’una complexitat his-
tòrica i d’unes conseqüències que afec-
taren la vida valenciana durant moltes
dècades. El capritx d’una elit governant
que veia, influenciada pel prim prisma
de l’església catòlica, agressions on no
hi havien costà molts diners a les
arques de la monarquia i un buit social
per la resta de mortals, acostumats a
moltes de les formes de vida d’aquest
important sector poblacional. I és que
els moriscos (nous cristians que decidi-
ren en el seu moment adquirir la reli-
gió catòlica per poder romandre al País
Valencià) eren molts en algunes zones.
Com en Antella. 

El problema amb els moriscos prové de
molt abans. Més o menys de quan
encara, molts d’ells, eren mudeixars.

Remuntent-nos, si de cas, al regnat
dels Reis Catòlics, al segle XV. Des que
es produeix la convivència de les dues
cultures al País Valencià hi hagué un
interès desproporcionat per marcar les
diferències entre les dues formes de
vida, en un intent d’imposar una sobre
l’altra. La visió que es tenia dels moris-
cos, abans mudeixars, en l’Època
Moderna la reflexa amb precisió, Pedro
Aznar de Cardona: “(...)Era gente vilísi-
ma, descuidada, enemiga de las letras y
ciencias ilustres, compañeras de la vir-
tud, y por el consiguiente ajena a todo
trato urbano, cortés y político. Criaban
sus hijos cerriles, como bestias, sin
enseñanza racional y doctrina de salud
(...)”. Malgrat açò, el vertader caràcter
dels mudeixars havia de buscar-se en la
vida religiosa, en la pràctica de les
seves cerimònies, esperit que es veu
reflexat en la seva cultura i en la seva
llengua. Els cristians nous estaven dis-
tribuïts per tot el Regne de forma desi-
gual, exclosos de la costa i de la capi-
tal, dels grans centres i de les hortes
litorals al nord de Xúquer, repartits a l�
interior entre els cristians vells, per hor-
tes i secans. Predominen en la Plana de
Castelló, Ribera del Xúquer, hortes
d’Alacant, Oriola i Elx i són abundants
a Xàtiva i Gandia. Aquesta distribució
feia impossible fixar un tipus únic de
vida morisca que els caracteritzés. Els
moriscos habitaven quasi tots en terres
de senyoriu i en 1565 sols un centenar
de cases, enfront de més de vint mil,
són de reialenc. Sols els moriscos estan
dispostos llavors a viure sobre determi-
nades terres i sols ells (amb els pocs

Antella en els antecedents de l’expulsió dels moriscos
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dies de descans dels que gaudien) feien
econòmicament viable l’explotació de
les zones menys riques. Per aquesta raó,
al produir-se l’expulsió, els nous pobla-
dors protesten pel restrictiu sistema que
se’ls intenta imposar en els contractes
amb els senyors mitjançant les Cartes
Pobles.

L’ocupació morisca al Regne de
València es contava a aquesta època
per milers i segons paraules de l�il·lustre
Boronat: “Mientras millares de cristia-
nos viejos peleaban fuera de la penín-
sula por el honor de la bandera españo-
la y dejaban sumidas en el llanto á
innumerables familias, los moriscos,
libres de aquella contribución de san-
gre, dedicábanse al cultivo de las tierras
propias ó de su señor, trajinaban por
toda la península, abastecían, en parte,
á no pocas ciudades y villas de cristia-
nos viejos, fomentaban las industrias
sedera, azucarera, etc., contribuían al
esplendor del comercio y eran una ver-
dadera palanca en la prosperidad espa-
ñola del siglo XVI”.

Es pot considerar que la qüestió moris-
ca, de manera important, a l’Època
Moderna, començà amb les conversa-
cions del Cardenal Cisneros amb els Reis
Catòlics després de  la revolta o la sub-
levació de les Alpuixarres en les que
aquest afirmava: “Que pues habían sido
rebeldes, y por ello merecían pena de
muerte y perdimiento de bienes, el per-
dón que les concediese fuese condicio-
nal, con que se tornasen Christianos o
dexasen la tierra”. Aquestes conversa-
cions tingueren les seves primeres conse-
qüències públiques en el decret publicat
pels Reis en Granada el 20 de juliol de

1501, en el que s’ordenava al desterra-
ment per als mudeixars que no havien
acceptat el baptisme. Aquests mètodes
‘suaus’  no gaudiren dels resultats desit-
jats, ja que els mudeixars de la Península
seguien amb les seves pràctiques religio-
ses, ignorant qualsevol llei cristiana que
els obligués al contrari. Per aquestes cir-
cumstàncies, en 1502, s’arribà a signar
una pragmàtica en que es decretava
l’expulsió dels mudeixars espanyols,
encara que, pocs foren els que abando-
naren la Monarquia i preferiren el bap-
tisme a la expatriació, sumant-se a
aquesta causa la súplica dels senyors
aragonesos demanant la revocació de la
pragmàtica per la pobresa que aquesta
provocava, amb el posterior èxit i
l’anul·lació de la llei. 

Amb Carles I començà a canviar la
situació que havia viscut el País
Valencià durant els últims tres cents

Distribució de la població morisca.
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anys aproximadament, i que s’havia
caracteritzat, principalment, per la con-
vivència pacífica i el respecte. La fideli-
tats dels mudeixars als seus senyors i al
rei durant les Germanies Valencianes
facilità que, en els llocs on triomfà la
revolta es publicaren edictes en contra
d’aquest sector de població. En 1521
s’obligava tots els mudeixars a baptisar-
se a canvi de la vida (especialment a
llocs com Xàtiva, el Ducat de Gandia, el
Comptat d’Oliva i el Marquesat de
Llombai). Manaren, també,  transformar
les mesquites en esglésies i realitzar allí
cerimònies catòliques. Els mudeixars,
encara que es trobaven armats en
aquesta època, acceptaren la proposta
agermanada i el baptisme es realitzà en
massa. A l’acabar les Germanies apare-
gué el dubte de respectar o no la justí-
cia imposada per aquests i des del pri-
mer moment es pogué observar que els
moriscos de nom, eren mudeixars de
fets, ja que malgrat els multitudinaris
baptismes, aquesta població seguia
practicant la seva religió. En poblacions
com Xàtiva, Llaurí, Alberic, Alcosser,
Antella o Montesa, el sacrament fou
lícit i els mudeixars quedaren convertits
en moriscos plenament, i cristians per
tant, i al tornar a practicar la seva reli-
gió caigueren en el delicte d’apostasia  i
el Sant Ofici procedí contra ells. En les
poblacions on el sacrament fou il·lícit i,
per tant, el baptisme invàlid, no hi
hagué apostasia sinó heretgia i la
Inquisició per aquesta raó actuà també
sobre ells. El baptisme fou totalment
ineficaç i pràcticament tots els moris-
cos, tornaren als seus ritus i cerimònies
mahometanes, a les seves costums i al
seu llenguatge. El rei expedí una cèdu-

la amb data  de 4 d’abril de 1525 decla-
rant que els mudeixars baptitzats
devien ser considerats cristians.

El 9 d’octubre de 1525 aparegué un
decret que prohibia als moriscos eixir de
la seva població a pena de ser esclaus
dels qui el trobaren i el 21 del mateix
mes, es prohibí a aquests vendre or,
plata, joies, seda, bèsties, ramat i qual-
sevol altre producte. Els moriscos, des-
prés d’aquestes mesures repressives,
temeren ser víctimes d’altres noves i
ràpidament reuniren les seves aljames,
on decidiren enviar a dotze dels seus
principals dirigents per exposar-li al rei
el seu desacord. El 16 de novembre en
altre ban s’obligà els moriscos a acudir
a la predicació amb mitges llunes de
pany blau en els barrets i la prohibició
de posseir armes defensives ni ofensi-
ves, a més de descansar en dies festius,
prestar adoració externa al trobar-se
pels carrers amb el Santíssim
Sacrament,  no tocar a la zala i no prac-
ticar altres cerimònies morisques. Dos
dies després es publicà en la Catedral de
València i en les parròquies de la ciutat
un cartell informant a tots els valen-
cians, so pena d’excomunió, que
denunciaren als moriscos que incompli-
ren el ban anterior, en un intent de
situar la població en contra dels moris-
cos, ajudant a la governació. Els defen-
sors de la fe de Mahoma es trobaven
dispostos a defensar les seves creences
amb les armes i per aquesta raó, el rei,
protegit pel papat i la majoria de la
població, manà que tots els mudeixars
no batejats el 31 de desembre eixiren
del Regne de València de forma immi-
nent. Els moriscos, observant la inflexi-
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bilitat del monarca respecte als ambai-
xadors mudeixars que s’enviaren a la
Cort, prengueren les armes i des de
Benaguasil convocaren als de
Benissanó, Bétera, Vilamarxant, Paterna
i altre poblacions que es revelaren con-
tra el monarca i les seves mesures i amb
l’ajuda de multitud de moriscos de tot
el Regne, costà diverses setmanes vèn-
cer-los, encara que abans, els més peri-
llosos, escaparen i es refugiaren a la
Serra d� Espadà. Finalment, la rebel·lió
acabà el 17 de març de 1526, encara
que aquests últims perduraren fins el 19
de setembre. A més, Carles I decretà, a
petició de l’estament militar, que els
nous convertits no pogueren mudar els
seus domicilis d’un lloc a altre ni  apro-
par-se als llocs de la marina.

Ni el rigor ni la clemència per part del
poder reial modificà el més mínim la
conducta dels moriscos del Regne de
València, que seguien tan seguidors de
Mahoma com abans i demostraven que
la fusió entre les dues poblacions era
complicada. La convivència basada en el
respecte potser hagués sigut possible. La
imposició del cristianisme sols avivava el
sentiment propi dels moriscos.

L’11 de març de 1562, ja en el regnat de
Felip II, el Duc de Sogorb, virrei de
València, publicà una reial pragmàtica
declarant que els moriscos delinqüents
en el Regne, pogueren ser apressats per
un altre diferent i sofrir allí càstig, el que
suposava, per ulls de molts, el comença-
ment d’una persecució violenta d’a-
quests. A més, a partir de les idees de
l’inquisidor Miranda, es pensà en la pos-
sibilitat de què els moriscos no dugueren
armes, desposseint-los d’aquestes a fi

d’evitar sublevacions com les de les
Alpuixarres. El desarmament de la pobla-
ció morisca començà el 8 de febrer de
1563, recollint-se més de vint-i-cinc mil
armes. En 1564 el Consell de la Inquisició
obligà els nous conversos a acudir, amb
les seves famílies a missa a escoltar la
predicació de la Fe Catòlica. Els acords
d’aquest tingueren a la pràctica, les
mateixes dificultats que les disposicions
emanades del poder reial des de 1525 i és
que els moriscos seguien venerant la seva
religió musulmana com abans i els seny-
ors, defenent els seus interessos, aplaçant
la solució del conflicte dècada rere dèca-
da. Un nou fet transcendental foren les
revoltes de Granada, les quals van tenir
greus efectes al Regne de València, ja
que, el final d’aquestes amb la dissolució
de tots els moriscos granadins per tota la
Península, produí multitud d’emigracions
des d’aquest territori al nostre País. En
1571 Felip II i el inquisidor general signa-
ren una concòrdia en virtut de la qual
s’intentava pal·liar el rigor empleat fins
eixe moment amb els moriscos i se’ls
eximí en la confiscació de bens i es pro-
hibí imposar-los penes pecuniàries, però
en canvi havien d’abonar entre tots
50.000 sous anuals per despeses del Sant
Ofici.

A partir de 1590 i fins la mort de Felip
II, apareixen diferents juntes interessa-
des en la conversió que, com tots els
intents anteriors, no aconseguiren als
fruits desitjats i sols representaren un
retràs de la solució que ja arribà al reg-
nat de Felip III. 

Carles Xavier Senso i Vila, historiador
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Les poques coses que coneixem de la
vida de Joan Andreu són les que ell
mateix ens conta en el pròleg de la
seua única obra que ens ha arribat fins
avui, anomenada “Confusió de la secta
musulmana”. En realitat,  a Joan
Andreu, de Xàtiva, li deien Abd-al·lah
ibn Abd-al·lah i desenvolupava les fun-
cions d’alfaquí (mena de guia espiritual
en la mesquita i jutge en el món islà-
mic) a finals del segle XV a Xàtiva.

L’any 1487, però, ell
mateix ens conta:
“...els resplendents
raigs de la divina llum
remogueren i clarifi-
caren les tenebres del
meu intel·lecte i, de
sobte, se m’obriren els
ulls de l’ànima.”
Aquell dia a què es
refereix és el dia 15
d’agost de 1487, dia
de la Verge Maria, i és
el dia que decidí con-
vertir-se al cristianis-
me.

És ben curiós que el
dia 5 de juliol de
1487 arribe a
Barcelona Alfons
Espina, inquisidor
delegat del Sant
Tribunal de la
Inquisició i que el 14
de desembre, també
de 1487, s’inagure  el
Sant Tribunal de la
Corona d’Aragó. Des

d’aquell moment, o millor dit, any, la
carrera político-religiosa del nostre
personatge xativí, canvia radicalment:
tot seguit es fa batejar al mes d’agost
de 1487, canvia de nom i, d’Abd-al·lah
passa a Joan Andreu (els noms de dos
apòstols); més tard serà ordenat sacer-
dot catòlic i es dedicarà a la predicació
dels moriscos al regne de Granada per
encàrrec del primer arquebisbe de
Granada, Hernando de Talavera, el qual

Joan Andreu, Alfaquí de Xàtiva



intentava convertir a les “bones”, de
forma persuasiva o per captació, els
musulmans granadins, en la tasca del
qual fou auxiliat per Joan Andreu que,
en ésser un antic alfaquí,  coneixia l’à-
rab i l’islam suficientment com per
rebatre els discursos dels alfaquins gra-
nadins i intentava convertir al cristia-
nisme els fins no feia gaire eren els seus
germans de fe. Quan l’arquebisbe
Hernando de Talavera és substituït pel
cardenal Cisneros en 1499, que no
compartia gens ni miqueta aquella
manera de captar fidels “a les bones”
del seu antecessor,  Joan Andreu deci-
dirà abandonar Granada.

Entrarà en relació amb els mateixos reis
Catòlics i, poc després, és nomenat
canonge i enviat a predicar al regne
d’Aragó estricte l’any 1502, quan
Cisneros ordena batejar els musulmans
granadins a la força. Ja en Aragó
estant,  es dedicarà a traduir l’Alcorà i
el llibre de la Sunna, és a dir, el llibre
on es relaten els fets del profeta
Mahoma i que els musulmans conside-
ren digne de veneració, després de l’ex-
cels Alcorà, evidentment.  Joan Andreu

arribarà a ser confessor personal
d’Isabel la Catòlica fins a la mort de la
reina i es posarà en contacte amb el
bisbe de Barcelona, Martí Garcia, que
també és alhora inquisidor general
d’Aragó.

A instància del mateix bisbe de
Barcelona,  l’abans esmentat Martí
Garcia, redactarà aquell llibre únic que
ens ha arribat: “Confusió de la secta
mahometana” imprès en castellà a
València l’any 1515. Suposem que
Joan Andreu degué morir pocs anys
després, perquè ja no en sabem res més
de la seua vida després d’aquesta data.
Aquest llibre, però, fou un encàrrec de
la mateixa institució on treballava, el
Sant Tribunal de la Inquisició, i, en el
qual, s’exposen els “errors” dels musul-
mans i on es relaten les “veritats” dels
evangelis i dels escrits dels apòstols. En
el pròleg del llibre, el mateix Joan
Andreu, ens fa una breu ressenya de la
seua vida, de com nasqué a Xàtiva, de
qui era fill, de com va exercir com a
alfaquí a Xàtiva, de la seua conversió al
cristianisme, la tasca de predicació,  la
relació amb la casa reial dels Catòlics,
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amb la inquisició a Granada i a Aragó,
i l’estreta relació amb el bisbe de
Barcelona.

La intenció de Joan Andreu és fer que
el lector del seu llibre, musulmà en
principi, revise els texts coneguts de
l’islam, això és, l’Alcorà i el llibre de la
Sunna, per fer-li veure, segons ell, les
posicions absurdes i infantils de
Mahoma i de l’islam, més que no per
heretges o endimoniades, com preten-
dria més tard fer veure la inquisició
posterior al Cardenal Cisneros i a la
mort de Joan Andreu. 

La curiositat d’aquesta obra de Joan
Andreu, a banda de la proximitat geo-
gràfica de Xàtiva i de la similitud de la
vida dels moriscos de les nostres
comarques properes a la moreria de la
ciutat de la Costera, rau en el fet que
fou un encàrrec de l’Alt Tribunal de la
Inquisició per a ser utilitzada en la
conversió dels musulmans, sobretot a
Aragó, i que, coses de la vida, l’any
1548 acabarà formant part de la llista
de llibres “prohibits” per  la mateixa
institució catòlica que el va encarregar
fer. Pel que es veu, aquest llibre,
“Confusió de la secta mahometana”
tingué el que anomenaríem ara un
efecte “bumerang”. El musulmà que el
llegia i revisava els textos islàmics per
comprovar-ne la veritat o falsedat que
pretenia Joan Andreu, acabava reafir-
mant-se més en la seua postura reli-
giosa enlloc de convertir-se al cristia-

nisme.  A més a més, cal recordar que
això ja seria una cosa ben difícil de
practicar en aquell moment històric,
atès que l’església catòlica al segle XVI
publica decrets en contra de l’ús i lec-
tura, pública o privada, dels textos reli-
giosos musulmans, ni dels seus comen-
taris i, encara molt menys,  fets en llen-
gua àrab. 

Possiblement, la “Confusió de la secta
mahometana” acabà en la foguera al
costat de molts altres llibres i textos
religiosos musulmans o no, en àrab o
en altres llengües, com ara la mateixa
traducció al valencià de  la Bíblia, feta
per Bonifaci Ferrer, germà de Sant
Vicent Ferrer, actual patró de  la ciutat
de València. 

Més curiositats encara: l’únic exemplar
de l’edició valenciana de 1515 de la
“Confusió de la secta mahometana” de
Joan Andreu, antic alfaquí de Xàtiva,
que s’ha salvat de la destrucció o les
flames, la trobem al Museu Britànic de
Londres. ¡Qui li ho havia de dir al nos-
tre alfaquí, primer, i sacerdot, canonge
i confessor de la reina catòlica, després,
que uns altres cristians, però també
considerats heretges pels catòlics,  els
protestants anglicans, tindrien la Santa
Decència de fer-nos sobreviure als ava-
tars de la fortuna i de la intolerància,
una part, discreta però digníssima, de
la Nostra Trista i Desconcertant
Història!. 

Isaïes Minetto Gozálvez
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA.- Antella, 9 de maig de
2009.

A les 20,00 hores, en segona convoca-
tòria d’aquesta assemblea, es procedix
d’acord amb l’ordre del dia establert -
donat 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
de Joan Antoni Tovar i Pardo, 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 5 d’a-
bril de 2008, la qual fou aprovada per
unanimitat. 

Segon. Comptes i tresoreria.- El sen-
yor secretari dóna compte de les entra-
des i eixides de la caixa de l’associació

de l’exercici 2008, comptes que són
aprovats per unanimitat. 

Tercer. Nombre socis.- El senyor secre-
tari fa saber als assistents que l’asso-
ciació té registrats un total de 274
socis, encara que també hi ha baixes,
de les quals en aquest moment no es
pot precisar el nombre. S’acorda que
tot aquell soci que no ha pagat la
quota en l’any corrent siga donat de
baixa, i cas de tornar a l’associació
haura de pagar la quota de l’any
corrent i altra igual, per la mateix
quantitat de penalització. 

Quart. Activitats realitzades en l’any
2008.- En l’any 2008 es realitzaren les
següent activitats.

Excursions a Sagunt (23 de febrer), a
València (19 d’abril), Potries (20 de
setembre) i Manises (8 de novembre). 

Exposició i conferència “Salvador
Fuster i Furió, un mestre del poble” (24
de març).

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 9 de maig de 2009
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Exposició de pintura  “El color d’un
poble” de Lluís Torres (5 de desembre).

Introducció al món dels vins i sopar
gastrònomic (12 d’abril).

Sopar d’estiu amb el gran Jordiet i el
duo Sento’s (12 d’agost).

Edició de la revista “La Lloca 2008”.

Cinqué. Activitats a realitzar en
aquest exercici. La nostra associació
en aquest any havia sol·licitat realitzar
mitjançant el programa SARC de la
Diputació de València excursions a Xiva
(21 de febrer), Ademús (9 de maig), a
Villar de l’Arquebisbe (27 de setembre),
i a La Pobla del Duc (21 de novembre),
totes ens foren denegades per la
Diputació de València, per això que
s’han programat les següents excur-
sions sense cap subvenció. 

Excursions. A Valdelinares, a la neu, en
col·laboració amb el CECA, el dia 14 de
febrer, la qual ja s’ha realitzat. A

Castelló de la Plana, “un tren per la
República” (16 de maig) i a Cofrents,
“els canyons del Xúquer”, (30 de maig)

Conferencies i exposicions. La confe-
rència per la Igualtat, portada a cap el
dia 27 de març, en col·laboració amb
Xateba; i conferencia exposició “400
anys de l’expulsió dels moriscos, histò-
ria d’una mala consciència” (12 de
juny).

Sopar d’estiu, falta determinar la data. 

Revista La Lloca, corresponent a l’any
2009.

Una sòcia proposa fer una classe de
“Risoteràpia”, la qual té una duració
d’una jornada; una altra sòcia proposa
un taller de músiques del món.
Cadascuna de les proposants pel seu
compte s’encarregaran dels menesters
per a portar a cap aquestes activitats. 

Sisé. Renovació de la Junta Directiva.

S’han de renovar els càrrecs de secreta-

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 9 de maig de 2009
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ri i tres vocals, però tots ells es presen-
ten a la reelecció, a més dos sòcies pre-
sents desitgen formar part de la Junta
Directiva, per unanimitat la Junta
queda de la següent 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 Vical Rontí.

Francesca Alberola Jiménez

Maria Dolores Carrasco Manso

Charo Carrasco Manso.

Seté. Augment de la quota. Després de
la corresponent explicació per part del
president de la necessitat d’augment
de la quota, es procedí a la votació;

partidaris d’establir la quota en 10 ⇔
anuals, foren 11 socis; en 8 ⇔, foren 3
socis, s’abstingueren altres 3 socis; per
això, a partir de l’any 2010, la quota
per soci serà de 10 ⇔, la qual es cobra-
rà a ser posible per domiciliació bancà-
ria durant el mes de març de cada any. 

Vuité. Adquisició d’un projector i
pantalla. El senyor president informa
que s’havia gestionat, i el projector i
pantalla de 2,40 m estaven pressupos-
tats en 970 ⇔. Tots els presents aprova-
ren aquesta adquisició per a l’associa-
ció CILIM, encara que dos socis sol·lici-
taren que es gestionara l’adquisició
d’una pantalla més gran, la qual s’es-
tudiaria una vegada es veja la utilitat
de la que s’adquirirà ara. 

Nové. Preguntes i suggeriments.

Es proposa que als sopars i altres acti-
vitats es done preferència als  socis
davant dels no socis. 

A les 22,00 hores, finalitza l’assemblea,
de la qual estenc acta, que és signada
pels membres de la Junta Directiva, i
certifique.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 9 de maig de 2009
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Antella transpunta

Pintura al oli de 92 x 65 cm. de Francisca Micó Martorell

Entre tarongers transpunta
Antella, de la Ribera
la sèquia, plora aigua
el cel que plovisqueja.

Dues torres clavelleres,
una esvelta i prístina,
l’altra pedrosa i mora,
una ens diu l’hora,
l’altra ni es canteja
totes dues anuncien
per qui des de lluny

les miren
com Antella transpunta.

Francisca Micó Martorell
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Activitats: Excursió a Sagunt
23 de febrer de 2008
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Activitats: Excursió a Sagunt
23 de febrer de 2008
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Activitats: Excursió a València
19 d’abril de 2008
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Activitats: Excursió a València
19 d’abril de 2008



56

Activitats: Excursió a Potries
20 de setembre de 2008
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Activitats: Excursió a Potries
20 de setembre de 2008
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Activitats: Excursió a Manises
8 de novembre de 2008
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Activitats: Excursió a Manises
8 de novembre de 2008
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Activitats: Exposició i conferència “Salvador Fuster i Furió, un mestre del poble”
24 de març de 2008
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Activitats: Exposició i conferència “Salvador Fuster i Furió, un mestre del poble”
24 de març de 2008
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Activitats: Introducció al món dels vins i sopar gastronòmic
12 d’abril de 2008
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Activitats: Introducció al món dels vins i sopar gastronòmic
12 d’abril de 2008
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Activitats: Sopar d’estiu amb el gran Jordiet i el duo Sento’s Músics
12 d’agost de 2008
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Activitats: Sopar d’estiu amb el gran Jordiet i el duo Sento’s Músics
12 d’agost de 2008
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Activitats: Exposició de pintura “El color d’un poble” de Lluís Torres i Cuenca
5 de decembre de 2008
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Activitats: Exposició Lluís Torres
5 de decembre de 2008



Lluís Torres i
Cuenca neix  a
Antella el 7
d’Abril de
1929. Al l’edat
de sis anys
comença els
estudis ele-
mentals a l’es-
cola pública
del seu poble,

on destaca en el dibuix  junt amb seu
amic Paco Mateu. Durant la Guerra
Civil realitza estudis amb el rector
d’Antella Ricardo Granero. Ja amb més
edat aprèn l’ofici de pintor de parets
amb el seu tio Plácido Gilabert, amb
qui li entra l’afició per la pintura, a més
de pintar parets, també pinten al
tremp, trepa tocada, sanefes,  paisatges
en xemeneies i decoració en general.

Al 16 anys ja és soci en el negoci de
son tio i pinta a sa casa alguns quadres
, primerament copies, després s’atreveix
amb paisatges d’Antella . L’any 1947
pinta el cor de Jesus de l’altar de l’es-
glésia d’Antella.  El 1955 en Barcelona,

ajudant a son tio a fer algunes feïnes
,aprofita per fer alguns cursos.

Ja el 1955 exposa la seua obra a la seu
de la Sèquia Reial del Xúquer. En 1977
junt al seu amic Isaïes Mineto exposa a
la sala Rembrandt del Cap i Casal on
aconsegueix  molt d’èxit.    

Parlem amb Lluis :

Tal i com havíem acordat, arriba el
senyor Lluis Torres  a ma casa, on rao-
narem una bona estona fugint del sol i
la calor d’esta vesprada tan sufocant
d’agost.

Ens saludem, comentant com ens tro-
bem, i comencem, no podia ser d’una
altra manera, parlant de temes que
giren al voltant de l’actualitat política
d’Antella. I com aquells que comencen
pels temes més xicotets fins a arribar
als més grans, acabem parlant de la
crisi econòmica mundial, produïda pel
sector financer i urbanístic entre d’al-
tres.

Tot seguit, com que els interessos que
ens uneixen a nosaltres dos, no són la
política sinó l’art passem, a conversar
sobre temes més propers i personals.

Com ja sabreu ,Lluís Torres i Cuenca va
naixer a Antella, malgrat que no és
aquest l’unic lloc on ha viscut. També
ho ha fet a la ciutat de València i
Barcelona. Ja des de  que anava a l’es-
cola foren el dibuix, la geometria i les
lletres les seues preferències. En relació
a les dos primeres sent la curiositat de
descobrir on comprava i es proveïa de
material. Aleshores Lluís em conta que

Parlem amb Lluís Torres
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encara pot recordat com anava a casa
de “Tio Elies” per comprar pigments i
així poder confeccionar els seus propis
colors. Entre estos records, em confes-
sa que ja des de ben jove, va començar
emblanquinant parets. Però els anys
van passant i com sabem amb el temps
els gustos van canviant i concretant-se.
En el seu cas no te cap dubte, és cap a
la pintura decorativa on l’encaminaren
les seues ganes d’avançar. En relació a
aquest estil,enumera algunes de les
xemeneies que ha pintat al poble amb
reproduccion de pintors ilustres. Són
alguns exemples, la xemeneia de casa
la “Campanona” la qual evoca un qua-
dre de Murillo, la xemeneia d’Adela
(Germana d’Arcadio) o la seua propia a
sa casa, així com els sostre de la seua
habitació. Pel que fa a les seues afi-
cions la lectura de tot allò que tinga
relació amb l’art. Per altra banda, es
descriu com una persona perfeccionis-
ta, motiu pel qual, és el dibuix on es
troba més còmode.

En este sentit, avant posa la figura al
paisatge, doncs es esta la que més
reflexa la realitat, mentre que el paisat-
ge deixa mes espai a la interpretació
pròpia i a la imaginació, arribant a
crear llocs que realment no existeixen.
Mentre em fa esta explicació, i com

que per a tot sempre existeixen excep-
cions, emfatitza en el poble d’Antella.
Segons Lluis el nostre poble, és capaç
de retornar-li a la realitat. Solament
amb l’ajuda d’alguna fotografia o
inclús pintant directament al natural,
cerca espais que pinta amb una natu-
ralisme exquisit interpretant les llums i
les ombres, i tractant amb llum i rigor
el color, la perspectiva i color. Una
bona mostra seria la seua obra el “ Clot
de Morrió”.

Com tots els artistes, Lluís es fixa en
alguns pintors que admira,son, els pin-
tors clàssics els seus preferits. Mentre
que és l’escola flamenca la seua debili-
tat, destacant a Rembrandt per
damunt de tots ells , fins al punt d’e-
quiparar-lo amb la mateixa natura.
Una metàfora que em sorprèn i que
m’agrada. A més parlem d’altres pin-
tors com El Greco. I ja finalitzant, i
com que l’art és tot un gust que con-
tribueix al desenvolupament dels sen-
tits em transmet que no conta el temps
que ocupa, ni pel que fa a la prepara-
ció com el temps de pintar.

Com diu Lluis: La pintura t’absorbeix i
al mateix temps et dona felicitat”. És
per tant una llàstima que este amic no
tinga més temps per a dedicar a pin-
tar,ja que al meu parer te molt a dir i a
fer.

LUIS TORRES, MESTRE DE LA
CONSTÀNCIA I EL BON FER, UN
AUTODIDACTA I SOBRETOT UNA
BONA PERSONA 

Elisa López Llagües
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Sí, parlar del treball és parlar de:

• Acció i efecte de treballar 
• Ocupació retribuïda 
• Obra resultat de l’activitat humana 
• Esforç humà aplicat a la producción

de riquesa 

És una realitat que les dones treballem. 

Qui en dubta, a hores d’ara, d’aquest
fet? Sempre ha estat necessari i sempre
ha estat infravalorat.

Són els factors socials,culturals i eco-
nòmics els que des de sempre han
determinat els llocs que debien ocupar
les dones, que quasi sempre eren a la
part de darrere i carregant-los de valors
i culpes afegits per tal de no deixar fer
allò que la dona volia. Estava malt vist,
no era correcte i fins i tot eres roïn,

irresponsable, egoísta, si una no assu-
mia el rol que li havia estat encomanat
d’ama de casa i així,t’ocupaven de tot
allò que donava pena i era un fàstig
per als homes.

El model de Patriarcat ha sotmés des
de sempre les dones i ha anat creant
una societat masclista on sols els
homes poden decidir lliurement què fer
sense que no passara res. Home dret –
Dona obligació.

En totes les parts del món, cada tribu,
cada cultura, té les seues normes cos-
tums i tradicions i sempre les dones i
els homes han tingut papers assignats
sols per qüèstió de sexe.

La societat evoluciona i les necessitats
tambe així que poc a poc amb

El treball de les dones, més que fregir un ou
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valor,esforç i tenacitat per part de les
dones estan canviant alguns d’eixos
valors patriarcals a favor d’una societat
més igualitaria on el fet de ser home o
dona no condicione totalment el tipus
de vida que es vullga viure.

La Història del segle XX ens posa de
manifest la consolidació d’un procés
que, tot recollint dades d’informes ela-
borats per especialistes, ens aporten les
següents conclusions:

1. Acabada la II Guerra Mundial resor-
geixen campanyes primant el model
de l’ama de casa. Va ser un fracàs. 

2. L’etapa de desenrrotllament econò-
mic impulsa a l’empleament i la
construcció de l’estat de benestar. 

3. Les dones han participat d’aquesta
evolució consolidant una presència
entre la població activa (es pro-
dueix el naixement de dones treba-
lladores, des de 1984 a dia d’avui,
hi ha 2 dones treballadores per
cada 3 homes treballadors). 

4. L’ocupació femenina s’ha vist
menys afectada en etapes de
depressió ja que es trasvassa la mà
d’obra femenina als sectors més
precaris, a temps parcial i tempo-
rals.

5. Les raons de l’augment d’assalaria-
des cal buscar-les en els següents
canvis:

DEMOGRÀFICS: Es produeix una cai-
guda de la natalitat i es concentren els
naixements en uns anys determinats,
permeten la reincorporació a l’activitat
productiva una vegada els fill ja eren
criats o retrasar la concepció fins la
consolidació de la seua carrera.Per altra

banda creix la población femenina en
edat laboral (15-64 anys) 

ECONÒMICS: El fort desenvolupament
del sector terciari s’acompanya d’un
creixent empleo de dones. Les famílies
necessiten majors ingressos salarials. La
participació laboral de les dones és més
important en els païssos amb PIB alt,
perquè les necessitats subjectives són
majors. 

SOCIALS: Augmenta el número de
dones que viuen soles o es convertei-
xen en cap de familia degut als divor-
cis i separacions. Per altra banda,amb
l’aparició dels electrodomèstics que
redueixen el temps en les tasques
domèstiques, moltes dones desitgen
formar part del món laboral. La dona
activa reb ara major consideració que
l’ama de casa.   I raons com el fi de les
prohibicions legals d’exercir certes pro-
fessions(magistratura,exèrcit,diploma-
cia…) per les pressions del moviment
feminista i la formació han afavorit
l’inserció femenina en el món del tre-
ball. 

Els arguments familiars mantenen el
lideratge, per augmentar el pressupost
familiar i donar als fills una millor for-
mació.

6. La discriminació en l’ocupació i el
salari es mantenen. 
Els efectes negatius i la sensibilitat
social front a l’injustícia que repre-
senta, ha fet que molts Estats des-
enrotllen polítiques intervencionis-
tes. Primer es va pretendre conse-
guir la "igualtat de tracte" a l’ hora
d’obtindre un lloc , més tard,
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"igualtat d’ oportunidades".
En l’ámbit dels salaris, la idea
d’"igual salari a igual traball", s’as-
sumeix  com un compromís. A par-
tir dels anys 60, veient que les dife-
rències persistien, es reformula el
principi com "salari igual a treballs
de valor comparable". Aquesta
legislació a favor de la igualtat no
ha evitat que persisteixca un clar
desajust entre llei i realitat. 

7. S’han produït canvis que han afec-
tat la población activa femenina.
Canvis d’efectius d’unes rames pro-
ductives a altres, significació ator-
gada a la carrera professional, etc.
Per altra banda, els deures familiars,
malgrat el desigual repartimet entre
els sexes, obliga a les dones a
detindre la seua activitat amb més
freqüència. 

8. A més a més, es donen canvis en la
distribució per estats civils,es prohi-
beix el treball infantil i s’allarga l’e-
dat d’ingrés en el mercat laboral
dels joves. Les dones casades se
senten motivades a compatibilitzar
els deures domèstics i els laborals.
Es creen institucions públiques i
privades que atenen els xiquets, no
obstant això els fills continuen
determinant la presència de les
dones. 

9. La força de la tradició i el pensa-
ment socialment majoritari al vol-
tant de les capacitats del sexe
femení van dirigint les dones cap a
determinades professions. Tres de
cada quatre dones que treballen ho
fan en el sector dels serveis. En les
indústries de transformació hi ha
més dones que homes, destacants

els sectors: tèxtil,modista,llavado-
ra,planxadora,alimentació, calçat i
tabac. Els llocs de treball reservats a
les dones són els rutinaris,reitera-
tius,sedentaris,manuals més que
mecanitzats, amb poques responsa-
bilitats i escases posibilitats de pro-
moció. 

10. El pes dels estereotips i els vells
patrons segueixen están presents,
com ho demostra la persistencia,
per una part, de situacions de dis-
criminació i per altra de conductes
basades en la submisssió de la dona
a l’home, com és el cas de la vio-
lencia de gènere. 

Si  aquesta és una síntesi dels estudis
fets, no hem d’oblidar altres dades que
donen esperança, però que també la
dona està molt lluny de la situació d’i-
gualtat. 

En l’any 2008 es varen cumplir els 25
anys de la creació de l’Institut de la
Dona. Entre les funcions assignades a
aquest organisme està “ la d’estudiar
la situación de les dones en els
àmbits legals, educatius, laborals,
sanitari i sociocultural”

María Moscardó



73

El dret és un dels principals sistemes
normatius que regixen les nostres vides
i societats. Actualment se’ns presenta
tan complex i abarcador que és pràcti-
cament omnipresent sense que a penes
hi haja activitat humana que se li esca-
pe.

Tota la nostra vida està regulada pel
Dret: decisions personals sobre com
constituir una família, tindre una cria-
tura, elegir una professió, etc.; i deci-
sions col·lectives sobre quin tipus de
societat volem, estan sotmeses a una
rigorosa reglamentació legal i assorti-
xen decisives conseqüències jurídiques.

Davant d'esta regulació jurídica sobre

la nostra vida personal i social hem de
preguntar-nos si totes i cadascuna de
les normes imposades pel dret són jus-
tes o injustes, per què hem d'obeir-les
i, en el cas que hi haja normes injustes,
com podem canviar-les?. Per això no
sols hem de reflexionar sobre què és el
dret, com es legitima i com fonamenta
l'obligatorietat d'obeir-lo, sinó que a
més haurem de vore quin paper juga
l'ètica en tot açò. Este últim aspecte
ens portarà a abordar el tema dels drets
humans.

Els drets humans estan dissenyats per a
establir la legitimitat dels sistemes jurí-
dics, la qual cosa consistix a apel·lar a
certs drets bàsics de les persones con-

Els drets humans
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cebuts com drets morals anteriors al
sistema de normes jurídiques. Si el sis-
tema jurídic reconeix, protegix i realit-
za efectivament eixos drets morals, lla-
vors serà un sistema legítim. Tals drets
no sols són concebuts com alguna cosa
anterior al sistema jurídic, sinó com
alguna cosa que no està subjecte al joc
de les majories. És a dir, si una perso-
na té un dret moral bàsic, eixe dret ha
de ser respectat encara que la majoria
absoluta de la comunitat pretenga
prendre una decisió que el viole.

Les majories tenen, segons este criteri,
un límit infranquejable en l'existència
de drets morals individuals.
Constituïxen, doncs, un nucli d'identi-
tat personal i moral que ni el procés
polític ni l'ordenament jurídic estan
èticament autoritzats a ignorar, perquè
la legitimitat de tal procés i de tals nor-
mes depén del seu específic reconeixe-
ment. I són estes exigències ètiques,
articulades i expressades com a drets
les que constituïxen al seu torn el nucli
que justifica d'eixos catàlegs de drets
fonamentals que coneixem amb el
nom de Drets Humans.

Els drets humans constituïxen un
mínim i un màxim de justícia indiscu-
tible. i actualment s'han convertit en
una important font de consens. No
obstant, el preu del consens en una
societat carregada de conflictes i en la
qual no pareixen existir molts interes-
sos reals compartits, no pot ser un altre
que la imprecisió conceptual. Per això,
les definicions dels drets humans acos-
tumen a ser tautològiques (els drets
humans són aquells que posseïx la per-
sona pel fet de ser persona), metafísi-

ques (són drets que no sorgixen de
l'estat, sinó de la naturalesa humana) o
ambdós coses al mateix temps.

Si ens situem en la filosofia del dret
descriptiva, el concepte “drets humans”
no és un concepte buit. La seua deno-
tació està prou clara: els  drets humans
són reconeguts en la Declaració
Universal de l'ONU de 1948 i en els



75

seus desenrotllaments posteriors que,
en una àmplia mesura, coincidixen
amb els que apareixen en les constitu-
cions dels actuals estats democràtics.

Carles Nino ha suggerit un fonament
dels drets humans d'inspiració kantia-
na. En la seua opinió, el fonament dels
Drets Humans que ell interpreta com a
drets individuals pot trobar-se en els
tres principis següents:

1) El principi de la inviolabilitat de la
persona humana 

2) El principi de l'autonomia de la
persona humana 

3) El principi de la dignitat de la per-
sona humana

Enfront d'esta concepció i fonament
individualista dels drets humans
Manuel Atienza proposa una altra d'es-
til comunitari.

1) El principi de les necessitats bàsi-
ques .

2) El principi de la cooperació 
3) El principi de solidaritat.

Els Drets Humans es fonamenten,
doncs, en exigències ètiques com són
la idea de justícia, la dignitat de la per-
sona, la llibertat i la igualtat, que hau-
ran de ser reconeguts pel “dret positiu”
perquè passen a ser plenament exigits
i complits.

Parlar de Drets humans és ser capaços
de reconéixer la dignitat de la persona
com a base i fonament de la moral.
L'exigència moral dels drets humans,
se’ns manifesta a través de l'exigència
moral de la igualtat efectiva entre els
sers humans. 

Açò ens obliga a un esforç pel reconei-
xement cada vegada més ampli d'eixa
igualtat entre els sers humans. Seixanta
anys després, i a pesar dels avanços, la
injustícia, la desigualtat i la impunitat
continuen sent traços distintius del
nostre món, i molts governs arrosse-
guen  un trist llegat de traïció a estos
principis.

Un món injust: cada dia observem que
els postulats dels drets humans fre-
qüenten més el limbe de la teoria que
la cruesa de la pràctica.

1. Tota persona té tots els drets i lliber-
tats proclamats en està declaració,
sense distinció de raça, color, sexe,
idioma, religió, opinió política o de
qualsevol altra índole

Asha Ibrahim tenia 14 anys quan va
morir lapidada a Somàlia a l'octubre
d'enguany. Havia sigut condemnada
per mantindre relacions sexuals sense
estar casada, després de ser violada per
tres hòmens. Una de cada tres dones
en el món ha sigut colpejada, obligada
a mantindre relacions sexuals o mal-
tractada al llarg  de la seua vida segons
Amnistia Internacional.

2. Ningú estarà sotmés a l'esclavitud.
Ni a la servitud

Dos segles després del començament
de l'abolició de l'esclavitud l'organitza-
ció internacional del treball considera
tiranitzades a 12 milions de persones
(si bé altres organitzacions que treba-
llen de manera directa amb esta reali-
tat eleven la xifra a 27 milions).

En les seues estimacions sobre el tràfic
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humà, el departament d'Estats Units
estima que entre 600.000 i 800.000
persones estan sotmeses al tràfic a tra-
vés de les fronteres internacionals
actualment; el 80% són dones i xique-
tes, i el 50 % són menors.

3.Tots són iguals davant de la llei i
tenen, sense distinció, dret a igual pro-
tecció de la llei(...).

Almenys 23 països desenvolupen lleis
que discriminen les dones, segons esti-
macions d'Amnistia Internacional;
altres 15 mantenen vigent una legisla-
ció discriminatòria per als immigrants.
L'homosexualitat encara es perseguix
en 70 països del món i en alguns es
castiga amb la mort. 

4. Tot individu té dret a la vida, a la lli-
bertat i a la seguretat de la seua perso-
na.

L'any passat van ser assassinades legal-
ment almenys 1.252 persones en 24
països, i altres 3.347 van ser condem-
nades a mort. Amnistia internacional
estima que entre 18.000 i 27.000 per-
sones continuen condemnades a la
pena capital en tot el món. Al contra-
ri, almenys 128 països han abolit este
càstic en la seua legislació o en la pràc-
tica.

5.Ningú estarà sotmés a tortures ni a
penes o tractes cruels, inhumans o
degradants.

Durant l'any passat, Amnistia interna-
cional va documentar casos de tortura
i altres tractes cruels, inhumans i
degradants en més de 80 països. En el
mateix període l'Organització Mundial

Contra la Tortura va prestar assistència
a 111 víctimes de tortures, estimant
812 casos en 25 països. Almenys en 45
països romanen empresonats presos i
preses de consciència. Entre els abusos
més escandalosos i denigrants comesos
pels soldats nord-americans a Iraq han
transcendit les vexacions a què van
sotmetre els presos de la presó d'Abu
Ghraib, desvelades pel periodista
Seymour M.Hersch.

6. Tots els sers humans naixen lliures i
iguals en dignitat i drets, i dotats com
estan de raó i consciència, han de
comportar-se fraternalment els uns
amb els altres.
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En els països en desenrotllament nai-
xen cada any més de 20 milions de
xiquets amb insuficiència de pes. Al
voltant de 923 milions de persones es
troben en situació de subalimentació
en el món, segons les organitzacions
de les Nacions Unides per a l'agricultu-
ra i l'alimentació (FAO). Dos-cents
milions de famílies malviuen amb el
pressupost d'un dòlar diari; 100
milions de persones ho fan amb 50
cèntims al dia i moriran si no s'actua
amb urgència. Més de mil milions de
persones del tercer món  ni tan sols
tenen accés a aigua potable.

7.Ningú podrà ser arbitràriament
detingut, pres ni desterrat.

Més de 800 persones han sigut empre-
sonades en el centre de detenció nord-
americana en la base de Guantánamo
(Cuba) des de la seua obertura, el
Gener del 2002. Hui romanen privats
de llibertat 250 presoners sobre els
quals no pesa cap acusació formal. 

L’acabat d'elegir president d'Estats
Units, Barack Obama, ha anunciat la
seua intenció de tancar  este infame
limbe jurídic orquestrat pel seu ante-
cessor en el càrrec, el president ixent
George W. Bush.

8. Els hòmens i les dones, a partir de
l'edat núbil tenen dret, sense cap
restricció per motius de raça, nacio-
nalitat o religió a casar-se i fundar
una família (...) només per mitjà del

lliure i ple consentiment dels futurs
esposos podrà contraure's eixe matri-
moni.

Com a conseqüència de les desigual-
tats i la discriminació per raó de sexe.
UNICEF calcula que més de 60 milions
de dones entre els 20 i els 24 anys
s'han casat o començat a viure en unió
lliure abans de complir 18 anys.

La yemení Nejoud a l'Ahdal va ser for-
çada a contraure matrimoni amb 12
anys i va ser violada durant quasi dos
mesos pel seu marit.

L'educació en els drets humans és
urgent en els llocs on es produïx una
constant violació dels mateixos. En la
lectura anterior hem apreciat només
alguns d'ells.

En l'escola s'ha d’aprendre el respecte
i reconeixement de les llibertats i drets
de tots des d'una actitud crítica per a
detectar les contradiccions que
puguen donar pas a situacions de des-
igualtat.

Construir un món millor a través de l'e-
ducació dels futurs ciutadans ha de ser
el repte de la nostra societat, perquè els
drets humans deixen de ser simplement
aspiracions ètiques , hem d'aconseguir
que puguen definir-se com la legalitat
legítima, és a dir: més enllà del dret a
la justícia, més enllà de la legalitat a la
legitimitat.

María José Pérez Martí
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INTRODUCCIÓ

La pilota valenciana és un esport que
fins fa uns anys encara es practicava als
carrers del nostre poble però desgracia-
dament poc a poc s’ha abandonat per
altres que, també, tenen una llarga tra-
dició d’anys i pràctica a casa nostra
com: piragüisme, futbol i triatló.

Aquest article tracta de fer una aproxi-
mació al món de la pilota valenciana,
l’esport autòcton del nostre País.
Juntament, s’expliquen les diverses
modalitats més practicades, els tipus de
colps o els recursos materials.  Així
mateix, destacar també la relació entre
la pilota i el context escolar importan-
tíssim per a la recuperació de l’esport.

A més, cal destacar el paper fonamen-
tal que ha tingut per la conservació de
la nostra llengua amb expressions prò-
pies i sent el vehicle de comunicació
entre aficionats, pilotaris i marxadors a
les partides tant dels carrers com als
trinquets.

ANTECEDENTS HISTÒRICS 

L’origen de la pilota valenciana es
troba en les primeres referències histò-
riques de les civilitzacions grega i

romana.  En totes dues, ja es practica-
va un tipus de gimnàstica anomenada
esferística on realitzaven diferents jocs
amb esferes, per això el terreny de joc
rep el nom de esferisterios.  No obs-
tant, algunes llegendes parlen de civi-
litzacions anteriors com la xinesa o la
precolombina americana on és jugava
a pilota. 

Durant l’Edat Mitjana a França es prac-
tica el “jeu de paume”, joc de pilota
que consistia en colpejar-la amb el pal-
mell de la mà i fent-la passar per
damunt d’una xarxa.  Posteriorment,
s’utilitzen pales de fusta per colpejar-
la, açò fou el primer pas per a l’apari-
ció del tennis.  Després de la Revolució
Francesa (1789), com que sols estava
permesa la pràctica a la gent de la
noblesa, el poble veu aquest joc com
un símbol del regim i en aconseguir la
victòria destrueix les instal·lacions on
es jugava a pilota.

Per altra banda, en un capítol dels
Diàlegs de l’escriptor valencià, Joan
Lluís Vives, existeix una conversa entre
Centelles, Borja i Cavanilles on s’esta-
bleix una comparació entre les dues
maneres de jugar a pilota que coneix:
la francesa i la valenciana. Conclou

Esport: La pilota valenciana



79

afirmant que tret d’algunes xicotetes
diferències les regles són les mateixes.

Actualment, el “jeu de paume” amb les
característiques de l’Edat mitjana està
desaparegut però trobem per tota
Europa variants d’aquest joc com per
exemple la pilota irlandesa (Irlanda),
“pallone” (Itàlia) o joc de pilota a mà
“frisó” (Països Baixos) entre altres.  Així
mateix, a la Península Ibèrica desta-
quen la pilota basca (Euskal Herria) i la
pilota valenciana (País Valencià).

Respecte a aquestes dues últimes, anti-
gament a Euskal Herria és practicaven
les modalitats de “bote luzea”, “mahi
jokoa” i “laxoa” (avui es conserva la
pràctica de l’última i tan sols en una
part del territori basc, a la vall de
Baztan).  Les tres modalitats eren idèn-
tiques a la modalitat de llargues juga-
da al País Valencià, l’única diferència
que la pilota era de major pes i volum.
Avui, les diferències que hi ha són
també respecte al pes i volum de la
pilota però cal afegir que la pilota
basca es caracteritza per ser un joc
indirecte, és a dir, que es colpeja la
pilota contra una paret i els partici-
pants comparteixen l’espai de joc,
mentre que la pilota valenciana majo-
ritàriament és un joc directe on s’en-
fronten cara a cara els pilotaris, excep-
tuant la modalitat de frontó valencià
que s’assembla més a la pilota basca
actual.

LA PILOTA VALENCIANA

A nivell europeu, la pilota era un joc
reservat als cavallers i a la noblesa.  En
canvi, la pilota valenciana començà a

practicar-la gent de totes les classes,
sobretot de classe baixa que jugaven
als carrers.  Aquesta pràctica va unida a
la difusió de la llengua autòctona del
poble valencià, amb expressions carac-
terístiques i úniques.  En paraules de
Llorenç Millo: “es pot assegurar que el
joc de pilota i el idioma han anat sem-
pre junts; junts van nàixer i sols mori-
rà aquell quan muira aquest”.

La practica es realitza al carrer, cosa
que incità les queixes dels vianants i, a
més, l’ús de vocabulari malsonant pro-
vocà els intents de prohibició.
Aquestos es materialitzen el 14 de juny
de 1391 quan el Consell General de la
Ciutat formulà un ban on prohibeix
jugar a pilota al carrer.  Aquesta prohi-
bició no va ser ben rebuda pels pilota-
ris i aficionats que causaren diversos
aldarulls i avalots pels carrers, manifes-
tant el seu malestar i disconformitat.
Malgrat les prohibicions no es deixarà
de jugar a pilota al carrer.

Juntament a la pràctica del carrer, la
gent de la noblesa disposava d’espais
privats on els cavallers jugaven a pilo-
ta, aquestos reben el nom de trinquets,
molts d’ells tenien el nom de famílies
nobles (Trinquet d’En Ciurana,
Trinquet de Na Segarra, Trinquet dels
Mascons, etc).

Fins a la meitat del segle XX, la pilota
continua gaudint d’un seguiment
important.  Aquesta popularitat, és el
principal motiu per aparèixer articles
als periòdics de l’època, obres literàries
tant poètiques com teatrals que fan
referència a ella, es pinten quadres
(com “El joc de pilota” de Josep Bru) i
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es fan escultures (“El saque” de Ignasi
Pinazo) que denoten la importància
que tenia per a la societat i la cultura.
A banda d’això, el canvi més important
es produeix en aquest període, s’atri-
bueix al “Nel de Murla”, qui introdueix
la corda al trinquet en l’any 1910, cre-
ant així la modalitat d’escala i corda.

Al voltant dels anys seixanta, els pro-
blemes s’agreugen i les prohibicions
continuen.  Ara, cal afegir al transit
dels vianants, la circulació de vehicles,
les construccions d’edificis amb grans
finestres de vidre i la distribució de
faroles pels carrers de les grans ciutats,
la immigració i progressiva castellanit-
zació que no s’estima ni la pilota ni la
llengua pròpia del nostre País o el
foment als mitjans de comunicació
d’altres esports que cada dia tenen més
seguidors.  Tot això, arracona el joc de
pilota a les ciutats grans on molts trin-
quets són enderrocats i conseqüent-
ment es redueix als pobles menuts on
els canvis són menys freqüents i lents.

Tots aquestos maldecaps comencen a
canviar quan apareix una de les figures
més important que ha tingut la pilota
valenciana, Paco Cabanes i Pastor (El
Genovés), qui revoluciona aquest
esport omplint les graderies de públic.
A més, un altre factor important fou la
separació entre la Federació Valenciana
de Pilota i la Federació Espanyola de
Pilota l’any 1984, fins aleshores havien
anat juntes des de l’acabament de la
Guerra Civil.  Aquesta separació és fruit
de la resolució del Ple del Consell de la
Generalitat Valenciana que desenvolu-
pa la normativa per a la creació de
federacions valencianes d’esports

autòctons.

Aquesta successió d’esdeveniments fan
que la Federació Valenciana de Pilota
fomente la construcció de nous trin-
quets, promoga l’organització de nom-
brosos campionats a nivell nacional i
internacional (com el Torneig Cinc
Nacions disputat a València l’any
1993), que és cree la Diada de la Pilota
Valenciana (cada 14 de juny en com-
memoració del ban que prohibí jugar a
pilota l’any 1391), que aparega com a
esport d’exhibició als JJOO de
Barcelona l’any 1992, mateix any que
es crea la Confederació Internacional
del Joc de Pilota encarregada d’orga-
nitzar els campionats internacionals o
la difusió en directe per part de la tele-
visió autonòmica de les partides més
importants.

Tot i això, el impuls definitiu a la pilo-
ta li l’ha donat l’empresa ValNet, fun-
dada l’any 2005, qui aglutina a tots els
pilotaris professionals de pilota valen-
ciana garantint-los un sou mínim i
organitzant partides setmanals.
Actualment, té en nomina a més de
quaranta pilotaris professionals, entre
ells: Genovés II, Soro III, Álvaro, Sarasol
II, Tato, etc.

RECURSOS MATERIALS

Instal·lacions

El carrer és el lloc on comença a des-
envolupar-se el joc de pilota, tant el
trinquet com el frontó són posteriors i
fruit de la necessitat per les continues
prohibicions.  La facilitat de jugar en
qualsevol carrer ha permès la seua con-
tinuïtat al llarg de la història.  Gairebé
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totes les partides es disputen en qual-
sevol carrer d’un poble o ciutat però
Meliana és l’excepció, doncs disposa
d’un carrer artificial construït en l’any
1998.  Compta amb tots els elements
característics d’un carrer pròpiament
dit com són: finestres, balcons, portes,
voreres o clavegueres.  Avui, les moda-
litats més practicades al carrer són: a
llargues, a raspall i a galotxa.

El trinquet és l’espai que s’utilitza per
jugar a pilota però convé aclarir una
xicoteta diferència entre els trinquets
valencians i els trinquets bascos abans
d’explicar amb detall les seues caracte-
rístiques.  Mentre els trinquets valen-
cians consten de quatre parets, els bas-
cos tan sols en tenen tres que compten
per al desenvolupament del joc.
Similars als trinquets bascos són els
frontons valencians, més endavant par-
larem d’ells.  Una vegada esclarides
aquestes xicotetes diferències passarem
a analitzar les característiques del trin-
quet valencià.  

En primer lloc, les dues modalitats més
esteses que es juguen al trinquet són
“escala i corda” i “raspall”.  Quan a les
dimensions de l’edifici es tracta d’un
espai rectangular, d’amplada entre 8’5
i 11 metres i llargària entre 45 i 60
metres.  Les dues parets que queden a
l’esquena del dauer i el feridor s’ano-
menen frontons, han de tenir almenys
una alçada igual a l’amplitud del trin-
quet i cadascun té un tamborí, element
de ciment, que s’encarrega de matar
l’angle entre el frontó i el sòl del trin-
quet (si la pilota colpeja el tamborí es
considera aire, no comptabilitza com a
bot).  Per altra banda, les parets que hi

ha als laterals s’anomenen muralles i
posseeixen una alçada superior.  En la
muralla que queda a la dreta del feri-
dor està situada l’escala (aquesta paret
de l’escala és la que no utilitzen els

bascos).

L’escala és un element característic del
trinquet valencià on està situat el
públic.  Per damunt d’ella, pot transcó-
rrer la pilota i és considerada aire men-
tre vaja rodant o donant bots sense
caure al sol del trinquet.  Tanmateix,
cal diferenciar entre “raspall” on el
públic pot seure al llarg de tota l’esca-
la i “escala i corda” on el públic sols es
pot ficar a la part del feridor.

Un altre element és la corda, element
que divideix el terreny de joc durant les
partides d’escala i corda.  Està situada
a 1’80m. d’alçada i porta adossada un
xarxa per facilitar la seua visió.
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Prop de la corda està la pedra o llosa1,
on s’inicia la ferida.  Després de picar la
pilota en la pedra el feridor la colpeja
cap a la muralla de l’escala i ha de
caure dins del dau.  El dau és un espai
quadrat, entre l’escala i el frontó, on ha
de caure la pilota ferida per a que el
dauer, jugador que fa el dau, la reste.
Per aquesta raó, amb la finalitat de no
molestar la ferida ni el rest, no hi pot
haver públic en la part del dau.

A banda de l’escala, el públic pot seure
en altres tres llocs: la llotgeta, les gale-
ries o baix la corda.  Aquest últim lloc
és per als més atrevits perquè t’exposes
a rebre una bona pilotada que s’haja
desviat de la trajectòria desitjada pel
pilotari.  Respecte a la llotgeta és l’es-
pai situat a l’altre costat del dau, a més
del públic està el calaix de pilotes prop
d’aquells que poden realitzar el canvi
de pilota, el rest (escala i corda) o del
qui trau (raspall).  I les galeries, són
aquells espais situats dalt de les mura-
lles i frontons on també hi ha públic.

Les parets dels trinquets del País
Valencià estan pintades de color blanc
per diferenciar-les del color negre de
les pilotes de vaqueta.  No obstant, el
Trinquet del Genovés (bressol de la
pilota valenciana i nissaga dels
Genovés, Sarasol, Pigat, etc) ha sofert
canvis innovadors per facilitar la
retransmissió de partides en directe.
Els més importants són el canvi del
color blanc pel blau de les parets, el
color de pilota de negre a blanc, subs-

titució d’algunes parets per vidres brin-
dats que ajuden a la visualització d’an-
gles difícils d’apreciar i la distribució de
9 càmeres de televisió front a les 4 que
hi havia anteriorment.  L’estrena d’a-
quest sistema innovador es produí el 4
de juliol de 2008 amb motiu de la final
de la Copa Diputació.

Una altra infraestructura important és
el frontó valencià, recinte rectangular
que consta de tres parets: el frontis
paret frontal on hi ha una línia horit-
zontal a 0’9 metres d’alçada per
damunt de la qual tenen que colpejar
la pilota, la muralla com al trinquet
valencià la paret lateral però en aquest
cas sols hi ha una al costa esquerre del
frontis i el rebot, paret que queda a
l’esquena dels pilotaris, paral·lela al
frontis.  El primer document d’un fron-
tó valencià fa referència al Jai Alai
situat a les rodalies de l’Albereda
(València) a finals del segle XIX.  Les
dues modalitats en que es pot jugar
són: individual o per parelles.

Equipament.

Pel que fa a la vestimenta cal diferen-
ciar entre els jugadors aficionats que
vestien amb qualsevol tipus de roba i
els jugador professionals que sempre
ho feien de blanc, de fet l’expressió
valenciana “s’ha vestit de blanc” signi-
fica que ha passat d’aficionat a profes-
sional.  Convé recalcar que els jugadors
de raspall normalment vesteixen amb
pantalons curts per a que no els des-
torben quan s’agenollen per executar

1 Al carrer Pintor Abril davant del núm. 2 fins fa uns anys es conservava una llosa de marbre on es
feia la treta de les partides de raspall disputades al poble d’Antella.
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la raspada, mentre que la resta de
modalitats ho fa amb pantalons llargs.
No obstant, per diferenciar un equip de
l’altre utilitzaven una faixa de color
roig o blau, el roig és el color de l’e-
quip favorit.  Des de fa uns anys, s’ha
substituït la faixa per una samarreta
roja o blava, així com s’ha introduït la
publicitat tant a les samarretes com als
pantalons que garanteixen un aporta-
ció econòmica important.

Respecte a la mà del pilotari, cal que
estiga sempre ben protegida per tal
d’evitar lesions i, per això, s’utilitzen
diversos mètodes de protecció.  Un
d’ells són els guants de forma triangu-
lar i fabricats amb pell de corder que
protegeixen el palmell de la mà (part
on es colpeja la pilota majoritàriament)
i el dors per donar-li consistència al
guant, els dits estan al descobert i a la

part que queda més prop del canell
tenen dues vetes per nugar-los.
També, s’utilitzen els didals de cuir per
protegir les puntes dels dits i les
ungles, sobretot s’empren a la modali-
tat de raspall, encara que hui en dia en
qualsevol modalitat la mà va tota pro-
tegida amb didals, cartes i/o espara-

draps.  Una altra opció és utilitzar una
planxeta de ferro, l’únic problema que
la sensibilitat és menor respecte a l’es-
paradrap o les cartes.

Quan a les pilotes per jugar a les dife-
rents modalitats de pilota valenciana
en diferenciem tres tipus principal-
ment: de tec, de badana i de vaqueta.
També, hi ha les pilotes de galotxetes
farcides de draps i recobertes d’espara-
drap però tan sols es fan servir per
jugar a la modalitat de Galotxetes que
és juga a la comarca del Vinalopó Mitjà
(Monòver, El Pinós i La Romana).

Les pilotes de tec són aquelles que s’u-
tilitzen per a jugar a la modalitat de
frontó valencià.  Estan fabricades amb
pell de cabra i són de color blanc.  El
seu pes oscil·la entre 45 i 50 grams
amb un diàmetre de 38 a 40 mm.

Les pilotes de badana estan farcides de
draps, amb possibilitat de posseir
materials sintètics també, i confeccio-
nades exteriorment amb pell d’ovella
formant dos vuits cosits, normalment
dissenyades amb dos colors, un obscur
i altre clar.  Donat que els costos són
molt menors i, a més, són més lleuge-
res i toves que les de vaqueta s’utilit-
zen per a la iniciació i pels jugadors
aficionats.  El seu pes té un màxim de
26 grams i 38 mm. 

Les pilotes de vaqueta estan confeccio-
nades de pell de bou (per això el seu
nom), estan construïdes de forma arte-
sanal, pocs són els artesans de pilotes
de vaqueta que queden avui.  A més, es
una tradició heretada de pares a fills
conservant els secrets de la seua cons-
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trucció, així quan s’arriba a la part del
cosit tracten que ningú observe com
ho fan.  L’elaboració és un procés
manual que consisteix en unir huit
triangles de cuir, cosint-los de forma
que no quede cap fil a la vista.
Prèviament, la pell s’ha deixat a remu-
lla fins que adquireix el gruix necessa-
ri i, també, per poder-la treballar per-
què en sec resulta molt costos.  El seu
pes està entre 42 i 45 grams amb un
diàmetre de 44 mm.  En funció de la
modalitat de pilota prefereixen amb
major pes com és el cas del raspall o
amb menys pes com passa a l’escala i
corda.

MODALITATS I REGLAMENT

Actualment, la Federació Valenciana de
Pilota reconeix les següents modalitats
com a pròpies: escala i corda, raspall,
llargues, a paret (frontó), galotxa, a
contramà, curtes, perxa, a rebot, galot-
xetes de Mònover i el frare.  Més enda-
vant, passarem a analitzar detallada-
ment aquelles amb major popularitat i
més practicades arreu del País Valencià.

Quan a la puntuació, totes les modali-
tats es regeixen per jocs i tantos.  Cada
joc consisteix en aconseguir quatre
quinzes (quinze, trenta, val i joc) però
sempre s’ha de guanyar de diferència
de dos quinzes.  Qui aconsegueix
guanyar el joc s’apunta 5 tantos.
Depenent de la modalitat jugada la
partida és guanya a una quantitat
determinada de tantos.

Per altra banda, els pilotaris reben
noms diferents en funció de la posició
que ocupen dins del terreny de joc.  Per

exemple, el feridor que és qui comen-
ça el quinze ficant la pilota dins del
dau, aquest pot jugar sols de feridor o
també ocupar la posició de punter.  El
punter és el jugador més avançat dins
del terreny de joc, és a dir, aquell que
es troba més prop de la corda i qui
intervé menys en la partida però quan
ho fa rep les pilotes amb major violèn-
cia.  Una altra posició és la de mitger
qui és situa entre el punter i el rest,
aquest jugador té la característica de
jugar moltes pilotes a l’aire, utilitzant
com a arma principal la volea.  Per
últim, el rest a qui també anomenen
dauer o escaleter és el jugador que més
lluny està de la corda i qui s’encarrega
de restar dins del dau al començament
de cada quinze.  Es tracta d’un jugador
amb una forta potència de braç per la
distància que hi ha fins la corda i amb
molt bona condició física perquè és qui
més pilotes juga al llarg d’una partida.  

A continuació, passarem a descriure les
diferents modalitats de pilota valencia-
na i la seua reglamentació bàsica.

A llargues és la modalitat amb major
antiguitat dins del joc de pilota valen-
ciana, això l’ha convertit en el referent
per al desenvolupament de la resta de
modalitats.  Tanmateix, s’ha convertit
en la modalitat valenciana que més
s’ha sembla al joc internacional per les
similituds amb les modalitats d’altres
països.  

Ara, és juga únicament al carrer, en
canvi, anteriorment també es feia als
trinquets.  El terreny de joc consta d’un
carrer ample, llarg, recte i pla.  Si fa
costera l’equip del rest ocupa la part de
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baix, mentre que si té una part estreta
i altra ampla, l’ampla l’ocuparà el rest.
Això, es fa per compensar l’acció del
rest.  

Les dimensions del terreny de joc
varien entre els 70-75 passos de llargà-
ria i està dividit en tres ratlles.  Dues
delimiten l’espai: la ratlla de la banca
(qui trau) i la del rest.  La tercera ser-
veix per marcar la línia de falta durant
la treta inicial, està situada a unes 40
passes del rest, és a dir, no està just al
mig del camp cosa que compensa l’ac-
ció del rest.  Després de la treta, els
jugadors que estan al rest tenen que
tornar la pilota després del primer bot
o a l’aire, si dona dos bots és quinze
per l’equip contrari.  També s’aconse-
gueix quinze quan: un equip toca la
pilota dues vegades seguides, si des-
prés de colpejar-la pega en un com-
pany seu o si s’encala la pilota perd el
quinze l’equip que l’encala, aquestes
normes s’apliquen també a la resta de
modalitats.  Cada equip està format
per 4 o 5 jugadors, encara que el regla-
ment permet començar una partida si
en són 3.

A raspall, es tracta d’una modalitat
que pots ser jugada tant al trinquet
com al carrer.  Aquesta modalitat es
diferència fonamentalment de la resta
perquè la pilota pot anar arrossegant-
se per terra fins ser colpejada de nou,
aquest colp s’anomena raspada.  Com
que la majoria del temps es passar
acatxat perquè la pilota s’arrossega
està considerada com una de les
modalitats més pesades i dures de
jugar per la qual cosa cal una condició
física òptima.  La distribució dels juga-

dors és 3 ó 4 per equip.  Després de la
treta inicial, els jugadors que estan al
rest tenen que tornar-la aconseguint
quinze aquell equip que sobrepasse la
ratlla de quinze de l’equip contrari o en
el cas del trinquet colpege el tamborí.
També, cal recordar que la pilota que
va al rebot pot ser jugada a l’aire o al
primer bot.

Quan a l’escala i corda, com hem dit
abans és la modalitat més recent,
introduïda l’any 1910, i que actual-
ment és de les modalitats més seguides
pels aficionats als trinquets.  El joc
comença quan el feridor posa en movi-
ment la pilota colpejant-la cap al
dauer qui ha de restar-la.  Aleshores,
l’objectiu consisteix en passar la pilota
per dalt corda fins aconseguir el quin-
ze.  El quinze s’obté quan l’equip con-
trari passa la pilota per baix corda,
quan la pilota va a la llotgeta aconse-
guint quinze l’equip que la llança,
quan la pilota va a les graderies laterals
en aquest cas es falta de qui la llança-
da, o també en els casos que hem dit a
la modalitat de llargues.

A paret, o més coneguda pel nom de
frontó valencià.  Té la peculiaritat de
ser l’única modalitat del joc de pilota
valenciana que es juga dins d’un fron-
tó trencant amb les característiques
generals de la pilota valenciana.
S’inicia el joc quan el jugador que trau
colpeja la pilota contra el frontis i
aquesta ha de sobrepassar la ratlla de
falta sent tornada pel jugador que fa el
rest.  Així, aniran colpejant alternativa-
ment la pilota cada equip fins que un
dels dos cometa una errada o algun
equip execute una acció tècnica que
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no permeta tornar la pilota a l’adversa-
ri.  Com a la resta de modalitats s’ha de
colpejar al primer bot o a l’aire.

6. TIPUS DE COLPS

Abans de descriure els diversos tipus de
colp cal diferenciar entre dos colps que
s’executen per posar en moviment la
pilota al inici de qualsevol quinze,
traure i ferir.  La diferència fonamen-
tal entre aquestes dues formes de ficar
la pilota en moviment per disputar el
quinze, radica en que traure és un colp
de força mentre que ferir és un colp de
precisió.  El jugador que trau tracta de
colpejar la pilota de la manera més
forta possible i a màxima velocitat per
tal de dificultar l’acció del rest.  En la
ferida, el feridor (jugador que fa la feri-
da), executa un colp menys potent
però molt més tècnic de forma que el
bot de la pilota dificulte al màxim l’e-
xecució.  La ferida s’utilitza per a les
modalitats d’escala i corda i galotxa,
mentre que la treta es emprada al ras-
pall, a llargues i a paret.

A continuació, descriuré breument els
diferents tipus de colps que pot execu-
tar un jugador de pilota al llarg d’una
partida. 

Volea és el colp que es realitza sense
deixar que la pilota bote en terra,
degut a la velocitat i força que porta la
pilota es considerat el colp que més
cansa i més lesions produeix.  Frederic
Llopis i Bauset el defineix com: “Colp
que es pega a la pilota amb el braç ele-
vat, els peus fixats al sòl i el cos tirat
enrere, per uns instants tot el cos és
una gran tensió centralitzada als mus-

cles i articulacions del braç”

Bot de braç és similar a la volea, el
colp s’executa per dalt també i tant
una com altra són considerades accions
ofensives.  Es diferència de la volea
perquè en aquesta ocasió la pilota
dóna un bot alt abans, això fa que la
pilota perda violència i facilita que el
pilotari es posicione i execute el colp
amb major precisió. 

Palma a diferència de les dues accions
d’abans aquesta és defensiva.

Utilitzada majoritàriament per tornar
pilotes que van molt ajustades a la
muralla o per alçar pilotes molt difícils.
L’acció consisteix en situar-se enfront
de la pilota i colpejar-la amb la mà
oberta, executant un gir semicircular
vertical amb el braç.

Bragueta o butxaca en aquesta ocasió
el braç descriu un moviment semblant
a la palma amb la diferència que la mà
passa fregant el cos a l’altura de la bra-
gueta o butxaca per això rep aquest
nom.  A més, la posició del cos és late-
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ral a la trajectòria de la pilota. Qui
domina aquest colp l’utilitza com a
arma ofensiva per tallar corda.

Els colps vistos fins ara són els més uti-
litzats en les partides de pilota de l’ac-
tualitat.  No obstant, hi ha altres colps
com el manró colp on el jugador de
cara a la pilota la colpeja després de
descriure amb el braç un semicercle
horitzontal.  Un altre d’aquestos colps
és el carxotet que consisteix en pegar-
li a la pilota de bot de braç quan s’ha
elevat molt poc de terra.  Per últim, bot
i volea, un dels més difícils de realitzar
i com a acció defensiva, s’executa amb
la palma de la mà immediatament des-
prés que la pilota bote en terra.

Tot seguit, remarcar dos colps que tan
sols s’executen en dues modalitats
concretes de pilota. La raspada única-
ment s’utilitza en la modalitat de ras-
pall quan la pilota va rodant per terra i
la caiguda d’escala que s’utilitza en la
modalitat d’escala i corda.  Respecte a
la primera, és un colp que com el seu
nom indica la mà que executa el colp
raspa en terra abans de colpejar la pilo-
ta, cosa que requereix una flexió del
genolls i del tronc.  En segon lloc, la
caiguda d’escala, és un colp que es
realitza quan la pilota queda aturada
entre el públic, l’escaleter (jugador que
executa aquesta acció) a l’altura on
s’ha parat, fa rodar la pilota per
damunt del primer escaló colpejant la
paret i en tornar abans que caiga a
terra la colpeja ben fort.  Normalment,
tracten d’aconseguir el quinze des de
la caiguda d’escala colpejant i intro-
duint la pilota a la llotgeta.

LA PILOTA VALENCIANA AL CON-
TEXT ESCOLAR

Un fenomen importantissim per a la
recuperació de la pilota valenciana ha
sigut l’aparició de les escoles de pilota,
així com la introducció de la pilota al
context escolar.  Aquestos fets han fet
que augmente considerablement el
nombre de xiquets i xiquetes que prac-
tiquen el nostre esport.  

L’aparició de les escoles municipals en
molts municipis del País Valencià han
donat pas a la proliferació tant de la
pràctica i les inscripcions a un club
com el interès dels mateixos clubs per
ensenyar de la millor manera possible
als seus membres, per això s’han creat
els cursos de formació de monitors de
pilota.  Aquestos cursos impartits per la
Federació Valenciana de Pilota s’enca-
rreguen de donar una formació ade-
quada al monitors i entrenadors per tal
d’adaptar-se i construir entrenaments
adequats a les necessitats de cada club
i cada alumne/a concret.

Un altre fet important ha sigut la cre-
ació per part de les institucions valen-
cianes i la Federació de Pilota del pro-
grama “Pilota a l’escola” que consta de
dues fases.  Una primera fase on es
realitzen jornades teòriques – pràcti-
ques, amb videos i xarrades d’esportis-
tes i tècnics de la federació, per a pos-
teriorment posar-ho en pràctica.  Això
s’ha fet amb la finalitat de fomentar la
pilota valenciana entre els xiquets dins
dels centres escolars.  En la segona
fase, desenvolupen un campionat entre
els centres participants en les modali-
tats de raspall i frontó, que són les més



88

fàcils d’aplicar i més practicades als
centres educatius.  A més, estan dividi-
des en competició masculina i femeni-
na.  Cal recordar que les xiques fins fa
pocs anys tan sols tenien cabuda a les
graderies i poc a poc han anat incorpo-
rant-se a la pràctica.  Actualment,
poden participar de forma mixta a les
competicions no professionals de la
Federació.  Però, que passarà si alguna
de les dones arriba al nivell dels homes
professionals jugaran competicions
mixtes? De moment, encara estem
lluny de resoldre aquesta qüestió però
cada dia estem més prop.

Ara bé, no tot és tant positiu com sem-
bla.  Així, el Decret 112/2007 que esta-
bleix els objectius i continguts mínims
que cal impartir al currículum de l’edu-
cació secundària obligatòria (ESO) i

dins dels continguts de
l ’ a s s i g n a t u r a
d’Educació Física cons-
ta la pràctica de pilota
valenciana en les
modalitats de frontó i
raspall.  No obstant,
trobem que a la
Facultat de Ciències de
l’Activitat Física i
l’Esport no hi ha cap
assignatura, ni troncal
ni obligatòria ni optati-
va, que tracte de formar
als futurs professors
que han d’impartir el
currículum vigent. Tot i
que s’ha reformat el pla
d’estudis recentment
per l’entrada en vigor
del Pla Bolonya la

manca d’ensenyança de pilota valen-
ciana a la facultat continua present.

Amb l’ensenyança de pilota valenciana
tant a la facultat com als col·legis i ins-
tituts es desenvolupa la condició física
i la salut, pel treball de resistència, la
força, la velocitat o la flexibilitat.  Així
mateix, desenvolupa altres aspectes
com la coordinació, la percepció espa-
cial i temporal.  A més, de ser un nexe
d’unió i punt d’encontre dels xiquets i
xiquetes tant als trinquets com als
carrers per jugar i d’aquesta forma
socialitzar-se amb la resta.  I com no
per a la conservació de la llengua i l’es-
port autòctons del nostre País.

EXPRESIONS RELACIONADES AMB
LA PILOTA

Va de bo! frase amb la que s’avisa del
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inici d’una partida de pilota.

Tallar corda (cremar la corda o buscar
corda)  jugar la pilota de manera que
passe fregant la corda, dificultant l’ac-
ció de l’adversari.

Alçar la pilota acció de jugar de bo
pilotes que presenten gran dificultat en
botar molt poc.

Anar menjant calç avançar, una pilo-
ta, fregant la paret.

Alfarrassar pronosticar el resultat
d’una partida abans del començament
d’aquesta.

Travesses Nom que reben les apostes
al joc de pilota.

A quinzens quan es produeix un
empat a quinze.

A dos quan es produeix un empat a
trenta.

Descarregar-se la pilota jugar la pilo-
ta de manera que el jugador aplica tota
la força del seu cos, i no solament la
del braç, sobre la pilota.

Escabussar la pilota colpejar la pilota
de manera que quan toque terra ja no
s’eleve gaire i, per tant, esdevinga una
pilota molt difícil de tornar per al con-
trari.

Home bo jutge que es nomena a les
partides de pilota perquè observe un
determinat punt considerat fonamen-
tal en el desenvolupament del joc.

Parar la pilota colpejar la pilota, els
jugadors de davant, sense cap intenció

ofensiva, només en sentit defensiu, tot
intentant que la pilota que porta molta
potència no toque les lloses i s’ama-
gue, ja que aleshores resultaria impos-
sible de ser jugada pel rest.

Val net situació, dins d’un joc, en la
qual un equip ha fet tres quinzes
seguits, mentre l’altre no n’ha fet cap.

Careta part frontal del primer graó de
l’escala, que dóna al terreny de joc i és
d’una alçària superior a la dels altres
graons, que, a més, té la seua vertical
inclinada, la qual cosa afavoreix que la
pilota que hi colpege, trenque i despis-
te al jugador contrari.
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Com solc començar aquests escrits en
referència als nostre patrimoni arbori,
dir que esta que tingueu a les vostres
mans, és la quinta revista editada per
l’associació i el quart article sobre els
arbres que en les passades edicions
feren referència al nostres arbres, als
nostres arbres de ribera i al arbres obli-
dats. Enguany aquestes paraules van
dedicades a aquells arbres que porten
molt de temps amb nosaltres, o millor
dit, de nosaltres amb ells, per què
tenen molta mes edat que qualsevol
dels que llegim aquestes línies.

Es curiós, com en aquest món que ens
envolta i els ritmes que ens imposa, de

vegades per no dir quasi a sovint, ens
fa oblidar o quasi no pensar en allò
que realment mereix la pena. En allò
que ens porta a este article, els arbres,
que com reiteradament s’ha dit i tots
sabem, ens donen ombra, ens captiven
amb les seues floracions, ens propor-
cionen fusta, fruits, substàncies quími-
ques, paren l’erosió de les nostres
muntanyes, capten humitat, i el que és
més important, fabriquen l’oxigen que
respirem, aleshores deuríem, a més
d’estar agraïts amb ells, professar-los
una espècie de culte religiós, o que
cadascú pose el nom que estime opor-
tú. El que no està gens clar és el que

Arbres monumentals
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estem fent amb ells en les darreres
dècades. 

Anys enrere, encara que les persones,
sobretot els que vivien als pobles,
tenien moltes més necessitats que
nosaltres, recordem que no disposaven
de refrigeradors per a guardar els fruits,
necessitaven llenya per a escalfar-se i
fer ferramentes i altres menesters,
tenien, gaudien i cuidaven dels arbres
com a part fonamental del que els
envoltava. Nosaltres però, no tinguem
eixa concepció i el que normalment
fem es arrassar amb tot allò que és de
tots i que no és de ningú, som conser-
vadors però en les nostres cases i per-
tinences, però no amb allò que és
públic i forma part del nostre patrimo-
ni. 

Parlar d’arbres monumentals, o arbres
emblemàtics, pot ser posar el dit en la
ferida, perqué són arbres amb molta
edat, alguns d’ells són els éssers vius
més vells del planeta, porten més de
mil anys i representen un patrimoni
natural i cultural incalculable, encara
que sovint estan abandonats a la seua
sort. Estan amenaçats per transforma-
cions viàries, urbanístiques i agrícoles,
per incendis, pel propi clima, per van-
dalisme, tales indiscriminades, malal-
ties i altres causes i no deguem oblidar
que són determinants en la composició
del paisatge, i alguns exemplars esde-
venen un referent cultural i patrimonial
d’un territori. 

Normalment es tracta d'arbres de grans
dimensions i de vegades se solen
conèixer amb un nom propi. Alguns
inclòs formen part de la història i de les

tradicions populars per haver estat pro-
tagonistes de fets històrics, contes o
llegendes locals i altres esdevenen sím-
bols. Aquests arbres, denominats
monumentals i singulars, ajuden també
a percebre una altra de les dimensions
del paisatge: la perspectiva temporal.

Els que huí podem contemplar als nos-
tres territoris són, malauradament,
menys dels desitjats. Com he comentat
abans, les amenaces, no sempre han
estat prou respectuoses amb aquestos
exemplars, en ocasions perquè impe-
deixen els processos esmentats abans,
en altres perquè les seves arrels alcen
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paviments o perquè el seu brancatge
deteriora teulades i façanes; el cas és
que molts d’aquestos exemplars han
patit podes excessives o inclòs tales
que han acabat amb ells. 

Com a ancians que són, deurien ser
curats i protegits amb lleis. Des d’ací
anime a l’administració local en prime-
ra instància i a altres administracions a
què dediquen un major esforç en este
sentit. Hem de tenir molt present que
accions i decisions que ara prenem
sobre cert arbrat notable condicionaran
el futur dels nous arbres singulars i
monumentals de les generacions futu-
res. 

Podem constatar que en el passat
segle, han desaparegut més del 80%
dels arbres que destacaven. Per tant
seria una bona proposta l’adhesió al
programa de Conservació d’Arbres
Monumentals de Diputació, perquè la
protecció jurídica és un dels pilars
bàsics i fonamentals per a garantir la
seua continuïtat. 

Existeixen dos instruments de protec-
ció:

1.- Una Llei de protecció d’Arbres
Monumentals, publicada al BOE nº
154 del dijous 29 de juny de 2006
i coneguda com la Llei 4/2006 de
19 de maig, de patrimoni arboreu
monumental. Sent esta, tot s’ha
de dir, una de les mes avançades i
completes de l’estat espanyol.

2.- Ordenança Municipal de Protecció
dels Arbres d’Interés Local, que el
Departament d’Arbres
Monumentals de la Diputació, ela-

borà com a referència per a que
les diferents administracions locals
l’adaptaren cadascuna a la seua
pròpia realitat.

Basant-se en la Llei 7/1985 reguladora
de les Bases de Règim Local, en els
apartats d), e), f) i m) dóna ampara per
a la protecció en matèria urbanística,
parcs i jardins, patrimoni històric-artís-
tic, de protecció del medi ambient i de
turisme, dita Ordenança Municipal, és
un text reglamentari on es concreta el
marc legal, l’objecte, l’àmbit d’aplica-
ció, la vigència i la interpretació, el
procés de catalogació, la regulació de
la gestió dels arbres i el seu entorn, les
especificacions tècniques de conserva-
ció, el seu finançament, els drets i deu-
res que la declaració comporta, els
mecanismes de participació ciutadana,
la regulació i funcionament, el règim
d’infraccions i sancions, d’acord amb la
legislació aplicable. 

L’ordenança municipal de protecció
d’arbres d’interés local, diu: 

“El municipi...... i el seu terme munici-
pal, per les seues característiques
ambientals i històriques, ha vist afavo-
rida l’existència d’una gran biodiversi-
tat d’espècies vegetals llenyoses autòc-
tones i al.lòctones, que formen part de
la vegetació dels nostres boscos, dels
camps de conreu i vegetació ornamen-
tal del nostre poble.

Este conjunt ha facilitat que en el medi
natural, agrícola i urbà hi hagen grups
i exemplars botànics que per les seues
característiques excepcionals de tipus
científic, històric, cultural i social, pre-
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senten un valor d’interés local. Estos
constitueixen un patrimoni arbori únic,
que forma part del patrimoni ambien-
tal i cultural del nostre municipi, el que
implica que siga d’interés públic la
seua protecció i conservació.

Alguns d’estos espais, estan en perill
per diverses causes, ... que s’han vist
afavorit per la falta de coneixement del
nombre d’individus que destaquen i
per l’estat de salut. Així per a detenir i
evitar la degradació i desaparició d’es-
te patrimoni, de sers vius ancians, es
requereix una protecció i conservació
racional, eficaç i efectiva.

Cal remarcar que aquestos espais i
individus, són centre d’atracció i d’in-
terés amb una funció educativa, cultu-
ral, social i econòmica, que permet ser-
vir com a punt de partida per a cons-
cienciar la societat, mitjançant l’educa-
ció ambiental, del respecte que li
deguem al medi natural; i per a
fomentar el desenvolupament sosteni-
ble dels llocs on es troben. 

La present Ordenança és el text regla-
mentari en el qual se concreten els
objectius i la funció de la protecció
dels arbres i de l’entorn on es troben.
Es divideix en cinc capítols. 

El primer, destinat a les disposicions de
caràcter general, establint el marc
legal, l’objecte, àmbit, vigència i inter-
pretació. El segon, regula el procés de
declaració dels arbres d’interés local i
els seus efectes, creant-se un catàleg.
En el tercer, es regulen les disposicions
relatives a la conservació, establint les
especificacions tècniques, el finança-

ment i els drets i deures que tal decla-
ració comporta. En el quart, es crea el
Consell Assessor de l’Arbrat, regulant la
seua composició i funcionament, en el
qual, a més d’alcaldes, regidors i tèc-
nics, cal una participació ciutadana per
a un millor funcionament. I en el
quint, s’estableix el règim d’infraccions
i sancions, d’acord amb la Legislació
aplicable en la matèria....” 

No el transcric íntegrament, per tal de
no fer-ho massa llarg, però es prou
interessant per fer-li una ullada, per
totes les persones que s’interessen per
aquestos temes. 

A més, el departament d’Arbres
Monumental de IMELSA (Diputació de
València), té elaborats tres documents
informatius al respecte. 

Consideracions per a la gestió i con-
servació dels Arbres Monumentals. 

1.- Per a una gestió científica i res-
ponsable, s’enumeren algunes
consideracions metodològiques,
amb l’objectiu d’allargar la seua
presència amb nosaltres.

2.- Prèviament es farà un bon estudi,
tant del arbre com del seu entorn,
per a poder fer un pla de gestió
per a la seua conservació. 

3.-  No valen els principis agrònoms,
forestal o ornamentals, perquè
parlem de botànica geriàtrica. 

4.- És fonamental no modificar les
condicions del medi on es desen-
volupe l’arbre. Cal anar espai amb
les arrels, que són de dos a tres
vegades més grans que la projec-
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ció de la copa. 

5.- No deu podar-se cap arbre per ser
època. Podar tots els arbres com si
foren fruiters, forestals o orna-
mentals, no sols és un error de
tècnica, sinó que també de com-
prensió dels principis fonamentals
de la botànica. 

6.- Gran quantitat d’insectes, fongs,
bactèries, etc. depenen dels arbres
per obtenir aliments i poder
sobreviure. La majoria són neces-
saris per a un desenvolupament sa
dels mateixos. 

7.- Els arbres, tenen sistemes de
defensa molt efectius front a
microorganismes que podreixen,
alteren o descomponen la fusta.
Per tant, es desaconsella la deno-
minada “cirurgia arborea” i utilit-
zació de pintures i cicatritzants,
perquè interferim amb els seus
propis processos de defensa. 

8.- És aconsellable aportar una capa
superficial de matèria orgànica
vegetal compostada, sense turba,
per afavorir simbiosis entre fongs,
bactèries i arrels. Es nefast
instal·lar el rec a gota i la planta-
ció de gespa. 

9.- Les concavitats i podriments no
sempre són males. En arbres
monumentals són inevitables,
molts animals i plantes depenen
d’ells per sobreviure. Els millors
arbres per a la vida silvestre són
els grans i vells arbres. 

10.- Es deuen evitar mètodes agres-

sius per a trepar, i col·locar pan-
cartes, llums, senyals amb cordons
que el constrenyen i l’ofeguen.

11.- S’ha de tenir precaució per a pre-
vindre i evitar els incendis.

12.- És necessari, al menys dues visi-
tes tècniques amb personal espe-
cialitzat. 

Protecció dels arbres durant les
obres. Consideracions per a la gestió
i conservació dels Arbres
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Monumentals. 

1.- Prèviament es farà un bon estudi,
tant del arbre com del seu entorn.

2.- Davant qualsevol intervenció per
obres, s’han d’el.laborar prèvia-
ment plans detallats sobre excava-
cions, conduccions, etc. per a què
li afecten el menys possible. 

3.- S’ha de delimitar “in situ” l’àrea
de protecció, tant de l’arbre en si,
com de les arrels fins les puntes,
posar-li tanques i no deixar cap
tipus de material dins del períme-
tre. 

4.- Els arbres deuen conservar l’aspec-
te actual, no alterant la seua
forma, dimensions, etc. 

5.- En funció de l’evolució dels tre-
balls i de la resposta, es prendran
les mesures oportunes i correcto-
res necessàries. 

6.- Es fa necessari comptar amb les
màximes garanties de coneixement
i experiència en el moviment dels
d’arbres, de totes les persones que
desenvolupen els treballs. 

Visita als Arbres Monumentals. 

Per a descobrir els arbres i els paisatges,
gaudint de la natura es fa quasi neces-
sari conèixer les persones del terreny i
les seues costums. Amb les persones, es
poden descobrir anècdotes, tradicions,
gastronomia. Observant, s’aplega a
conèixer un món silenciós, suggerent,
misteriós i ple de vida. Hui en dia, l’es-

tima que reben de les persones, segueix
sent la millor garantia per a la protec-
ció i conservació dels arbres.

Aquestos documents són igual de
vàlids per a qualsevol tipus d’arbre,
encara que alguns punts siguen exclu-
sivament per als monumentals. No
obstant hauria d’afegir-se algunes nor-
mes a seguir per les persones que visi-
ten espais naturals, com: 

• La recollida de fulles, flors, etc. és
perjudicial per als arbres. Val la pena
utilitzar el dibuix, la fotografia, etc. 

• Pujar als arbres, deu ser sols per
qüestions de cura o manteniment. 

• La circulació amb vehicles motorit-
zats, atempta contra les seues vides. 

• La neteja és obligació de tothom:
assegurat de no deixar marques de
la teua visita. 

• Marcar sobre la escorça dels arbres,
lligar-los amb cordes o fils, atempta
contra la seua salut. 

• Fer cas de les senyals informatives.

• Evitar fer sorolls, la fauna vos ho
agrairà deixant-se veure.

• Està prohibit acampar en llocs no
autoritzats. 

• No encendre foc, ni tirar burilles.

• En cas de foc, avisar al centre d’e-
mergències. Telèfon 112.

Francisco Vidal
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El soroll és un so excessiu intempestiu
que pot produir efectes fisiològics i
psicològics no desitjat sobre una per-
sona o grup de persones.

Quasi la meitat de les ciutats espanyo-
les amb una població de 100.000 a
500.000 habitants pateixen de manera
important aquest problema ambiental
del nostre temps, la contaminació
acústica, potser siga un  dels proble-
mes ambientals més preocupants d’a-
quest segle que acabem d’encetar.

Segons la informació recollida en un
article d’un diari de tirada provincial

(Levante, 13 desembre 2003) el 40%
de les vivendes de València tenen pro-
blemes de contaminació acústica,
segons se despren de la informació

aportada per l’INE (Institut nacional
d’estadística). La província de València
té el percentatge més elevat, junt a
Ceuta i Melilla, de vivendes amb pro-
blemes de soroll i contaminació
ambiental.

Les fonts de soroll més importants en
les zones urbanes de tots els països
industrialitzats és el tràfic rodat (turis-
mes, camions i motocicletes). Altres de
les fonts relacionades amb el transport
són els ferrocarrils i els avions. Per una
altra banda, encara que les grans
indústries queden relegades als polí-
gons industrials, algunes romanen
situades al nucli urbà i produeixen
impacte sobre l’urbs. També les obre
públiques i les construccions són
també una font que fa nosa en els nos-

Ecoauditoria acústica
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tres pobles. Els martells pneumàtics
trencant les voreres, les excavadores, els
compressors, produeixen un nivell de
soroll important.

Les fonts de so relacionades amb les
activitats lúdiques i recreatives tenen
una transcendència social molt arrela-
da. En aquest grup podríem incloure:
els coets, els espectacles a l’aire lliure,
musical, esportius...i sobretot les con-
centracions de joves celebrant “el bote-
lló”. En qualsevol cas , totes les fonts
esmentades formen part de l’ambient
sorollós de les nostres ciutats.   

Els paràmetres que mesuren el soroll
són: la intensitat, que permet distingir
entre so fort i feble i que es mesura
amb decibels (dB), i la freqüència.
Aquesta graella mostra els diferents
nivells d’intensitat del soroll. 

Segons la Unió Europea, el nivell
màxim recomanable en activitats diür-
nes és de 65 dB i en activitats noctur-
nes 35 dB.

Els efectes de la contaminació acústi-
ca són:

• Alteracions fisiològiques, com la
pèrdua d’audició. Aquesta depen de
la intensitat i el temps d’exposició, i
no es produeix de manera
brusca,sinó gradual, i això fa que
l’efecte passe inadvertit per l’indivi-
du. Si se superen els 85 db d’expo-
sició prolongada, la pèrdua d’audi-
ció és irreversible.  

• L’augment del ritme cardíac, aug-
ment de la pressió arterial i risc
coronari. 

• A l’aparell digestiu, produeix dismi-
nució de la secreció salival, nàusees,
vòmits, pèrdua de la gana i fins i tot
úlcera gastroduodenal. 

• El sistema endocrí provoca una alte-
ració dels funcionament de les glàn-
dules, que fa que augment la secre-
ció d’adrenalina. 

• Alteracions psíquiques com la neu-
rosi, la irritabilitat i l’estrès. 

• Altres alteracions, com les dificultats
en la comunicació oral, que poden
ser causa d’accidents, alteracions de
la son. 

Els efectes depenen de la naturalesa

INTENSITAT (dB) PERCEPCIÓ SUBJECTIVA EXEMPLE

O
20 SILENCI

Umbral d’audició
Soroll de fons estudi gravació

40
60

POC SOROLLÓS
Biblioteca
Aula tranquil·la

80
100

MOLT SOROLLÓS
Carrer amb trànsit
Discoteca

120
140

SOROLL INSUPORTABLE
Martell Pneumàtic
Mascletada
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del soroll,de l’edat i del sexe. Es pro-
dueixen alteracions en el rendiment
laboral,perquè el soroll afecta sobretot
a les tasques de memorització, resolu-
ció de problemes i el treball de vigilàn-
cia. A l’escola, s’ha comprovat que el
soroll dificulta els processos d’ensenya-
ment i aprenentatge, perquè comporta
disminució de la concentració i de l’e-
ficiència. 

Als nostres poble, de vegades, existei-
xen situacions en les que l’impacte
acústic ocasional  supera amb creixen-
ces l’impacte produït per les activitats
quotidianes. 

Antella no és una gran  ciutat i fins ara
es considerava que aquest no era un
problema que ens afectara, encara que
darrere dels últims esdeveniments (ha
tocat la GROSSA) les obres s’han mul-
tiplicat i, encara que normalment el
trànsit rodat és reduït, en els mesos
d’estiu el pas dels vehicles es duplica,
sobretot les motocicletes amb el tub
d’escapament lliure, per aquest motiu
ni tant sols un municipi de 1600 habi-
tants queda lliure d’aquest problema.

Es clar que els principals productors de
soroll som les persones que formem
part de la societat i per solventar
aquest entrebanc cal informar i cons-
cienciar  els nostres joves que formaran
part d’una societat futura.

La iniciativa de l’ IES Càrcer en la qual
han participat joves d’Antella, entre
altres, ha segut ben rebuda per part de
la comunitat educativa, com una
mesura per fer palés aquest problema.

Es tracta d’un treball científic en equip

realitzat pel alumnes de 4t d’ESO que
ha consistit en obtenir una sèrie de
dades sobre el soroll ambiental al qual
estan sotmesos els nostres fills, tant a
l’interior com a l’exterior del seu lloc
de treball. Després de la recollida de
dades, s’ha valorat la situació en la
qual es troba el centre, s’ha informat
de les seus repercussions en la salut i la
qualitat de vida tant de manera imme-
diata com a llarg termini, i finalment
s’han proposat algunes mesures per
millorar la situació. 

Al centre, els principals productors de
soroll intern són les persones que con-
vivim: alumnes, professors i alguns
mecanismes com la sirena que ens
avisa del canvi de classe, els ordinadors
i al fotocopiadora. A l’exterior, la nos-
tra situació privilegiada ens permet
gaudir d’una barriada sense problemes
acústics.

El protocol que hem seguit per realit-
zar l’ecoauditoria ha sigut el següent:

Obtenció de dades mitjançant un
sonòmetre (aparell proporcionat pel
Centre de Formació del Professorat
d’Alzira) que valora el soroll en deci-
bels. Les mesures s’han realitzat al llarg
del primer trimestre de curs pels alum-
nes que formen part del treball mono-
gràfic.

Les dades s’han obtingut pels corre-
dors, tant quan els professors són a les
classes com quan són absents. A més,
també a la sala de professors, a l’entra-
da i al pati.

Per una altra banda, s’ha realitzat un
mapa de soroll per detectar possibles
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font externes. Així s’ha trobat amb un
major índex de decibels la zona del
gimnàs i un extrem on estaven realit-
zant una obra.

Segons la Unió Europea, el límit de
contaminació acústica admissible és
de 65dB,per tant es clar que en moltes
ocasions els nostres fills estan sotme-
sos a valors superiors que poden afec-

tar a la seua salut.

El resultats han segut interpretats i
s’han proposat unes mesures per min-
var els decibels. 

Les solucions proposades per previndre
o minvar els seus efectes són: 

Accions preventives i correctives com:

Els resultats obtinguts del més de novembre són:
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• Planificació de l’ús del sòl i la plani-
ficació urbana que utilitza com ins-
trument l’aïllament geogràfic de les
activitats més sorolloses. 

• Arquitectura urbana, mitjançant la
construcció d’edificis que actuen
com a pantalles i la insonorització
d’aquestos. 

• Mesures que impliquen l’establiment
de taxes,multes i subvencions, etcè-
tera. 

• Utilització de sistemes que suposen
una disminució del soroll a les fonts
d’emissió, com ara els silenciadors als

tubs d’escapament. 

• Informació i educació ambiental que
sensibilitze  el ciutadà mitjançant
campanyes publicitàries 

Al centre d’ensenyament de
Secundària, els acords acordats per l’a-
lumnat han estat: 

• Disminuir el to de veu per part de
tota la comunitat educativa (profes-
sors i alumnat), sobre tot, a l’eixida i
entrada a les classes. 

• Utilització de sistemes que permeten
una disminució del soroll. Sirenes
amb altre tipus de so. 

• No arrossegar taules i cadires al tras-
lladar-los d’un lloc a un altre. 

• Aïllar les aules de música amb suro o
material d’insonorització. 

• Introduir a les aules el coneixement
del so i els danys que aquest pot pro-
vocar, així podrem formar actituds
que impliquen la supressió de com-
portament excessivament sorollosos. 

Resulta difícil definir el soroll, perquè
qualsevol so pot resultar molest segons
les condicions psíquiques o físiques del
receptor, però el que resulta clar és que
la contaminació acústica és un proble-
ma ambiental, al qual cal fer front
donat que els seus efectes sobre la
salut i la qualitat de vida del ciutadà
actuen de manera silenciosa sense ado-
nar-nos dels seus efectes.

Ana Peris Chorro, Biòloga per devoció
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Diuen que l’un que pujava pel carrer
venia de treballar del taller on portava
anys i panys guanyant-se el jornal com
artesà; que l’altre que baixava pel carrer
anava a cobrar la seua pensió del banc.

Feia molts anys que tots dos havien dei-
xat de veure el món de la mateixa
manera. L’artesà professava la creença
en el lliure pensament i com a tal sentia
l’obligació d’oposar-se de manera racio-
nal, tant com li permeteren els seus sen-
timents, a tota mena de poder establert,
el qual, segons ell, tendia a fer prevaldre
inexorablement els seus interessos. El
jubilat, per contra, havia adquirit una
creença, la qual mai no va voler abando-
nar, que era creure de manera cega en
tot poder establert, fóra quin fóra, amb
la força que mana la tradició. A quanta
més tradició, repetia el vell jubilat, més
respectable era el poder. Aquestes dues
maneres tan diferents d’interpretar la
vida havien sorgit entre tots dos, veïns,
amb menys de deu anys de diferència
d’edat, en el carrer d’un mateix poble.

Així es comprenia que, malgrat ser veïns,
feia molts anys que havien deixat de
parlar-se. De fet, s’ignoraven tant com
podien. Veritat era que moltes vegades
havien de coincidir al mateix carrer on
vivien, però bé per distracció, bé per
cortesia, bé amb intenció, mai no es
creuaven la mirada. Cadascú a la seua,
tot intentant oblidar que l’altre existia.

El dia que tot va començar, però, segons
conten els veïns, fou un dia molt espe-
cial. La nit anterior la lluna no havia
il·luminat com solia i la matinada va

començar amb els vents agitats. Els
núvols d’aquell dia presagiaven tempes-
ta, s’agitaven en remolins furiosos sobre
els caps dels mortals que passejaven pels
carrers del poble. Pot ser que també
hagueren contribuït al fet, els debats
que havien tingut lloc en l’última cam-
panya electoral celebrada al poble. Les
idees del jubilat havien prevalescut, una
vegada més, en contra de la impertinent
resistència plantejada pel vell artesà, el
qual seguia obstinat en la lluita perquè
els seus pogueren triomfar amb el lema
per bandera que cadascú havia de ser
lliure de poder decidir per ell mateix.
L’artesà es negava a creure en la submis-
sió de la gent. Ben al contrari, el jubilat
celebrava, una vegada més, el triomf
dels seus. Sense parar atenció, tots dos,
que els seus portaven tota la vida trans-
formant-se. 

Quan tots dos eren uns xiquets, al poble
hi va haver una guerra entre un grapat
de generals i el govern de la República.
L’artesà defensaria la República, mentre
l’altre recolzaria els generals rebels.
Després es va instaurar una llarga dicta-

Els Palplantats
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dura del general victoriós, la qual va
recolzar l’ara jubilat i amb la qual es va
sentir sempre incòmode l’ara vell artesà.
Quan va morir el dictador, el poble va
sentir la necessitat de triar entre el suc-
cessor del general i una reconstrucció de
la República. Va triomfar la primera de
les opcions, contra la qual va lluitar l’ar-
tesà. Amb la Monarquia restaurada, els
dos veïns optaren per eleccions dife-
rents, l’artesà pel caràcter socialista de la
societat, el jubilat per les costums de
tota la vida. Així, el vell jubilat sempre
s’havia considerat un progressista de
tota la vida; per contra, el vell artesà,
sempre, des què tenia memòria crítica i
podia opinar de manera raonada, s’havia
situat en contra de totes aquelles mani-
festacions del poder que havien malba-
ratat els seus somnis de joventut, poders
que tant omplien d’orgull el veí jubilat
de l’artesà.

El dia anterior a què tot va començar,
com sempre que havia tingut l’oportu-
nitat de demostrar la seua adhesió, el
jubilat havia tornat a eixir pels carrers
amb el crit de:”Hem guanyat!, Hem
guanyat!”. No res més del món el satis-
feia tant com poder pronunciar aquelles
dues paraules pels carrers del poble,
davant de tots. Per tant, artesà i jubilat,
aquella matinada quan tot va començar,
no podien estar més en desacord, des-
prés de tants anys de converses creua-
des, de crítiques llançades, de pensa-
ments alterns, de disputes sonades, de
paraules malsonants proferides. De vic-
tòries i de derrotes.

Diuen que l’un que pujava pel carrer
venia de treballar del taller on portava
anys i panys guanyant-se el jornal com

artesà; que l’altre que baixava pel carrer
anava a cobrar la seua pensió del banc,
quan tots dos van alçar la mirada alho-
ra, l’un en direcció de les seues passes,
l’altre també. Van veure com les seues
peuades els aproximarien cap a l’altre.
Tots dos van comprendre que un dels
dos hauria d’apartar-se per deixar passar
l’altre. Llavors cadascun va decidir, alho-
ra, que no cediria el pas a l’altre. Així
fou com tot va començar, un dia que
presagiava tempesta, entre la casa d’un i
la casa de l’altre, al bell mig del carrer
van quedar-se mirant fixament a la cara.
Cap dels dos va parpellejar. Es podien
escoltar l’alè, de tan a prop que eren,
l’un de l’altre. No van parlar, no van
proferir cap soroll. Conten les llengües
que saben d’açò que tots dos es van
quedar quiets, l’un enfront de l’altre,
com dos trens per la mateixa via, impos-
sible de passar, si un no reculava davant
de l’altre. Una via per a dos trens. Un
punt per a dos extrems.

Allí es quedaren, diuen qui ho ha va
veure, al bell mig del carrer. De primeres,
els vianants que hi passaren no observa-
ren cap fet extraordinari. Aquells dos
homes palplantats al centre del carrer
que pujava o baixava, segons la direcció
que dugueren, no eren sinó dos veïns
que s’havien posat a mirar-se. Prou
tenien, els vianants, de preocupar-se per
aquells núvols grossos i negres en el cel
amenaçador, per a dipositar la seua
atenció en aquells homes coneguts de
tota la vida. Però el temps, que a tot li
dóna el seu valor, es va encarregar d’a-
justar el pes de les coses. Quan els dos
homes començaren a banyar-se amb les
primeres gotes de pluja de la tempesta
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que es va trencar sobre els carrers del
poble, aquells homes ni s’immutaren.
Quiets, callats. Tancats ben en el seu
interior, els elements, la pluja, el vent,
els llamps, no els preocupaven. Tenien
un punt de l’univers per aconseguir i
cap meteor ni cap circumstància fútil els
podria apartar del seu camí.

Quan va acabar de ploure, a tot el poble
era un clam que l’artesà i el jubilat es
miraven cara a cara en el seu carrer, per-
què tots dos, contaven, volien passar pel
mateix lloc, i cap d’ells cedia el pas a
l’altre.

És veritat que al principi, la ignorància
dels perqués no va permetre de distingir
entre aquelles siluetes mudes la dimen-
sió de la batalla. A continuació, el tras-
balsament de qualsevol norma de bon
veïnatge va cridar l’atenció a tot el
poble, que acudia en grups de nombre
divers a veure aquella insòlita situació.
Dos homes palplantats, al bell mig del
carrer, que es miraven fixament als ulls
sense parpellejar, sense fer cas de res
que els envoltara, sinó dels ulls de l’al-
tre. Entre la gentada que omplia de gom
a gom el carrer, arribaren els més prò-
xims als “palplantats”, com de seguida
van ser batejats els protagonistes de la
insòlita situació, per preguntar-los, pri-
mer amb veu dolça, després amb veu
pujada de còlera. Però cap pregunta va
obtindre resposta davant la indiferència
de tots dos. No hi havia res a fer.
Damunt, com no interrompien cap
mena de trànsit donat que la circulació
era impossible per les característiques
del carrer, la policia local, quan va ser
requerida, va manifestar que no hi podia
fer res. Que eren dos veïns que … es

miraven fixament als ulls, tots dos
varons i veïns coneguts al poble, que no
ocasionaven cap molèstia contemplada
en el reglament urbà de les normes de
bon civisme del municipi, com va decla-
rar el guarda municipal.

A la sorpresa inicial, li va seguir l’admi-
ració. Tots els veïns es feien creus com
aquells homes, que ja portaven hores
eixugats de la pluja caiguda hores
abans, seguien quiets, mirant-se fixa-
ment als ulls, sense parpellejar, desafiant
qualsevol convenció de la física i la bio-
logia, per no dir de la lògica. La gent no
s’ho podia creure. D’on treien aquella
força? D’on havia sorgit aquella obsti-
nació? Què pretenien, tots dos, amb
aquell espectacle? Cadascú treia les
seues conclusions, conclusions, però, a
les quals els palplantats no en feien,
gens ni miqueta, de cas.

La notícia, com és lògic de pensar, s’es-
campà per tot arreu. Començaren a arri-
bar cadenes de televisió d’arreu del món,
però tal com vingueren, un dia desapa-
regueren, perquè a l’admiració, passats
els dies i les setmanes, li va seguir la
rutina, el cansament de la visió quoti-
diana, l’automatisme de la repetició,
l’absència absoluta de novetats. Aquells
dos homes eren, de forma literal, dos
pals plantats al carrer, immòbils.

Començarien a córrer rumors que els dos
homes podien ser dos actors amb algu-
na mena de truc, dues figures que sem-
blaven humanes, un reclam publicitari
fet amb alguna tècnica hologràfica des-
coneguda per a una nova campanya de
publicitat. La rutina dels rumors va dei-
xar pas a l’oblit, la qual va donar pas a
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la costum, a l’avorriment, a la rutina, a
la necessitat d’atendre els quefers diaris
de cadascú, que prou de maldecaps
tenia la gent, per perdre el temps en
aquells dos casporres, quiets, expec-
tants, silenciosos, com a morts, tot
esperant que l’un cedira el pas a l’altre.
Mentrestant, al seu voltant, la vida tor-
nava a transcórrer com de costum. A la
fi, la gent hi va perdre tot l’interés i els
va oblidar. La gent passava pel seu cos-
tat sense veure’ls, més encara, ni se’ls
miraven. Com dos pedres en el camí,
com dos fulles penjades en un bosc,
com dos grans de sorra en la platja. Com
un amor oblidat.

Tot va acabar com havia començat. Un
dia, de bon matí, la veïna que vivia
enfront d’on s’havien quedat els dos
palplantats, va obrir la porta del carrer i
va notar alguna cosa estranya. Després
de molt pensar, es va adonar que allí, on
durant tant de temps hi havien estat les
dues figures, sols hi havia un tros de
carrer buit. Es va adonar que podia tor-
nar a veure a través de l’espai que
havien ocupavat les siluetes d’aquells
dos, que podia tornar a veure el tros de
la façana que hi havia enfront, que al
llarg de tot aquell temps no havia pogut
veure perquè el volum d’aquells cossos
palplantats li ho havia impedit. 

La veïna va pujar escales amunt, cridant
el nom del seu marit, que encara dor-
mia, va obrir les finestres perquè tot el
poble la poguera escoltar i els va amo-
llar, al marit que ja no dormia i a la resta
dels veïns, una veritat sorprenent: els
palplantats havien desaparegut!

Van anar corrents a buscar-los a les

seues cases, i no hi van trobar ningú.
Van demanar a la policia municipal si en
sabia alguna cosa, i no van obtindre cap
resposta. Van buscar per les afores del
poble, i no van obtindre cap resposta.
Tot havia acabat, segons conten les veus
que saben d’açò, tal com havia comen-
çat, en un instant. Ben aviat, però,
començaren les interpretacions més
diverses de l’extraordinari fet. Uns eren
partidaris del segrest, altres parlaren
d’una conjura secreta del govern, hi
havia qui anava més lluny i parlava
d’una acció dels serveis secrets d’espio-
natge de potències estrangeres. Entre les
més diverses interpretacions que es
donaren, destacarem les de dos veïns
dels palplantats, una de les quals venia
a dir que els dos s’havien posat d’acord
i se n’havien anat a un lloc remot per
amagar-se de la gent, l’altra que com no
hi havien arribat a cap acord s’havien
anat cadascú pel seu costat. Ningú sabia
on ni com. Fóra com fóra, les històries
més inversemblants començaren a recó-
rrer els carrers i anaren escampant-se
per la comarca, per la província, per la
nació, per tot arreu, inclús a l’espai
exterior, mitjançant les ones que esca-
paven a l’atracció gravitatòria del plane-
ta, teixint entre totes elles la llegenda
dels dos palplantats, però aquesta, és
una altra història….

Joan Josep Conejero Noguera
Agost, 2009
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…si has contestat: “ací, ací”, segur que
recordes este joc infantil, les regles del
qual són les següents: una xiqueta,
asseguda, fa de  “mare”, i té davant
seua una altra jugadora, “la que paga”,
agenollada amb el cap recolzat
damunt del faldó de la mare, tot
donant l�esquena a  la resta de les par-
ticipants que es troben bé al darrere, bé
formant un rotgle. Cadascuna d�elles
té un nom secret , posat per “la mare”
(un número, color, nom d’animal,…) .
La mare crida: «Carabasseta bombí» i la
resta de les xiquetes repiquen : «Ací,
ací». La mare continua: «Que vinga,
que vinga… ( diu el nom postís, perquè
acudisca la jugadora, i li ordena) …i li
pegue ací”, tot assenyalant el darrera
de qui paga. La xiqueta  que ha estat
cridada pega a la que paga i torna al
grup. Llavors, totes les xiquetes
comencen a cantar: “Rodant caixò,
rodant caixò”, a l�hora que fan movi-
ments giratoris  amb els braços a
l�altura del pit. La xiqueta que paga ha
d�endevinar quina és la que li ha pegat
per poder lliurar-se d’un nou atac
encobert.

Però no sols a través d�este joc la cara-
bassa  ens ha acompanyat  en la infàn-
cia, sinò també a través d�un conte de
Perrault “La Ventafocs” (La Cenicienta).
Qui no recorda la humil carabassa con-
vertida en una carrossa per la fada?  La
carabassa, a l�igual que la protagonista
del conte en un principi, és injusta-
ment despreciada, però amaga un gran
potencial  que sols el descobriran les
persones dignes d�apreciar-lo.

A Antella, entre altres pobles, hem
sabut apreciar el valor de la carabassa.
Forma part de diversos dolços típics
valencians, molts d�ells  d�origen àrab:
“bunyols de carabassa”, “arnadí”, “rot-
llo de carabassat”, “coca de carabassa
de Tots Sants”, …Pel que fa als bun-
yols, al nostre poble no cal dir què són
els “bunyols de carabassa”, tot el món
ho sap. Els bunyols van associats a les
festes, sobretot a  Sant Josep, encara
que no s’hi limiten. Qualsevol excusa és
bona per a fer una bunyolada amb o
sense la xocolatada: un natalici, una
reunió familiar o d�amistats, una festa
escolar, un berenar, un dia de pluja o
un dia de sol, tant se val! 

Carabasseta bombí...
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A diferència dels bunyols, “l�arnadí” és
un dolç que està limitat a una època
de l�any: la Setmana Santa. És molt
calòric, dels anomenats de quaresma,
per això a alguns llocs també se�l
coneix amb el nom de “moniato sant o
carabassa santa”. Estes postres, a l�igual
que els potatges  preparats amb verdu-
res,  lllegums i abadejo, naixen com
alternativa a  la prohibició  religiosa de
menjar carn (entre altres) els  divendres
de Quaresma,  que en la major part de
les cases ha esdevingut un costum .

Tant els bunyols com l�arnadí són
d�el.laboració costosa. Al nostre poble
no es comercialitzen i són preparats
per les dones, segons les receptes
transmeses de generacions en genera-
cions femenines.

Com que són dolços que costen temps
de fer, una vegada es decideix fer-ne,
se’n fan, de més qüantitat que la que
pot consumir una unitat familiar;
molts, tot sient  un bon costum repar-
tir els sobrants entre familiars, amistats
i veïns: “Un plateret per a la viuda, que
està de dol i no fa bunyols”; “un pla-
teret per a una persona major, que ja
no cuina estos tràfecs”; “un plateret
per a algú que sabem que li agraden
molt”; “un plateret per a una persona
“forastera”, per què taste els dolços
d�ací”; les raons es multipliquen
segons el carácter de la dona que els
haja fet.

Tot açò crea i reforça llaços afectius
entre les persones que ens fa recordar
èpoques pretèrites, en les quals s�ajun-
taven un grup de dones per a preparar
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els convints de noces, de comunions o
d’altres festes socials.

Maria, si et vols casar, no et cases a
la Ribera,

que et faran menjar bajoques i flors
de carabassera

Parlant de noces, la carabassa torna a
fer acte de presència en una altra part
molt important de la vida de les perso-
nes, com és el fet de trobar parella.
L�expresió “Donar carabasses” s�empra
quan un pretendent és rebutjat per la
jove a qui es dirigix. En una societat
tradicional, és l�home qui demana la
dona, per tant, sempre és la dona qui
dóna “carabasses” i l�home qui les rep.
D�això en sabia molt el pobre “tio
Sento”:

Ja ve Sento de ca la novia,
ja ve Sento malhumorat.

Ja ve Sento comptant les passes,
carabassa li hauran donat.

Ara que davant d�un rebuig amorós,
qui no es consola és perquè no vol. El
tio Sento es malhumora, però hi ha qui
opta per altra actitud, semblant a la de
la faula de la rabossa i el raïm, que
davant de la impossibilitat d�agafar el

raïm, diu que… està verd!. Així l�objec-
te amorós passa, de ser desitjat, a ser
menyspreat:

Carabassa m'han donat, mare,
i jo me l'he presa per un meló.
Més m'estime una carabassa,
que casar-me amb un pendó.

Per extensió, la frase “donar carabas-
ses” s�aplica a qualsevol negativa a una
petició encara que no siga amorosa,
inclús per a designar el suspensos aca-
dèmics: ”He tret / M�han posat una
carabassa a l�examen”. Però, hi ha més
exemples de frases relacionades amb el
festeig, matrimoni i vida familiar, on hi
trobem, en el llenguatge, una conno-
tació negativa o de menyspreu vers la
carabassa, com ara:

“El festeig que dura massa, sol acabar
amb carabassa”

“Casar-se lluny de casa, és beure amb
carabassa” 

“Qui amb donzella es casa, de vidre
pren tassa; i qui es casa amb viuda,
beu amb carabassa” 

“Quan la dona mena la casa, el marit és
carabassa” 

Hi ha altres expressions o frases fetes,
relacionades amb la carabassa, sempre
amb sentit negatiu: 

“Tindre el cap com una carabassa.” 

“Ser un carabassot “

“Tornar-se carabassa. “

“Massa per a la carabassa.”

I nosaltres ens demanem: per què la
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carabassa té tan mala premsa?

En una societat agrícola és normal tro-
bar associacions entre els vocables que
designen les fruites, hortalisses i estris
emprats en les feines agrícoles amb les
parts del cos humà o qualitats de les
persones. Quan emprem un mot per
expressar un sentit figurat que tinga
una certa semblança amb el sentit lite-
ral del mot emprat, sense saber-ho
estem emprant un recurs literari que
s�anomena “metàfora”. Els parlants
emprem moltes metàfores per a desig-
nar les qualitats o caràcters de les  per-
sones: “un bajoca, una bleda, un alber-
coc, un suro,…” També per indicar les
diferents parts del cos humà: “canyes”,
per braços o cames primes; “meló”, per
panxa; “granera”, per cos prim i alt;
“tomaca”, per cara roja; “panera”, per
cul gros; etc.), però les metàfores que
s�enduen la palma -per abundants,
com no podria ser d�un altra manera-,
són les referides als òrgans sexuals,
tant femenins (la figa, la bacora, la car-
xofa, la magrana… ) com masculins (les
castanyes, la faba, el nap, el cacauet, el
moniato, la xufa…). 

En el cas de la  carabassa, per la forma

rodona i dura, s�associa amb el cap de
la persona, sempre amb sentit negatiu
i despectiu. I com que el cervell està
dins del cap, dir-li a algú que té el cap
de carabassa o que és un carabassot,
són sinònims de curt d�enteniment,
sense intel.ligència, cap buit. Dir a algú
que va fent carabassades és dir-li que
va fent accions sense enteniment.
Tornar-se carabassa, significa tornar-se
boig, no estar bé del cap.

Hi ha altres fruites i/o hortalisses que
també s�utilitzen per a designar el cap,
com ara, el meló, el moniato o el pepi-
no, encara que en aquest cas es desig-
na un cap en forma puntiaguda o ova-
lada.

Sortir carabassa

Esta expressió s�empra per a designar
qualsevol persona o esdeveniment que
no ha eixit com hom s�esperava, que
no ha acomplit les expectatives projec-
tades.

Tot i ser utilitzada tant en l�alimenta-
ció humana com en la dels animals, és
emprada com a recipient per a trans-
portar líquids, com el cas de la cara-
bassa vinatera o del pelegrí; és empra-
da com a decoració, també com a ins-
trument musical; té ús medicinal; s’u-
tilitza com a surador per a nadar, inclús
com a remei popular que actúa com un
amulet front les almorranes, en el cas
de les carabassetes amb protuberàncies
… ¿com és que la carabassa s�ha guan-
yat  tan mala fama fins al punt de ser
escollida com el símbol del “no premi”,
com la carabassa “Ruperta”, del con-
curs televisiu “Un, dos, tres” de tant
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d’èxit fa uns anys?

Per contestar esta pregunta un poc
capciosa, haurem de dir que, com la
mascota Ruperta, que de vegades,
poques, tenia premi, hi ha també frases
on la carabassa bé és positiva bé no és
negativa. Veiem-ne algunes:

“Esser tap i carabassa”, es diu quan dos
persones són inseparables.

“Enfilar-se com una carabasser” o

“Crèixer com les carabasses”, fan men-
ció a la rapidessa i abundància .

“Ni hivern sense capa, ni estiu sense
carabassa “, amb connotació positiva.

“Nadar sense carabasses”, s�aplica
quan una persona no necessitar ajuda
de ningú perquè se�n surt de les situa-
cions ella sola. A Antella diem: “Nadar
amb carabassins”, en aquest cas, sinò-
nim d�abundant.

Però també hi trobem frases contràdic-
tories:

“Carabassa, amb poca n’hi ha massa”

“Carabassa, ni poca, ni massa”

Tot i això predominen les frases nega-
tives, algunes bastant cruels:

“Al vell, rave o carabassa amb ell” 

“El qui es pensa saber massa, té el cap
de carabassa” 

“Qui viu massa, té el cap de carabassa” 

“La col i la carabassa empudeguen tota
la casa “

“Fam i carabassa trauen la gent de
casa”

“La carabassa tan dolenta és al femer
com a la panxa” 

“Les bledes i la carabassa, millor que al
ventre, a la bassa” 

Si comparem esta última frase amb
esta altra “Caure la llonganissa a la
cendra” (que significa perdre alguna
cosa bona), podrem aventurar que pro-
bablement la carabassa, a l�igual que el
moniato, en èpoques de fam estaven a
l�abast de la gent humil, fet que els ha
desvaloritzats per considerar-los men-
jar de pobre, al contrari que la carn,
que era consumida per les capes socials
més altes, que podien pagar “la bula” a
l�Esglèsia Catòlica per poder continuar
menjant carn durant la Quaresma. Cal
tenir en compte que estes frases naixen
en un context social pretèrit i els usos
alimentaris han canviat al llarg del
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temps, així com el valor social que hom
dóna als aliments. Aixa, hui  podem
trobar a un restaurant de moda, com a
postre exquisit… un tros de carabassa
torrada al forn!

O potser cal conformar-se amb una
simple explicació, per la qual la forma
gran i dura per fòra i fofa per dins de
la carabassa ha donat  lloc a moltes
frases fetes? O  tal vegada no cal cal-
far-se el cap en explicacions per a unes
expressions que ens han vingut hereta-
des dels nostres avantpassats, i evitar
així tornar-se carabassa? 

Per acabar aquest recorregut sobre la
carabassa, no hem d�oblidar l�última
etapa de la vida, la mort, on la cara-
bassa també torna a estar present, com
en la festa de “Halloween”, festa irlan-
desa que va passar als Estats Units i ara
ens torna a Europa, festa que se cele-
bra la nit de la vespra de Tots Sants. 

Les carabasses, fabricades de la matei-
xa manera que els nostres estiuencs
“farolets de meló”, són buidades i
tallades en forma de cares malèfiques,
amb una espelma encesa dins es posen
a les finestres o portes de les cases per
espantar els esperits dels difunts.

… ACÍ, ACÍ…

Paqui Alberola Jiménez
Antella, juliol-agost de 2009.

Fonts:

http://refranyer-tematic.blogspot.com/2008/09/carabasses.html

Diccionari català-valencià-balear http://dcvb.iec.cat/

Agraïments:

Alejandro, Isaïes, Ana i Vicen, Àngels i Manel, Lola i Geni, Mali i Vicent, Mari i
Jaume, Marisa i Eusebio, Merxe i Ximo, Mila i Lluís, Nati i Kike, Pepica i Rafel, Susa
i Joan, Tere i Ricardo, Teresa i Paco. I a totes les persones amb les quals he con-
versat i han suportat estes dissertacions sobre la carabassa.
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Aquest terme és el que utilitzem per
denominar l’art de combinar el menjar i
la beguda amb l’objectiu d’aconseguir la
major harmonia a l’hora de gaudir tant
d’un plat com d’una beguda. De vegades
pot  semblar aquesta, una paraula reser-
vada a allò sofisticat o elitista, però no és
així. Igual de maridatge és l’acció de
gaudir d’unes papes i “pimentó en
samorra” amb una cervesa, com la com-
binació d’un vi negre reserva amb un
rabo de bou estofat. 

Quan es tracta d’adequar una beguda a
una elaboració culinària, existeix una
norma  principal a tindre en compte, cap
dels elements a maridar haurà de primar
sobre l’altre. És ben raonable que si cui-
nes un peix blanc suau, amb textures
fines i delicades, no l’acompanyarem mai
d’un vi negre potent amb molt de cos, ja
que en aquest cas un vi d’aquestes
característiques anul·laria algunes de les

propietats gustatives del peix.  

És el vi  la beguda més triada a l’hora de
gaudir dels plats més especials.  Hem de
reconèixer que tenim un ventall amplís-
sim d’opcions, així no és difícil que qual-
sevol d’aquestos ens apanye. Tenint en
compte que, tant si es tracta de vi negre,
vi blanc, vi espumós o vi rosat, cadascun
d’aquestos s’adequarà a segons quin
tipus de plat, però també atenet a la
seua criança, varietat i com no la tasta
especifica de cada vi. 

La relació entre vi i menjar pot buscar-se
per afinitat o per contrast de sabors,
malgrat que existeix qui és partidari de
prestar especial atenció a la textura o el
aromes dels plats a l’hora de combinar-
los amb el vi. També hi ha qui busca
altres elements com la conjunció de
colors. 

Està clar que a l’hora de maridar hi haurà
un factor molt determinant com és el
gust personal de cadascú, però també hi
han algunes pautes ben contrastades i
justificades per  a seguir. Per exemple
l’all, la ceba i el vinagre son general-
ment, enemics del vi. Altres aliments poc
recomanables són l’api per a vins joves o
caves. Un ingredient ben difícil d’acom-
panyar es la carxofa que tan sols combi-
na amb vins rosats molt afruitats. El vins
rosats és solen maridar també amb plats
lleugers, entremesos o carns blanques.

D’altra banda el vi negre jove és molt
fàcil combinar ja que queda be amb la
majoria d’aliments: Arròs, pastes, carns
blanques i roges o verdures. El vi negre
criança o reserva, en canvi sol ser l’a-

Que és el Maridatge?
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companyant llegums, carn blanca farci-
da, carn de vedella, corder, porc o for-
matges d’ovella entre d’altres. Són els
vins negres gran reserva els més indicats
per a carns roges, per a la caça, per a for-
matges curats o plats a la brasa o molt
especiats.

Així mateix, els vins blancs, especialment
aquells que siguen secs i joves, acom-
panyen molt encertadament a entreme-
sos, verdures, llegums lleugeres, marisc,
peix o formatges de cabra. Els vins
blancs fermentats en barrica també són
grans aliats del peix o de les menestres
de verdures. I per a maridar amb blancs,
carns blanques i peix blau o substanciós,
optarem per vins de criança secs.

Quan parlem de cava, en relació a l’acte
de maridar haurem de fixar-nos si aquest
és “brut”, en cas de ser així podrà acom-
panyar aperitius però mai postres. Al
contrari que els caves semisecs o dolços
que vindran de perles a qualsevol dolç o
inclús algun plat salat com per exemple
amb fetge d’ànec (Foie).

Últimament la cervesa, també esta sent
emprada per desenvolupar maridatges
de molta harmonia. És aquesta beguda
popular una nova referència per al món

de la gastronomia. Són molts els som-
meliers i cuiners que coincideixen en
triar cervesa per a acompanyar certes
elaboracions culinàries. Per exemple la
cervesa negra fa un excel·lent maridatge
amb un dolç de xocolata amarga. Per
altra banda la cervesa sense alcohol
acompanya perfectament al salmó
fumat. La cervesa Larger Pilsen, que és la
de consum més comú, per exemple és la
triada per gaudir de peixos suaus amb
salses lleugeres. Quan parlem d’una cer-
vesa tipus Larger Extra a l’hora del mari-
datge haurem de tenir en consideració el
grau d’alcohol elevat, així com una
major amargor, en aquest cas una elabo-
ració apropiada per a aquesta cervesa
podria ser una hamburguesa de vedella
amb mostassa de Dijon,  el contrast del
torrat de la cervesa amb la carn i els
sabors agredolços de la mostassa són
una experiència gustativa especial. 

Açò són nomes algunes propostes, en les
mans de cadascú està el trobar la major
harmonia possible entre allò que bevem
i allò que mengem. Cal tenir present que
allò més important és gaudir d’una bon
menjar i una bona beguda i que hi ha
gent de tot tipus, fins i tot aquelles per-
sones que opinen que com l’aigua per
menjar, no hi ha res. No serem nosaltres
qui anirem en contra dels gustos perso-
nals, però obrir els sentits i deixar-se
assessorar per especialistes pot ser molt
enriquidor. Us animem a provar algunes
de les idees que vos passen pel cap, dei-
xeu córrer la imaginació, obriu els sentits
i maridar. 

Gustavo Montagudo Sanchis
Pau Montagudo López
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