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INTRODUCCIÓ

Aquest any, com en els darrers, vos pre-
sentem la revista de l’associació que amb
tota la il·lusió anem fent els diferents
col·laboradors. El 2010 l’hem
dedicat al tema sobre el
medi ambient, que cele-
bra el seu dia a nivell
mundial  el 5 de juny.
Cilim va fer les seues
jornades el passat
desembre, on vam
poder gaudir de les
conferències d’En
Ricardo Almenar (biòleg),
Raul Abeledo (economista)
ambdós especialistes i consul-
tors mediambientals, d’En Paco Sanz,
que ens va apropar a una de les nostres
grans problemàtiques com és el cabal del
nostre riu, que sempre ha sigut l’eix que
ens vertebra com a territori, i de n’Antoni
Tovar, que ens va delectar amb la visió
d’unes fotografies fetes per ell, sobre
alguna de la fauna mes petita i bonica
que ens envolta. Esperem, estimats lec-
tors,  gaudesquen i reflexionen en el con-
tingut d’aquesta revista.

Cal dir que el Medi Ambient, encara que
pot tenir diferents accepcions, no fa refe-
rència a la meitat de l’ambient, si no a
l’entorn que afecta els éssers vius i a les
seues interrelacions. Comprèn un conjunt
de valors naturals, socials i culturals exis-
tents en un lloc i moment determinat,
que influeixen en la vida del ser humà i
en les generacions futures. És a dir, no
sols es tracta de l’espai en què es desen-

volupa la vida sinó que també inclou les
interrelacions existents entre elements

naturals i artificials de naturalesa físi-
ca, química, biològica i socio-

cultural, en permanent
modificació per l’acció
humana o natural que
condiciona l’existència
o desenvolupament de
la vida.

Fins al nostres dies, cap
espècie, excepte l’home,

ha aconseguit modificar
en tan poc de temps, les

característiques pròpies del pla-
neta. Així, avui en dia es plantegen

grans problemes tant a nivell planetari,
com a escala local. Algun dels quals són:

– Superpoblació i desigualtats. 
– Destrucció de la capa d’ozó i increment

de l’efecte hivernacle. 
– Humanització del paisatge. 
– Preservació de la biodiversitat.
– Sistema productiu.
– Aigua, energia, residus, transports...

Tota aquesta amalgama de problemes
que generem, ens condueix a buscar una
alternativa anomenada avui, desenvolu-
pament sostenible, molt utilitzat en nom-
brosos discursos polítics, però d’aplicació
molt diversa i en ocasions pervers. 

La definició de sostenible, podria ser
aquell model de desenvolupament que
busca satisfer les necessitats del present,
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sense comprometre la satisfacció de les
necessitats de les generacions futures. És
a dir, viure bé, però sense hipotecar els
que vénen darrere. 
La justificació d’aquest model ens ve pel
fet de tenir uns recursos naturals limitats,
susceptibles d’esgotar-los, i una creixent i
quasi impossible de parar activitat econò-
mica, sense cap altre criteri  que l’econò-
mic. Açò en comporta una sèrie de pro-
blemes medi ambientals, alguns d’ells
irreversibles.  
Els límits dels recursos, suggereixen tres
regles bàsiques, per a poder mantenir un
desenvolupament sostenible:

1.- Cap recurs renovable deurà utilitzar-se
a un ritme superior al de la seua
generació. 

2.- Cap contaminant deurà produir-se a
un ritme superior al que puga ser
reciclat, neutralitzat o absort pel medi
ambient. 

3.- Cap recurs no renovable deurà ser
aprofitat a més velocitat de la necessà-
ria per a substituir-lo per un recurs
renovable utilitzat de forma sostenible. 

Tres regles bàsiques, però de difícil aplica-
ció per els nostres polítics, que sols veuen
a curt termini. No obstant, entre tots
podem i devem fer coses per conservar,
tenir cura i millorar aquest planeta, que
no se sap molt bé com, encara ens per-
met seguir habitant-lo.             



EL PAISAJISMO GEOGRÁFICO. 
LOS INICIOS DE LA DEFENSA DEL PAISAJE

ARACELI ORTIZ VALERO

(1) Convenio Europeo del Paisaje. Consejo de Europa. www.mma.es.

(2) Ibidem.
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Vivimos rodeados del paisaje, vivimos
dentro de un paisaje. Un entorno al que
nuestros ojos están acostumbrados y que
nos pasa desapercibido hasta que es
redescubierto cada vez que unos ojos
nuevos lo ven por primera vez. 

El 20 de Octubre del 2000 se gestó en
Florencia el Convenio Europeo del Paisaje
dentro del Consejo de Europa. Este acu-
erdo se enmarcaba dentro de un conjun-
to de normativas y legislación, a nivel
europeo, sobre la protección de espacios
físicos y su biodiversidad, considerando
todos estos elementos como patrimonio
con una protección prioritaria.

Así pues, los paises que decidieran adhe-
rirse a este convenio (España lo ratificó el
26 de noviembre de 2007 y en entró en
vigor desde el 1 de marzo de 2008) asu-
mian como propias ideas como que: “El
paisaje desempeña un papel importante
de interés general en los campos cultu-
ral, ecológico, medioambiental y social”
[…] “Es componente fundamental del
patrimonio natural y cultural europeo”
[…] “Contribuye a la consolidación de la
identidad europea” […] “Es un elemento
clave del bienestar individual y social y su
protección, gestión y ordenación impli-
can derechos y responsabilidades para
todos”. (1)

El artículo I del Convenio Europeo del
Paisaje, dedicado a definiciones, recono-
ce como paisaje: “[…] Cualquier parte
del territorio tal como la percibe la pobla-
ción, cuyo carácter sea el resultado de la
acción y la interacción de factores natu-
rales y/o humanos […]”. (2)

Un paisaje es, pues, toda área natural,
rural, urbana y periurbana, zonas terres-
tres, marítimas y aguas interiores; ya sean
paisajes excepcionales, cotidianos o
degradados.

Pero las normativas europeas no son una
novedad en el descubrimiento y cuidado
del paisaje. Los inicios del paisajismo geo-
gráfico se remontan a los años del
Romanticismo en un intento de regresar
a la naturaleza  en sí misma como orígen
de la vida frente a la vorágine industrialis-
ta de finales del siglo XIX. 

Esta actividad, o actitud, de algunos secto-
res intelectuales, quería recuperar la iden-
tidad del campo como la autentica esen-
cia humana: los paisajes agrarios y los
elementos geográficos particulares, como
la solidez de las cordilleras o la inocencia
salvaje de bosques vírgenes. Pero tam-
bién había un elemento humano: la figu-
ra de los campesinos, la dureza de sus
tareas, la sencillez de sus costumbres y el
arrigo de sus tradiciones. El campo, y su



biodiversidad, era un reducto paradisiaco
en plena violencia y excesos de la indus-
trialización europea. Nacía una visión
bucólica e idealizada de un entorno. Pero,
sin dar cuenta de ello, se había abierto la
puerta a una  nueva corriente de estudio
y a una nueva forma pedagógica que, en
el caso español, tomaría la Institución
Libre de Enseñanza: el excursionismo y el
paisajismo geográfico.

Sin olvidar el espíritu propio del regenera-
cionismo, que entronca con ese ideal de
la “sencillez campestre”, el acercamiento y
el conocimiento del territorio a través de
sus paisajes, fue el primer paso en el
camino de la puesta en valor y la difusión
del patrimonio natural ante la sociedad. El
excursionismo académico fue una disci-
plina  que pretendía conectar a los estu-
diantes con un entorno: su geografía, su
flora, su fauna pero también con las gen-
tes que lo habitaban: sus usos sobre la
tierra, construcciones, restos arqueológi-
cos, sus costumbres y sobre la concep-
ción que los habitantes mismos tenían
sobre el lugar que estaban ocupando. De
este modo los estudiantes obtenían un
mosaico de elementos que conformaban
un todo: el paisaje.

El gusto por el conocimiento de la natura-
leza se extendió y, través de las socieda-
des geográficas y círculos excursionistas,
se financiaban y difundían en sus boleti-
nes las descripciones e impresiones de
los viajeros. 

Gracias a estas prácticas, las teorías sobre
el paisaje y su formación se ha ido afinan-
do con los años y podemos, pues, enten-
der que son dos los parámetros que
constituyen la construcción de un paisaje.
Uno viene dado por las características
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morfológicas del terreno: altitud, compo-
sición vegetal, fauna, etc. El segundo
viene dado por el elemento humano que
lo habita. 

En el primer aspecto, es la naturaleza y el
tiempo los que moldean, de forma conti-
nua, la orografía, creando paisajes particu-
lares vinculados a esa acción natural. El
segundo, es construido por la acción y la
mente humana que, también a través del
tiempo, le dota de unas caraterísticas úni-
cas sólo comprensibles si se ven con los
ojos del espíritu. Así se crea un paisaje y,
el paisaje, nos vincula a él.
El paisaje, es decir, el entorno que nos
rodea, donde nosotros estamos ubicados,
construye nuestro sentido identitario, de
pertenencia, de arraigo, tanto individual
como colectivo. Existe no sólo en territo-
rios de interior, asociados al campo, al
sector agrario o espacios naturales, tam-
bién los paisajes urbanos crean una ima-
gen personal allí donde están ubicados:
cinturones industriales como el de
Barcelona o Bilbao, centros históricos
como el Madrid de los Austrias, el Barrio
del Carmen o el Barrio Marinero del
Cabanyal. 

En su Diccionario de Socioecología, el
Doctor Ramon Folch, define paisaje
como un “conjunto de elementos y fun-
ciones que, por su naturaleza y disposi-
ción, confieren a cada territorio un aspec-
to determinado”. (3)

Dentro de la esfera del paisajismo geo-
gráfico cabe destacar la figura de un gran

enamorado del Júcar y las tierras por
donde discurre, Eduardo Soler y Pérez
(Vila Joiosa, 1845 – Confrides, 1907).
Licenciado en Derecho y Filosofía y
Letras, estuvo estrechamente relacionado
con las corrientes de renovación pedagó-
gica de sus profesores Nicolás Salmerón
y Francisco Giner de los Ríos, dentro de la
antes mencionada Institución Libre de
Enseñanza. Con una gran pasión por la
práctica excursionista y paisajística, la Real
Sociedad Geográfica le invitó a participar,
como corresponsal en Valencia, en el
Boletín de la Sociedad Geográfica. De
esta tarea surge, en 1905, su obra Por el
Júcar (Alberique-Cofrentes), donde hace
una descripción del paisaje geográfico y
humano desde la llanura del Júcar curso
arriba.

La mención de esta obra no es casual.
Cuando se lee este pequeño pero delicio-
so libro de viaje cien años después de su
publicación, podemos disfrutar y compa-
rar los cambios que se han producido en
un paisaje como el de Antella, al que
dedica un capítulo, y confirmar que, efec-
tivamente, el paisaje es cambiante tanto
desde el aspecto natural como en el
aspecto humano:   “ Este pueblo se halla
emplazado entre el río contiguo a sus
casas y unas colinas empinadas de la
margen izquierda de aquél […] pero
siendo de poco vecindario, sus calles rec-
tas y aseadas suelen ser estrechas, sin
aceras por lo general; y las casas de
blanca fachada, son […] del tipo antiguo,
que habitan labradores de mediano cau-
dal y jornaleros de campo, con amplio y
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(3) Folch, Ramón. Diccionario de Socioecología. Ed. Planeta. Barcelona, 1999.



(4) Soler y Pérez, Eduardo: Por el Júcar: notas y apuntes de viaje. Joan F. Mateu, José Miguel Ruiz, Pilar
Carmona (eds.). Publicacions de la Universitat de València. Valencia, 2007.

(5) Ibidem.
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limpio zaguán, dividido en dos crujías,
patio y emparrado al fondo, y piso empe-
drado de piedrecillas colocadas con cier-
to orden (recuerdo árabe), o cuando no,
de tierra firme” (4). Así se nos presenta
Antella a inicios del siglo XX haciendo
referencia también a la plaza y la torre:
“[…] de planta cuadrada, resto de seño-
rial casa […]”, a la Casa del Rey y, como
no, la Acequia Real y la casa de las com-
puertas “[…] A la salida de la población,
por su parte más al O., siguiendo calle
ancha con casas al lado derecho solo, se
entra en un corto paseo de acacias, que
termina en un edificio de aspecto extra-
ño. Es la casa de las compuertas, cabeza
de la acequia y emplazada sobre ella”.
Otro elemento de la transformación del
paisaje lo constituye el uso de la tierra
“Las huertas de Antella están como las
de los pueblos contiguos de la Ribera,
destinadas a los más variados cultivos.
Aquí los arrozales y los naranjales no
ocupan la parte más extensa. Los hay,
pero mezclados con trigos, leguminosas,
alfalfas y hortalizas…, alzándose en
aquella llanura cubierta de vegetación
algunos frutales y palmeras”(5).

A la vista de las descripciones del libro de
Eduardo Soler, vemos, como ya hemos
señalado, los distintos componentes de
un paisaje y son ellos mismos los que tie-
nen un carácter identitario, aunque ese
aspecto subjetivo se lo demos los huma-
nos. El paisaje cambia de forma natural y
de forma artificial cuando la moldeamos
nosotros. Es aquí donde aparece la discu-
sión entre cambio y conservacionismo.
Pero se debe reflexionar sobre una posi-
ción intermedia: la preservación. El man-
tenimiento de los elementos que hacen
único a un paisaje frente a otro; y para
ello es necesario identificarse con esos
elementos: la flora autóctona, la fauna
existente, la explotación racional de los
recursos y la expansión racional de las
estructuras de habitaje.

El paisaje no es propiedad exclusiva de las
personas que habitamos en él. Es un patri-
monio que hay que preservar, cuidar, man-
tener y difundir. El paisaje es patrimonio en
la actualidad y legado para el futuro. 



Este artículo con motivo de la realización
de esta nueva edición de “La Lloca” sobre
temas medioambientales, quiere exponer
aquellas acciones ambientales en el muni-
cipio, recogidas por la prensa regional.

• A principios del año 1996, el periódico
“Levante”, informa sobre el convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y la
empresa Girsa, para instalar tres conte-
nedores, con el propósito de recoger
los envases de plaguicidas y otros pro-
ductos que son utilizados por los agri-
cultores en el campo. 

• En el último trimestre de ese mismo año,
el periódico de “Las Provincias”, se hace
eco de dos noticias.La primera, la solici-
tud por parte del Consistorio a la
Confederación  Hidrográfica del Xúquer,
de tomar las medidas oportunas para
que el cauce del río, aguas abajo del
Azud, mantenga un caudal ecológico,
con el fin de evitar, entre otros perjuicios,
la mortandad de la fauna piscícola. 

• La segunda, es la creación del Consejo
Municipal de Medio Ambiente por el
Ayuntamiento de Antella. Este órgano
de carácter consultivo, tenía como obje-
tivo fomentar la participación y la cola-
boración de los diferentes agentes res-
ponsables en materia político –
ambiental. 

• Entre  los años 1998 (Levante, 13 de
mayo), 2000 (Levante, 10 de agosto),
2002 (Levante, 25 de enero y Las
Provincias, 5 de febrero), recogen suce-

siva y reiteradamente la preocupación
del Consistorio, por dotar al municipio de
los recursos necesarios para establecer
un servicio de recogida de envases y
residuos tóxicos generados por las activi-
dades agrícolas. Instando a las diferentes
administraciones (Mancomunidad de la
Ribera Alta, Diputación de Valencia y a la
propia Generalitat) a asumir el problema
y a emprender las acciones oportunas
para solucionar este problema de graves
consecuencias. 

• Hasta el momento las soluciones dadas,
por parte de los diferentes organismos,
eran caras, no coordinadas y parciales.
Siendo en este tipo de municipios, limi-
tados económicamente, de difícil ges-
tión.

• En 2000, Girsa retiró el servicio de reco-
gida de contenedores, porque no se
respetaban las condiciones de uso,
convirtiéndose estos, en vertederos
incontrolados a cielo abierto. 

Además de los artículos reseñados, cabe
destacar que durante el verano de 1999,
se creó a instancias municipales, un
voluntariado medioambiental, en colabo-
ración de la Conselleria de Medio
Ambiente y con la participación de diver-
sos jóvenes en el programa. 

El grupo de voluntarios se creó desintere-
sadamente y se encargaba de vigilar y
proteger nuestros montes, evitando posi-
bles incendios. 
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En aquest treball anem a intentar relatar
tots els cremats o incendis ocorreguts a
Antella dels quals tenim coneixement,
encara que de segur se’n quedarà algun
per documentar. És el cas del primer que
tenim notícia escrita pel diccionari
Diccionario Geográfico, Estadístico e
Histórico de Pasqual Madoz, editat a
Madrid en l’any 1845, en el qual ja es deia
que Antella tenia alguns boscos de pinars
en els vessants de la muntanya, encara
que desaparegueren fa molts anys, ja que
el senyor feudal del poble es proposà
abastir de carbó la ciutat de València (1).
Aleshores era baró d’Antella, per consort,
Joaquim Noguera i Climent, casat en sego-
nes núpcies amb l’autèntica 16a barones-
sa del poble, anomenada Josepa Roca i
Moreno Escrivà i Alvarado (2).

Del 20 al 30 de gener de 1919
FOC EN UNA CARNISSERIA.- Al voltant
de les dotze de la nit d’un dia comprés
d’entre el 20 i 30 de gener de 1919 (no
consta el dia amb exactitud), es prengué
foc la carnisseria del carrer Sant Cristòfol,
propietat de Federico Mateu. El foc afectà
també la casa de Júlia Esparza (no cons-
ten els danys produïts, ni com es va apa-
gar) (3).

Diumenge, 10 d’abril de 1977
CREMAT DE LA CASETA DELS CAÇA-
DORS.- A poqueta nit del dia de Pasqua
d’aquest any, s’iniciaren les flames prop
de la caseta dels Caçadors, sembla que
per deixar-se un foc encés, ja que bufava

un fort vent que féu que les flames es
propagaren en diferents direccions. Des
del bar de l’arbre al poble (en la conflu-
ència dels carrers la Puríssima, Dr.
Marañón i av. Xúquer) es veia un fort res-
plendor roig per darrere de la muntanya
de la Creueta Alta, així mateix es veia des
de l’assut al barranc del Llop, a més d’al-
gunes flames. La gent estava celebrant la
Pasqua a la discoteca Saboia i en dife-
rents bars quan, sobre les 21:30 hores,
tots comentaven que hi havia un cremat
a la muntanya. 

A les dues hores del dia següent es dona-
va l’alarma al poble amb el volteig de les
campanes i es reclamaven voluntaris per
l’equip de megafonia. Un gran nombre
d’homes acudiren a la plaça Major, els
quals foren repartits per la carretera i
camins fins el lloc del foc. En aquest
segon dia de Pasqua a més de voluntaris
del poble, també acudiren soldats de l’e-
xèrcit i la Guàrdia Civil. El tercer dia el foc
passà per la muntanya, des de l’hort de
Capella fins al de José Antonio Peris. A
mitjan vesprada, en lloc de controlar-se, el
foc agafà més força, i es dirigí de l’est a
l’oest del terme d’Antella. El foc s’aconse-
guí controlar i apagar el quart dia, 13 d’a-
bril de 1977. Es cremaren al voltant de
500 hectàrees (9.000 fanecades) de
muntanya, fins arribar als límits amb els
camps de secà, per una banda, fins tres
quilòmetres del pantà i, per l’altra part, al
principi dels termes de Tous, la Garrofera
d’Alzira i Gavarda. 

CREMATS A ANTELLA
JOAN F HERRERO I PIQUERES
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Aquest mateix dia també hi hagué un
altre incendi més greu al Monte Picayo,
els dos eren notícia als informatius nacio-
nals (4).

Dimecres, 8 de desembre de 1982
CREMAT DE MOBLES i MOBLATGES
DE LA CASA NÚM. 26 DEL CARRER
PINTOR LOZANO.- Al voltant de les cinc
de la matinada d’aquest dia es prengue-
ren foc els mobles i moblatges del pro-
pietari de la casa número 26 del carrer
Pintor Lozano, els quals es trobaven tots
emmagatzemats en l’andana, ja que la
planta baixa estava afectada per la panta-
nada del 20 d’octubre de 1982. Els veïns,
en veure eixir les flames per la finestra,
col·laboraren en l’extinció del foc (5).

Divendres, 4 de juliol de 1986
CREMAT AL PRIMER BARRANC, SOTA
EL BALCÓ D’ANTELLA.- Com a conse-
qüència de la llenya de poda dels taron-
gers que estava cremant un llaurador a
l’extrem del seu camp, al voltant de les 13
hores del dia 4 de juliol de 1986, prop del
primer barranc, sota el balcó d’Antella, s’ini-
cià a la muntanya un foc, que es va esten-

dre en direcció a la font Dolça.
El llaurador, en veure que no el
podia controlar, marxà al poble
per donar l’alarma. Aleshores
alguns voluntaris acudiren al
lloc de l’incendi i en qüestió
d’una hora controlaren el foc,
malgrat que quan ja l’havien
apagat arribaren els bombers
d’Alzira, que no féu falta que
intervingueren. En aquest
incendi es cremaren de cinc a
vuit fanecades de muntanya
baixa amb 8 o 10 arbres de
pins, així com alguns tarongers

propietat del llaurador (5).

Dilluns, 12 de gener de 1987
INCENDI A LA CASA NÚM. 26 DEL
CARRER PINTOR SOROLLA.- La casa
número 26 del carrer Pintor Sorolla és
propietat d’una família molt pobra del
poble. Al voltant de les 19 hores, l’ama es
deixà el foc encès en terra i se n’anà a les
Eres a buscar el fill. A causa que al costat
de la llar hi havia roba i llenya, es prengué
foc. El marit, que estava dormint a l’habi-
tatge, en adonar-se de les flames cridà els
veïns, els quals amb poals d’aigua inten-
taren apagar el foc. Les flames passaren
al corral. El veí, que tenia cinc botelles de
gas butà al seu corral, quan va veure les
flames cridà als bombers d’Alzira, els
quals es presentaren al poble en una
estona i dominaren tot el foc amb una
mànega d’aigua. Després adoptaren les
precaucions pertinents per tal que no es
tornara a agafar (5).

Dimecres 3 d’agost de 1988
CREMATS EN LA RIBERA.- Quatre
incendis es provocaren en aquest dia en
la comarca de la Ribera -en Alberic,
Carcaixent, Alzira i Antella-, el major d’ells
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fou al nostre poble i començà
en l’abocador de fem del bar-
ranc de la Mina, al voltant de
les 13:10 hores. Per apagar-lo,
el parc comarcal de bombers
de la Ribera envià dos
camions grans amb tancs
d’una capacitat de 4.000 litres
d’aigua cadascun. De Xàtiva
vingué una altra unitat de
bombers amb una cisterna
xicoteta. Tot el torn complet
de bombers d’Alzira -compost
per deu homes-, tres  bom-
bers d’Antella que fruïen de
les seues vacances, tres briga-
des de personal d’Icona, les autoritats
locals i gran nombre de veïns voluntaris
intervingueren per sufocar les flames. El
foc es va apagar a les 21:25 hores, des-
prés d’haver cremat 300 pins fusters i
més de 10.000 plançons, en una superfí-
cie de 20 hectàrees de matolls i 10 hec-
tàrees d’arbres (6).

Divendres, 7 de juny de 1991
CREMAT AL BARRANC DEL LLOP.-
Aquest cremat començà al voltant de les
onze del matí al fons del barranc del Llop,
com a conseqüència de cremar fem en
un abocador o llenya d’alguna poda. Es
desconeix l’autor que possiblement el
provocà. Per apagar-lo participaren sis bri-
gades forestals, dos vehicles motobomba
del parc de bombers d’Alzira, la Guàrdia
Civil i uns quants veïns del poble.
L’incendi va ser controlat a les poques
hores d’haver-se ocasionat, però els bom-
bers estigueren en el lloc del sinistre fins
avançada la vesprada o poqueta nit.
Aquest dia bufava vent de ponent, però
no aplegà als  de 70 km/h als que les
ràfegues arribaren en alguns llocs del País
Valencià. 

En aquest incendi es cremaren al voltant
de dues hectàrees de muntanya baixa,
uns 50 pins, 150 plançons, matolls i
malesa (7).

Divendres, 3 de juliol de 1992
CREMAT DE TARONGERS DE JOSEP
PARDO.- En el dia de hui, el ex alcalde
socialista d’Antella, Josep Pardo, s’adonà
que en un camp de la seua propietat,
situat en la partida de Pina de Tudela del
terme d’Antella, li havien cremat nou
tarongers i una pila de canyes per a apun-
talar. No sap el dia exacte que ocorregue-
ren els fets, però sí que foren pocs dies
abans de hui. Aquest incendi fou provo-
cat, encara que, malgrat la denúncia for-
mulada per l’afectat en la Guàrdia Civil de
Càrcer, no s’ha sabut mai quins foren els
autors. La provocació del incendi és clara,
ja que els tarongers cremats estaven situ-
ats a l’interior del bancal. Els danys foren
valorats en unes  50.000 pessetes (8).

Dimecres, 6 de juliol de 1994
CREMAT DE TOUS.- Un incendi ocasio-
nat feia dos o tres dies a Millars i Dos
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Aigües, en el dia de hui arribava a
Sumacàrcer, al pantà de Tous i a la
Garrofera d’Alzira. A boqueta nit de hui
entrà en el terme d’Antella, on cremà al
voltant de 900 hectàrees de muntanya
baixa. S’aconseguí  apagar-lo al dia segü-
ent. Aquest incendi afectà als termes de
Millars, Dos Aigües, Sumacàrcer (on
hagueren d’evacuar una residència de la
tercera edat), Tous, la Garrofera d’Alzira, la
urbanització Sant Cristòfol d’Alberic i
Antella. 

El ple de l’Ajuntament d’Antella, l’onze de
juliol de 1994, sol·licità la declaració de
zona catastròfica o altra fórmula jurídica
que ajudara a  restaurar els danys ocasio-
nats pel foc, tant la reforestació de la serra
com dels tarongers afectats en propietats
privades. Per això es demanà a la
Conselleria de Treball i a l’Institut Nacional
d’Ocupació que contractaren treballadors
per la reforestació de la muntanya i s’abo-
naren les corresponents indemnitzacions
als propietaris del camps afectats, d’acord
als danys ocasionats (9).

Dimecres, 26 d’agost de 1998
CREMAT AL SEGON BARRANC DE LA
CREUETA, CAP A LA FONT DOLÇA.- Al
voltant de les 13:30 hores de hui, s’ado-
nà el poble que, en la partida de
Forquetes, al peu del segon barranc de la
Creueta, cap a la Font Dolça, en la serra,
on només finalitzen els camps de taron-
gers, eixia una gran quantitat de flames
. Als vint minuts apareixia un helicòpter de
doble hèlice, el qual deixà una brigada
d’homes i uns quants forestals al costat
del foc i començà a descendir a l’Assut,
on soltà un braç de canonada i omplia els
tancs d’aigua que serviria per a sufocar el
foc. També col·laboraren diversos volunta-
ris del poble en l’extinció de l’incendi i

dues avionetes que vingueren més tard i
llançaren una pols roja per rematar l’apa-
gament. Sobre les 16:30 hores s’havia
controlat el foc i marxaren les dues avio-
netes i l’helicòpter.

Els primers en adonar-se del cremat foren
els guardes de vigilància del pic de Santa
Anna, que avisaren l’helicòpter
d’Ontinyent. En total es cremaren set hec-
tàrees de matolls, algunes oliveres i algun
pi. Féu de tallafoc el camí que puja per dar-
rere de la Creueta Alta fins al poblat ibèric
i les llomes que delimitaren el barranc (5).

Dijous, 11 de febrer de 1999
INCENDI D’UN COTXE EN DESBA-
LLESTAMENT i DIVERSOS XIPRERS.-
En la vesprada d’aquest dia s’incendià un
cotxe negre, marca Ford Escort, que esta-
va en desballestament aparcat cap al final
del carrer Viver o principi del camí cap al
camp de futbol. El foc que s’inicià al vehi-
cle passà per un enfilat a uns xiprers del
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jardí propietat de Júlia Cantos. Per apagar-
lo, fou necessària la intervenció dels bom-
bers d’Alzira, que acudiren ràpidament.
No se sap qui fou o foren els autors d’a-
quest cremat, encara que se sospita que
fou un grup de joves que ho féu per
divertir-se (5).

Dissabte, 10 de febrer de 2001
CREMAT D’UN CANYAR EN LES ILLES
DEL PLA.- A les 17:30 hores de hui des
del poble es veia una columna de fum
negre seguit d’altes flames. Era un cremat
d’un canyar de vora riu, en la partida de
les Illes del Pla. El cremat s’ocasionà pel
descuit d’un llaurador que estava cremant
llenya dels tarongers. En apagar-se, se
n’adonaren que havia socarrat al voltant
de quinze o vint tarongers confrontants al
canyar. L’autor demanà disculpes als pro-
pietaris i es comprometé a pagar els
danys ocasionats (5).

Dissabte, 14 de juny de 2003
CREMAT D’UN CANYAR A VORA RIU
PEL MOLLÓ.- Al voltant de les 19:30
hores de hui, el bombers d’Alzira donaven
per controlat el foc del cremat d’un cany-
ar situat junt al riu, front al pont del Molló
de la Sèquia Reial, on abans hi havia una
antiga gravera. No es coneixen les causes
que ocasionaren el cremat, però pel que
fa als danys, a més de cremar-se aproxi-
madament una fanecada de canyar, es
van calcinar xops de la part d’Antella i de
Càrcer que estaven a vora riu (5).

Dissabte, 10 de juliol de 2004
INCENDI DE LA TENDA DE ROBA
“FLORENCI SARRIÓN”.- Al voltant de
les 23:30 hores d’aquest dia, els veïns del
carrer Sant Antoni s’adonaren de les fla-
mes que es veien pels vidres de la tenda
de roba de Florenci Sarrión. A  l’estona

feren gent i cridaren als bombers d’Alzira,
que a la mitja hora estaven ja a peu de
foc, però les flames eixien pel primer pis i
pel sostre. Els bombers aconseguiren
apagar el foc al voltant de la una i mitja de
la matinada del diumenge. No s’hi va
haver de lamentar cap víctima perquè al
moment de l’incendi els propietaris no
estaven a casa, però sí danys materials. A
més de quedar en ruïnes tot l’immoble,
tota la roba de la botiga, mobles i objec-
tes personals es llançaren a perdre. Es
comentà que el motiu de l’incendi fou un
curt circuit elèctric (5).

Dilluns, 15 de novembre de 2004
CREMAT AL VESTIDORS DEL POLIES-
PORTIU EL VIVER.- Aquest dia per la nit
es va produir un cremat al vestidor del
poliesportiu El Viver, lloc on es trobaven
els equipatges de l’equip de futbol local.
Les causes d’aquest sinistre no es saben,
encara que es sospitava que podien
haver sigut alguns joves que dies abans
havien encès foc dins del recinte esportiu. 
Es cremaren  nou equipatges de futbol i
tots els de l’antiga escola de futbol. A
més, el foc ocasionà danys en els dos
vestidors (visitant i local), en el del de l’àr-
bitre i als servicis del poliesportiu. El foc
s’extingí sol, per no tenir més material
combustible, tot sense la intervenció dels
bombers (10).

Dijous, 4 d’agost de 2005
ROBATORI I CREMA DE DOS COTXES.-
A la matinada d’aquest dia, quan encara
no s’havia fet de dia, uns delinqüents
robaren dos cotxes que estaven estacio-
nats davant l’alberg l’Assut, un marca Audi
-propietat d’un foraster- fou cremat pel
Molló i l’altre marca Ford Orion el crema-
ren a uns quatre o cinc quilòmetres
d’Antella, en la carretera cap al pantà de



Tous, després d’haver xocat contra un
penyal. Aquesta nit la gent del poble esta-
va concentrada al jardí de l’assut, on es
celebrava el concurs de paelles dels fes-
ters (5).

Divendres, 24 de febrer de 2006
INCENDI D’UN PIS DEL CARRER LA
PURÍSSIMA.- Al voltant de les 15 hores
de hui s’ha incendiat un pis del carrer la
Puríssima, número 66, degut al descuit
d’un dels seus propietaris. El sofà es va
encendre a causa del braser de la calefac-
ció. Per apagar el foc hagué de vindre un
camió de bombers d’Alzira (5).

Dimarts, 31 d’octubre de 2006
CREMAT AL BARRANC DE LA MANYA-
NA.- Al voltant de les 14 hores de hui
començà un cremat en el barranc de la
Manyana. Bombers del parc de Xàtiva,
dues brigades forestals, varis equips de
Protecció Civil, tres helicòpters i una avio-
neta intervingueren per a apagar-lo. Les

flames es controlaven al voltant de les 17
hores. Es cremaren al voltant de quatre
hectàrees de muntanya baixa i matolls.
Aquesta jornada estigué marcada per les
altes temperatures, a més s’havia netejat
la zona d’oci del barranc i hi havia munts
de rostolls per tots els llocs. La causa del
cremat pogué ser o bé una combustió
espontània per les altes temperatures o
bé que les flames sorgiren d’algun munt
de rostolls (11).

Dijous, 8 de març de 2007
CREMAT AL CAIXER DEL RIU I UN
PALLER D’UNA CASETA DE CAMP.- En
aquest dia a Antella hi van haver dos cre-
mats. La gent se n’adonà del primer al
voltant de les 14 hores. El foc començà al
canyar de vora riu, en la partida del Bosc,
on es cremaren tots els canyars, xops i
altres arbres, així com totes les primeres
tires de tarongers i, en alguns punts, les
segones tires properes al caixer del riu del
tram comprés des del clot de Coles, el
camí de la Barqueta fins la partida de les
Illes del Pla. També es cremaren els cany-
ars i els xops de la marge dreta del riu en
el terme de Cotes. Aquest dia  hi havia
alerta per fortes ràfegues de vent, que
podien aplegar fins els 80 i 90 km/h i al
poble bufava un fort vent. Per apagar
aquest foc intervingueren   camions de
bombers d’Alzira i helicòpters amb ciste-
lles d’aigua de la Generalitat Valenciana. 

L’altre foc d’aquest dia es produïa al vol-
tant de les 18 hores al paller que hi havia
dins de la caseta ubicada prop de la con-
fluència del camí de la Vereda i el del Mig,
en la partida de Forquetes. Els propietaris,
en adonar-se, acudiren per sufocar-lo. Van
obrir la porta, però no pogueren evitar
que les flames socarraren tot el seu inte-
rior i badaren tot el sostre (5).
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Dijous, 3 de gener de 2008
INCENDI D’UN TRANSFORMADOR
ELÈCTRIC.- El transformador elèctric que
es troba al peu de l’alberg l’Assut, davant
l’última casa del carrer la Puríssima, patí
un incendi al voltant de les 18:30 hores.
Sembla que el foc es va iniciar en anar el
filat massa carregat d’electricitat. Per apa-
gar-lo intervingueren els bombers d’Alzira. 

Com a conseqüència d’aquest foc es
quedaren sense subministrament elèctric
l’alberg i les cases unifamiliars dels vol-
tants, encara que l’enllumenat de la via
pública no es va veure afectat. Dues
hores després d’apagar-se el foc, els tèc-
nics d’Iberdrola repararen el transforma-
dor i donaren servei elèctric a l’alberg i les
vivendes afectades (5).

Dibuixos: Antoni Ferris Calvo
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Al llarg del present any 2010 (com quasi
tots els anys) s�han produït una sèrie de
catàstrofes naturals dels quals tots els
grans mitjans de comunicació s�han fet
ressó: el terratrèmol de Haití, a principis
d�any i, en el mes  d�agost, les pluges tor-
rencials de l’Est Asiàtic, amb la seua cor-
relació  corresponent de víctimes mortals
i béns destruïts.

Molta gent al llarg del planeta s�haurà fet
la idea que aquests esdevinements són
fruït d’un càstig diví, que els homes i
dones que poblem el planeta no estem
fent les coses bé. En aquest cas es troba-
rien convivint amb unes idees encara ple-
nament medievals, on aquestes catàstro-
fes vindrien a ser aixó, una mena de càs-
tig diví. Però no, no hi ha cap càstig diví,
és el propi planeta, dins de la seua pròpia
constitució geològica qui provoca aquests
fenòmens,  ja que les terres emergides,
on es produeix i desenvolupa la vida al
planeta, estan  situades sobre les anome-
nades plaques tectòniques. Aquestes pla-
ques es desplacen lentament com un
bloc rígid al llarg del planeta a una veloci-
tat entre 1 i 20 cms a l�any, i provoquen,
quan entren en col·lisió entre elles, els
efectes naturals que nosaltres coneixem
com a terratrèmols.

Terratrèmols que, depenent de la seua
intensitat, produiran uns efectes més des-
tructius o, si són de xicoteta intensitat
lleus moviments del sòl, que són els
moviments que els habitants del Sud Est
peninsular notem amb major freqüència,
en particular  a Antella i als pobles de la
Ribera.

En aquest treball per al present número
de LA LLOCA, presentem un dels esde-
veniments naturals més desastrosos
sofert a les terres valencianes en l�època
contemporània: el terratrèmol de 1748,
també conegut, com a terratrèmol de
Montesa (La Costera). Els efectes del qual
encara podem observar hui en dia, quan
veiem el castell-convent de Montesa der-
ruït al damunt de la muntanya a prop de
l’autovia València-Albacete.

23 de març de 1748, la terra tremola.
“El lamentable estado que el día 23 del
passado, entre seis y siete de la mañana,
ocassionó en distintos Pueblos de aquel
Reyno, con muerte de muchas personas,
y ruina de edificios, el terrible Temblor de
tierra que se experimentó, y de cuyo fatal
suceso se esperan mas circunstanciadas
noticias…” 2

LA TERRA TREMOLA:
EL 262 ANIVERSARI DEL TERRATRÈMOL DE 1748 (1)

ALEJANDRO CONEJERO NOGUERA

1. El present treball està basat en les fonts d�arxiu dels rectors de les parròquies valencianes, del d�Antella en
particular i sobretot en el llibre “CATASTROFE, ECONOMÍA Y ACCIÓN POLÍTICA EN LA VALENCIA DEL SIGLO
XVIII”. Del professor de Història Moderna de la Univeristat d�Alacant, ARMANDO ALBEROLA i, publicat per la
Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València, en la col.lecció Estudis Universitaris. València -
1999.

2. Cròncia del diari El Mercurio Histórico y Político.



El terratrèmol es produeix en un moment
històric a Espanya, on començava a esta-
bilitzar-se la casa de Borbó i el seu ideari
de monarquia absoluta i, anaven ficant-se
en pràctica les idees de refoma social,
econòmica i política que es volia portar
endavant. Aquesta  etapa històrica és
coneguda com a l� època de la Il·lustració.

L�àrea afectada pel terratrèmol de
1748.

Cal entendre aquest esdeveniment
tel·lùric en el context geològic del Sud Est
Peninsular en general i del valencià en
particular, ja que per la seua ubicació geo-
gràfica,  situada entre les plaques tectòni-
ques, africana per un costat i la placa
euroasiàtica, per l�altre, fan que els seus
moviments periòdics  produesquen
aquests fenòmens naturals. El terratrèmol
de 1748 no fou l�únic, ni serà l�últim,
però per la seua trascendència i els efec-
tes destructius que va ocasionar van tin-
dre un fort ressò en aquell moment.3

Encara que el seu efecte es va sentir a tot
el territori valencià, l�àrea més castigada
fou l�espai geogràfic de les governacions4

de Montesa, Alzira , San Felipe (l�actu-
al ciutat de Xàtiva) i la de Cofrentes.
L�actual província de Castelló fou la
menys afectada. La tremolor va ser,
segons les cròniques d�aquell temps,  “ lo

más fuerte por la parte de Alcira, San
Felipe, Alicante y Orihuela hasta
Cartagena, y lo más leve por la de
Castellón, Peñíscola y Morella”

En total, dels 79  nuclis de població afec-
tats de les diferents governacions que
patiren aquests efectes, 23 no tingueren
danys de consideració; no així els altres
43 nuclis  de jurisdicció senyorial i 13 de
jurisdicció reial que sofriren els  danys
més greus, amb una població total afecta-
da de 51.300 persones.

La valoració material dels danys es va
xifrar en 51.849,5 lliures5, en els pobles
de reialenc6 i de 64.528 lliures en els
pobles de jurisdicció senyorial, amb una
valoració total de 116.377,5 lliures, resul-
tat final dels danys soferts pels efectes del
terratrèmol. El terratrèmol també va cau-
sar la mort de 38 persones en tota l�àrea
afectada.

Donada la magnitud del desastre es van
mobilitzar tots els estaments polítics
valencians del moment, i s’elaborà un
ampli informe per tal de fer-lo arribar a
Madrid, seu del govern. Aquell informe,
molt detallat, es va fer sobre la informació
dels justícies7 dels pobles afectats. Aquest
informe conté dos vessants: 1) La minu-
ciositat dels danys i la seua insistència en
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3. Moment on els estudis geològics ja tenien certa importància i anàven oblidant les explicacions d�orige diví
d�aquests fenòmens naturals.

4. Le governacions eren els districtes administratius on es recapatava l�impost de L�Equivalent El nou Impost
que substituïa als vells impostos valencians, introduït per la Monarquía Borbònica..

5. Podem fer-nos una idea d�aquestes quantitats, comparant-les amb les 4-5 lliures que un jornaler del camp
rebia al llarg d�un any.

6. Poblacions de jurisdicció reial.
7. Els alcades actuals.



deixar constància de la greu situació dels
pobles. 2) L�intent per part de les autori-
tats locals d�aconseguir una retallada dels
impostos que gravaven els pobles, sobre-
tot el de l’Equivalent.

L�informe8, elaborat entre el quatre de
Maig i el set de juny d�aquell any, per al
seu  posterior enviament a Madrid, en con-
cret dirigit al Marques de la Ensenada, pri-
mer ministre de Fernando VI  i un dels
principals impulsors a Espanya de les refo-
mes dels Il·lustrats, detallava el número de
veïns de cada poble, els seus noms i les
càrregues impositives que els pobles paga-
ven. És un important document per als his-
toriadors i el coneixement d�aquella part
de la nostra història.. Depositat actualment
a l�arxiu general de Simancas, està dividit
en els apartats que els justícies dels pobles
van creure convenients per a la valoració
dels danys, i que són els següents:

• Les esglésies parroquials.
• Els convents
• Les Fortificacions
• La casa o cases dels senyors del
pobles

• Les cases del comú ( Ajuntaments,
tabernes, foros,)

• Les Cases dels veïns acomodats
• Les Cases dels veïns pobres.

De tot aquest catàleg, hi notem una greu
absència dels danys soferts en les infraes-
tructures dels pobles que podrien donar-
nos una important informació sobre la/
les xarxes de les infraestructures dels
diveros termes municipals afectats.

La crònica del terratrèmol

El terratrèmol va ocorrer en la matinada
del dissabte 23 de març de 1748, prece-
dit per forts vents i intenses pluges9 i es
va deixar sentir per tot el territori valencià,
afectant sobretot a l�àrea geogràfica que
detallàvem abans. Els seus efectes van
ser tant la destrucciö d�edificis de tot tipus
com un gran número de morts. Segons
els informes que ens han aplegat, el cas-
tell i Convent de Montesa i seu de l’Ordre
del seu nom, va caure en només dos
minuts, ocasionant la mort de la major
part dels membres de la congregació. La
mateixa vila de Montesa va quedar quasi
destruïda per l’efecte de la caiguda del
castell.

L�epicentre del terratrèmol es va produir
en la zona compresa entre Enguera i
Estubeny. El nucli urbà de Sellent va sofrir
pràcticament  la destrucció del seu case-
riu, amb la mort de quatre dels seus veïns
i provocà que tota la població acabara
acampada als voltants del poble. La
mateixa sort va sofrir la veïna població
d�Estubeny, amb la seua completa des-
trucció. 

D�Antella, es conserven les dades oferi-
des pel Justícia del poble d�aquell
moment, però degut a la xicoteta quantia
dels danys, no ofereix més informació,
centrant-se en la veïna localitat de Sellent
que va ser totalment destruïda.

L�informe enviat a Madrid donava comp-
te sobre la greu situació de Sellent i
Estubeny, ja que foren totalment enderro-
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8. Arxiu General de Simancas.
9. Molts d�aquests fenòmens meteorològics, estan arreplegats a les cròniques dels rectors dels pobles, tal com

podem veure en fragments conservats del rector d�Antella d�aquell moment.



cades. En Sellent es donava la notícia de
la mort de quatre dels seus veïns. Va ser
el poble, de les rodalies d�Antella que
més morts va patir. Informava, així mateix,
que la resta havia de viure al ras per por
a més tremolors de la terra. La mateixa
declaració dels danys per part dels regi-
dors de Sellent es va fer a l�ombra d�una
morera dels afores del poble on com
deiem, vivia la població, davant de la
“imposibilidad de acceder al recinto del
Ayuntamiento ni a ninguna otra casa, al
haber sido todas ellas destruidas por el
terremoto en cuestión de minutos” Ni la
sòlida casa senyorial, coneguda com “el
castillo”, ni l�esglèsia parroquial resistiren
la tremolor i, com a conseqüència d�açó,
el “Santisimo Sacramento aparecia expu-
esto en una barraca”

No va ser només aquell dia, el 23 de
març, l�únic on es va sentir el terratrèmol,
sinó que en posteriors dies se’n van sen-
tir també repliques. Una de les repliques
es va produir el dia 2 d�abril i,  al poble
d�Alberic, encara es va sentir una altra a
les 15,45 hores del dia 5 de maig del

mateix any, com anoten
les cròniques, produint-
se una forta vibració en
les parets de l’edifici capi-
tular on justament, en
aquell mateix moment
estaven arreplegant-se
les declaracions dels
efectes del terratrèmol
del dia 23, i es produí “la
huida apresurada de los
de todos los que allí se
encontraban”.

Als dos mesos de produir-
se aquest fenomen natu-
ral encara molts veïns de

les poblacions afectades, segons els infor-
mes que ens han aplegat, vivien en els
camps dels voltants dels pobles per la por
a tornar a les seues cases.

El campanar de l�església parroquial  i la
torre del palau senyorial, els dos edificis
que més danys patiren en el terratremol
de 1748.

LES XIFRES DELS EFECTES DEL
TERRATRÈMOL.
Els danys en els pobles de senyoriu.

En el moment de produir-se el terratrè-
mol Antella, com la majoria dels pobles
valencians, pertanyia a la jurisdicció
senyorial, concretament a la jurisdicció del
Comte del Real.
Els edificis més perjudicats, en el conjunt
dels pobles de jurisdicció senyorial, foren
com sempre els dels, segons la nomen-
clatura d�aquell temps,  veïns més
pobres, amb una valoració dels danys
estimats en 26.000 lliures. El 41,03% del
total en comparació al 33,02% dels
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danys soferts pels edificis eclesiàstics. El
següent quadre ens mostra una aproxi-
mació de la valoració dels danys en
alguns pobles dels pobles dels voltants:

Anna 4.343 lliures
Alcàntera 1.955 lliures
Alberic, amb Gavarda 886 lliures
Càrcer 519 lliures
Cotes 266 lliures
Rafelguaraf 100 lliures
Sumacàrcer 268 lliures.
Chella 1.520 lliures

Com es pot observar, els pobles de la Canal
de Navarrés, foren els més afectats, ja que
l�epicentre del terratrèmol, com hem dit
abans, estava situat entre Estubeny i
Sellent, que foren els més perjudicats.

Les xifres de l�avaluació dels danys.
Respecte a la nostra àrea d�influència,
Antella i els pobles de la Vall, Gavarda,
Alberic i Sumacàrcer, els danys totals

foren avaluats en 4.919
lliures, l’excepció va ser
el poble de Sellent, el
més castigat per el terra-
tremol, raó per la qual
les autoritats del
moment van ser incapa-
ços d�avaluar els danys.
Els pobles de la Canal de
Navarrés van ser avalu-
ats en 34.162 lliures de
danys. Aquestes xifres
estan repartides de la
següent forma:

Antella i rodalies10

Veïns 537 (2.417 habitants)
Canal de Navarrés11

512(2.230 habitants)

Danys soferts en 
edificis parroquials 1980 lliures 11.595 lliures
Cases dels 
senyors 2005 lliures 2.980 lliures
Cases de veïns 
acomodats 156 lliures 704 lliures
Cases de  veïns 
pobres 638 lliures 17.809 lliures

Les xifres ja ens indiquen la gravetat de la
catàstrofe en la Canal de Navarrés, sobre-
tot en els danys de les cases dels  veïns
pobres.

Danys soferts a Antella en el 
terratrèmol de 1748
Església parroquial 500 lliures
Palau Senyorial 50 lliures
Cases de veïns pobres 5 lliures
Casa del Comú (Ajuntament) 80 lliures
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10. Antella, Alberic (amb Gavarda),Alcàntera, Beneixida, Càrcer, Cotes, Sellent i Sumacàrcer. 

11. Anna, Bolbaite, Bicorp, Chella,Enguera i Navarrés.



Antella va ser un dels pobles, en l�àrea
geogràfica afectada pel terratremol,
menys afectats.

Torre del Palau Senyorial.
El Palau Senyorial d�Antella va ser afectat
pel terratrèmol de 1748, valorant-se els
seus danys en 50 lliures.

Les Ajudes econòmiques
En 4219 lliures es va valorar  l�import dels
danys avaluats entre Antella i els pobles de
les seues rodalies. Hom va concedir 1.115
lliures d’ajudes, a més a més de l�exemp-
ció de l’impost de l’Equivalent de l’any, que
pujava a la quantitat de 481 lliures.

Dels pobles de la Canal de Navarrés,
l�avaluació dels danys oferia un import de
34.032 lliures i  les ajudes van ser de
13.982 lliures.

En general les ajudes concedides, ja que
el govern va imposar la tesi que eren els
senyors dels llocs i els perceptors del
delme els qui es farien càrrec de les des-
peses, van ser donades als beneficiaris
dels danys, exceptuant-ne els danys de
les cases dels senyors.

Per al nostre poble les xifres oferides són:
Número de Veïns  130 (546 habitants)
Impost de l’Equivalent 481 lliures.
Valoració de danys 
del terratrèmol 635 lliures.
Valoració de les 
Ajudes concedides 43 lliures.
Senyor del lloc Comte del Real

Finalitzarem el present treball amb un
resum global de les valoracions dels
danys soferts; 

Resum dels danys de l�àrea afectada pel terratremol de 1748  al territori valencià.

Poblacions de reialenc Poblacions de senyoriu
Danys en edificis religiosos 32.348 lliures 22.300 lliures
Fortificacions 330 lliures ————————
Edificis civils 1.965 lliures 359 lliures
Cases dels senyors dels llocs ———————- 14.150 lliures
Cases de veïns acomodats 4.979 lliures 1.242 lliures
Cases de veïns pobres 12.228 lliures 26.477 lliures
Total Danys 51.850 lliures 64.528 lliures

Resum Total
Àrea geogràfica afectada 10.000 Kms2

Número de veïns 10.676 51.300 habitants
Número de morts38.
Valoració total dels danys tant dels pobles i ciutats
de reialenc com de senyoriu 116.378 lliures.
Impost de l’Equivalent 65.437 lliures.
Valoració de les Ajudes concedides 33.017 lliures.

Perspectiva de l�edifici de l�ajuntament d�Antella (el comú de l�època)  vist des de una
de les estàncies de la torre del palau senyorial.
Fotografía d�Alejandro Conejero Noguera. Agost de 2010.
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A les 19,30  hores, en segona convocatòria d’aquesta assemblea,es procedix
d’acord amb l’ordre del dia establert, ja que en la primera,  a les 19,00  hores,
no hi havia el quòrum exigit d’un terç de socis, davant la presència de la junta
directiva sota la presidència de Joan Antoni Tovar i Pardo i amb l’assistència
de 26 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’ac-
ta de l’assemblea ordinària de data 9 de maig de 2009, la qual fou apro-
vada per unanimitat. 

Segon. Comptes i tresoreria.- El senyor  secretari  dóna compte de les
entrades i eixides de la caixa de l’associació de l’exercici 2009, comptes
que són aprovats per unanimitat. 

Tercer. Nombre de socis.- El senyor secretari fa saber als assistents que l’as-
sociació té registrats un total de 310 socis, encara que també hi ha baixes. Pel
vicepresident Alexandre Conejero Noguera, exhibeix un quadre d’estudi esta-
distic d’altes i baixes de socis des de l’any 2004 fins al 31 de desembre de
2009, on s’aprecia que socis efectius al dia esmentat en són 227.

Quart. Activitats realitzades en l’any 2009.- En l’any 2009 es realitza-
ren les següent activitats.

a) Excursions a la neu, a Valdelinares (Terol), (14 de febrer), Canyons del
Xúquer, a Cofrents (30 de març), Un tren per la República , a Castelló
(16 de maig) i a Enguera (17 d’octubre). 

b) Exposicions  i conferencies: Conferencia per l’igualtat de gènere, a l’alberg
el 27 de març de 2009; i exposició i conferencia “400 anys de l’expulsió
dels moriscos” a la llar de Jubilats el dia 12 de juny de 2009. 

c) Espectacle de Gamba & Ginny “Bromes i Caos”, a l’albert, el dia 21 de
maig de 2009. 

d) Sopar d’estiu amb el “Duo Sento’s Músics”, a l’albert, el 21 d’agost de
2009

e) Projecció de cinema a l’alberg i llar parroquial els dies 11,13,18,20,25,i
27 d’agost de 2009, 1 i 3 de setembre de 2009, i, 6 i 20 de novem-
bre de 2009
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f) Presentació de la revista la lloca, any 2009, al llar del Jubilats el 4 de
desembre de 2009.

Cinqué. Activitats a realitzar en aquest exercici. La nostra associació
en aquest any, el programa SARC de la Diputació de València tampoc con-
cedéis excursions a les associacions dins de les nostre possibilitats es trac-
taran de fer:

a) Excursions a la neu a Valdelinares (Terol), la qual s’ha portat a cap el dia
13 de febrer de 2010; a la Font Roja i Alcoi,  al Tren per la República
d’enguany, encara que no se sap el lloc, al vaixell de Cofrents, i la Vall
d’Uixo, tots encara per determinar la data, així com també es proposa
anar-hi a Caravaca de la Creu i Calasparra (Múrcia); totes elles sense
determinar la data. 

b) Conferencies i projecció “Medi ambient a Antella”. Programades per al dia
23 d’abril de 2010, en el llar de Jubilats, on intervindran Ricardo Almenar
Asensio, catedràtic de l’Unesco, Raúl Abeledro Sanchis, técnic en desen-
volupament local sostenible i Paco Sanz, portaveu de Xúquer viu. 

c) Sopar d’estiu, encara sense determinar la data 

d) Projecció de cinema, d’estiu i d’hivern 

e) Exposició de pintura d’Anna Noguera amb la presentació de la revista La
Lloca, corresponent a l’any 2010

f) Fer divers socis/es es proposa fer “Música del món”, un cor ons es tre-
ballent instrument, veu, etc depenent dels socis/òcies que s’apunten;
animació a la lectura, espectable humoristic de Xavi Castillo i una setma-
na gastronòmica. 

Sisé. Preguntes i suggeriments.
Es proposa que en la próxima assemble general s’entregue als assistents un
resum dels comptes de l’associació que es presenten a l’aprovació. També es
pregunta si existeix col·laboració amb el grup de teatre d’Antella, a la qual pre-
gunta contesta el president en el sentit de que no hi hauria cap inconvenient,
sempre que el grup de teatre demanara la nostra col·laboració. 

A les 20,45 hores,  finalitza l’assemblea de la qual estenc acta, que és sig-
nada pels membres de la Junta Directiva, i certifique. 

26

EMBLEA GENERAL ORDINÀRIA   ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA          

EMBLEA GENERAL ORDINÀRIA   ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA          



27

          ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA   ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀ

          ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA   ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀ



ACTIVITATS
Excursió a Valdelinares (Terol)
14 de Febrer de 2009
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Excursió a Valdelinares (Terol)
14 de Febrer de 2009
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ACTIVITATS
Excursió a Canyons del Xúquer (Cofrents)
30 de març de 2009
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Excursió a Canyons del Xúquer (Cofrents)
30 de març de 2009
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ACTIVITATS
Excursió a “Un tren per la República” (Castelló)
16 de maig de 2009
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Excursió a “Un tren per la República” (Castelló)
16 de maig de 2009
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ACTIVITATS
Excursió a Enguera
16 d’octubre de 2009
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Excursió a Enguera
16 d’octubre de 2009
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ACTIVITATS
Conferència per “L’igualtat de gènere”, Alberg l’Assut 
27 de març de 2009
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Conferència per “L’igualtat de gènere”, 
Alberg l’Assut. 27 de març de 2009



ACTIVITATS
Exposició i conferència per “400 anys de l’expulsió
dels moriscos”. Llar de Jubilats, 12 de juny de 2009
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Exposició i conferència per “400 anys de
l’expulsió dels moriscos”. Llar de Jubilats,
12 de juny de 2009
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ACTIVITATS
Espectacle de Gamba & Ginny “Bromes i Caos”,
Alberg de l’Assut, 21 de maig de 2009
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Espectacle de Gamba & Ginny “Bromes i Caos”,
Alberg de l’Assut, 21 de maig de 2009
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ACTIVITATS
Sopar d’estiu amb el “Duo Sento’s Músics”.
Alberg de l’Assut, 21 d’agost de 2009
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Sopar d’estiu amb el “Duo Sento’s Músics”.
Alberg de l’Assut, 21 d’agost de 2009
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ACTIVITATS
Presentació de la revista “La Lloca, any 2009”, al llar
de Jubilats. 4 de desembre de 2009
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Presentació de la revista “La Lloca, any 2009”,
al llar de Jubilats. 4 de desembre de 2009
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LLIBRES

Antella, un poble, autor Herrero i Piqueres, Joan-
Francesc; de 131 pàgina, fornet 21,50 x 15,50 cm, escrit
en valencià, il·lustrat en color, amb dipòsit legal V-1773-
1982, ISBN: 84-300-7405-8, fet per l’impremta Franfer,
publicat el dia 5 d’agost de 1982 a la sala d’actes del casi-
no de la Plaça, aleshores seu de la cooperativa la
Protectora del Camp. El llibre tracta de la història d’Antella,
des de la prehistòria fins l’actualitat, on es relacionen els
fet locals dels quals té coneixement l’autor amb la història
del País Valencià i Estat Espanyol; consta de 20 capítols
amb un índex onomàstic. Es podria considerar com el pri-
mer llibre que s’edita sobre la història del poble. 

Pintors d’Antella, autor Herrero i Piqueres, Joan-
Francesc; de 76 pàgines, format 21,50 x 15,50 cm, escrit
en valencià, il·lustrat amb gravats dels pintors en blanc i
negre, dipòsit legal V-2617-1986, ISBN: 84-7331-008-8,
fet per l’editorial Bonaire, imprés per Grafiset amb tapes
plastificades i paper couché, publicat el dia 6 de desem-
bre de 1986, a la sala d’actes de l’Ajuntament, on es féu
una exposició de pintura amb obres de tots els pintors bio-
grafiats. Acudiren a la presentació tots els pintors que apa-
reixen al llibre, excepte Damià Crua (pintor del selge XVII),
Josep Ramón Esparza que morí en l’any 1979 i Francesc
Montagudo que es trobava i es troba a Canada. El seu
contingut narra la vida i obra de set pintors d’Antella; la
introducció es realitzada pel doctor d’art Bernat Montagud
Piera. 
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JOSEP JOAQUIM PERIS I ALBEROLA

Aquest treball tracta de mostrar i deixar constància de les publicacions portades a terme
a Antella, per això l’hem classificat en tres tipus: llibres, revistes i quadernets.



Antella, 25 anys amb la Penya Piragüísta, autor
Herrero i Piqueres, Joan-Francesc; de 158 pàgines, format
23,50 x 16 cm, escrit en valencià, il·lustrat amb fotografies
en blanc i negre i gravats d’Isaïes Minetto i Pla, dipòsit
legal V-818-1990, ISBN: 84-87444-06-7, editat per la
Diputació de València i l’Ajuntament d’Antella, imprés a
Grafiset, també amb tapes plastificades en brill; publicat el
dia 13 d’abril de 1990, a la sala d’actes de l’Ajuntament,
amb motiu d’una setmana cultural organitzada per a cele-
brar el 25 aniversari de la Penya Piragüista Antella, on hi
havia una exposició mixta de pintura, fotografia i piragua.
Amb pròleg de J. Leonardo Giménez, l’autor relata la his-
tòria del club de piragüisme local en set capítols.

Antella, de festa en festa, autor Herrero i Piqueres,
Joan-Francesc; de 125 pàgines, format 21,50 x 15,50 cm,
il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i quatre gravats
de disseny avantguardista del pintor Antoni Rodríguez i
Martínez, que també és l’autor de la portada. Dipòsit legal
V-2634-1991, ISBN: 8487444-11-3, editat per Coure i
imprés a Grafiset, tapes plastificades en brill, tot en valen-
cià. Presentat al públic del poble el dia 2 d’agost de 1991
en la llar dels jubilats pel lingüista Jesús Lleonard Giménez
i Giménez (autor del pròleg), i l’autor. En aquest treball es
recull un resum d’allò que han estat les festes d’Antella
des de l’any 1943 fins a 1991, així com una descripció
dels actes tradicionals que han caracteritzat les nostres
festes. 

Xiquets d’Antella, novel·la curta d’Herrero i Piqueres,
Joan Francesc; amb format de butxaca de 19 x 12 cm, de
127 pàgines, portada i dibuixos, també avantguardistes
d’Antoni Rodríguez i Martínez, i introducció de Jesús
Huguet. Dipòsit legal V-4580-1994, ISBN: 84-605-1903-
1, editat per l’Associació de Pares d’Alumnes del col·legi
públic La Xàrquia d’Antella, imprés per Set i Set, escrit en
valencià. L’autor narra en 14 capítols les vivències d’uns
xiquets d’Antella en la dècada dels anys 60, on el protago-
nista principal és Quico, un adolescent que viu al poble,
on juga, estudia, té els seus amics i la seua família. En
aquesta novel·la apareixen reflectits els jocs i costums del
poble de la dècada esmentada. 
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Antella, abans i ara, autor Herrero i Piqueres, Joan
Francesc; format 30,50 x 21,50 cm, de 127 pàgines,
enquadernat en rústica, amb reproducció de dos quadres
(fins ara inèdits), la Casa de les Comportes i l’Ermita
d’Antella del pintor Lozano, il·lustrat amb sis gravats del
pintor Antoni Rodríguez, fotografia en blanc i negre i amb
introducció de Vicent Pons i Alós. Dipòsit legal V-1638-
1997, ISBN: 84-87444-12-1, editat per Coure i imprés a
Set i Set Impressors,SL; consta de 21 capítols on es des-
criuen els diferents llocs del poble amb la seua història.
Aquest llibre, escrit en valencià, es presentà a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament d’Antella per l’alcalde Lleonard
Giménez i Giménez i l’autor, el dia 7 de juny de 1997, pri-
mer dia d’una setmana cultural que es va organitzar amb
el títol del llibre, on a més del llibre es féu una exposició
politemàtica, una exhibició de diapositives i una conferèn-
cia del professor d’història que féu la introducció del llibre,
Vicent Pons. 

La UD Antella, tot un equip, autor Herrero i Piqueres,
Joan-Francesc, format 23,50 x 16 cm, tapes plastificades
en brill, també de 127 pàgines, portada d’Araceli Almazán,
pròleg de Jesús Lleonard Giménez, escrit en valencià, i
fotografies en blanc i negre. Dipòsit legal V-2610-1998,
ISBN: 84-87444-13-X, editat per l’editorial Coure i imprés
per Set i Set Impressors,SL. Fou presentat a Antella el dia
8 d’agost de 1998, en un partit de futbol amistós entre la
UD Antella i el València CF sub-18. En els sis capítols d’a-
quest treball l’autor ens conta la història del futbol i l’únic
equip al poble, des de l’any 1932.

Contes, obra escrita en castellà en l’any 1998 per
Alberola i Peiró, Josep, format 21 x 15 cm, 64 pàgines,
tapes plastificades en brill, portada i gravats de Fina Garcia
Pardo, dipòsit legal V-4503-1998, editat per l’Ajuntament
d’Antella i imprés per Set i Set Impressors, SL. Abans de
tot hem de dir que aquesta publicació fou un homenatge
pòstum al doctor en dret Josep Alberola i Peiró i per això,
després d’un pròleg de l’alcalde d’Antella, Jesús Lleonard
Giménez, Joan F. Herrero fa una aproximació biogràfica a
l’autor i parlen d’ell els amics que el conegueren:
Asunción Sanz, Ramon Valdés i Fina Félix. En la presenta-
ció del llibre que fou a l’auditori municipal el dia 11 de
desembre de 1998, amb una exposició retrospectiva de
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Josep Alberola, intervingué el guionista i realitzador de
ràdio de Salamanca, Juan Luís  Fuertes, acompanyat amb
música de viola pel catedràtic en aquest instrument Emilio
Mateu, fill d’Antella. En aquesta publicació Josep Alberola
ens narra d’una forma magistral cinc contes de l’època
dels anys 50 ambientats en el seu poble natal, Antella. 

Crònica del 125 aniversari de la Societat Protectora
Musical, autor Martínez Corbí, Vicent Xavier; format 24 X
17 cm, de 80 pàgines, tot en valencià, amb portada i con-
traportada plastificades, sense dipòsit legal i presentat el
dia 14 de novembre de 1999. En aquest treball l’autor
relata els actes duts a terme l’any 1998, el 125 aniversari
de la fundació de la banda de música la Protectora
Musical d’Antella, tot i que, tant al començament, com al
final del llibre, s’exposen dades relacionades amb l’any de
fundació, 1873, i amb retalls de premsa generals. 

Metges d’Antella, autor Herrero i Piqueres, Joan
Francesc; format 22 x 16 cm, de 64 pàgines, escrit en
valencià, tapes plastificades en brill, es presentà al poble
el dia 2 de desembre de 1999, amb introducció del far-
macèutic Salvador Fos i Fos, editat per Coure, imprés per
Set i Set Impressors, SL, amb dipòsit legal V-4589-1999.
Consta de dues parts, la primera narra les biografies de
tots els metges que han exercit al poble i la segona, la dels
metges nascuts a Antella; es il·lustrat amb una fotografia
de cadascun dels biografiats. 

Triatló Antella, autor Herrero i Piqueres, Joan Francesc;
format 24 x 17 cm, de 136 pàgines, cobertes plastificades
en brill, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre, fou pre-
sentat el dia 5 d’agost de l’any 2000 a la sala d’actes de
l’Ajuntament per Arturo Navarro (president de la Federació
Valenciana de Triatló), l’alcalde Jesús Lleonard Giménez i
Josep Jaume Noguera (president del CECA). Actuà de pre-
sentador Eduard Part i estava present també l’autor.
Dipòsit legal V-4526-1999, ISBN: 605-9717-2, editat pel
Centre Esportiu i Cultural d’Antella, i imprés en la imprem-
ta La Pobla Llarga, SL. Obra escrita en valencià, on l’autor
resumeix en forma d’estadística tots els triatlons celebrats
a Antella fins a l’any 2000. Aquesta publicació va estar
motivada per la celebració a Antella del Campionat
Nacional d’Espanya de Triatló. 
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Francesc Escribano, perruquer, autor Herrero i Piqueres,
Joan Francesc, format 21 x 14,50 cm, de 96 pàgines, cober-
tes plastificades en brill, escrit en valencià, amb dibuix de
portada realitzat per Antoni Rodríguez, compta amb la
col·laboració d’Abelard Vicent Rubió que tradueix al valencià
tots els texts del documents escrits en francés, editat per
l’Ajuntament d’Antella, imprés per Set i Set Impressors, SL,
amb ISBN: 84-606-3117-6 i, dipòsit legal V-3549-2001.
Treball de quatre capítols on l’autor ens presenta una biogra-
fia del perruquer més important d’Antella, des de la seua
pròpia vida, passant pels guardons obtinguts, la seua tasca i
estil, per finalitzar amb els retalls de premsa que han parlat
d’ell, tot amb una introducció del prestigiós psicoesteticista
Ramiro Fernández Alonso, el qual vingué al poble el dia de
la presentació del llibre (3 de novembre de 2001), per fer
una xerrada del famós perruquer  biografiat. 

L’abolició del règim feudal a Antella (1750-1859),
autor Conejero Noguera, Alejandro; format 20,50 x 15 cm,
de 262 pàgines, escrit en valencià, amb fotografies en
blanc i negre, i tapes plastificades en brill. Editat per
l’Ajuntament d’Antella, imprés pel Centre Especial
d’Ocupació d’Ivadis, amb ISBN: 84-606-3307-1, dipòsit
legal V-4558-2002. Treball d’història local presentat en
l’Ajuntament d’Antella el dia 28 de desembre de 2002, on
l’autor ens documenta en deu apartats com fou l’abolició
del règim feudal a Antella, amb la desaparició dels emfi-
teutes i la consolidació de la propietat.

La baronía y la iglesia de Antella, autors Estarlich
Candel, Ramón i Estarlich Martorell, Marina, pare i filla; for-
mat 25 x 17 cm, de 318 pàgines, tapes dures de cartó plas-
tificades en brill, il·lustrat a tot color, no consta l’editorial,
imprés en la impremta Nacher, SL, maquetat per Pablo
Pastor Bárcena i prologat per Vicent Pons Alós (professor
d’història de la Universitat de València), amb ISBN 84-609-
2940-X i dipòsit legal V-4404-2004. Llibre presentat per pri-
mera vegada el dia 6 de novembre de 2004 en la X
Assemblea de Història de la Ribera, per Jesús Huguet
(membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua), i per
segona vegada en l’Ajuntament del dia 30 de juliol de 2005
per Antonio Sánchez. El llibre escrit completament en caste-
llà, ens descriu en tres parts la història del poble, de l’esglé-
sia i els arxius consultats amb les seus bibliografies. 
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Contalles d’Antella sense trellat o Semplici racconti
di Antella, autor Herrero i Piqueres, Joan Francesc; for-
mat 21 X14,50 cm, de 111 pàgines, cobertes plastificades
en brill, editat per l’Eixam Edicions, SL, i imprés a Set i Set
Impressors, SL, amb ISBN 84-96014-46-0 i dipòsit legal V-
4837-2005. Llibre bilingüe, en valencià i italià, on la llen-
gua pròpia ha estat revisada pel lingüista J. Leonardo
Giménez i la traducció a l’italià a càrrec de Clorinda Pezzini.
La portada i la il·lustració estan realitzades amb dibuixos al
carbó per Antoni Ferrís Calvo. En aquest treball, l’autor rela-
ta els quefers i els costums del poble dels anys 60 i 70 en
les set primeres contalles i en la última, la més llarga,
conta el viatge d’uns joves d’Antella de la Ribera al poble
homònim de la Toscana, motiu del bilingüisme valencià i
italià. Aquest llibre fou presentat a l’alberg municipal el dia
17 de desembre de 2005. 

Sociedad Protectora Musical de Antella, autor
Estarlich Candel, Ramón; format 22 x 23 cm, de 135 pàgi-
nes, cobertes plastificades en brill, editat suposadament
per l’Ajuntament d’Antella, per l’escut i escriptura en la
contraportada, tot i que no consta expressament. Escrit en
castellà, sense número de ISBN, ni dipòsit legal, imprés a
la impremta Nacher, SL, prologat per Santiago Algado i
Finestat (president de la Federació de Societat Musicals
Valencianes), il·lustrat en fotografia a color. Fou presentat
en l’auditori municipal el dia 2 de desembre de 2006.
L’autor, en tres grans parts, Història, Actuacions i
Bibliografia, narra la història de la banda musical, i presen-
ta les biografies dels músics més importants que han
triomfat fora del poble. També relata les diferents actua-
cions i interpretacions portades a terme per la banda, i per
últim la bibliografia on esta basada aquesta tasca. 

Actes de la X Assemblea d’Història de la Ribera.
Riuades i inundacions a la Ribera del Xúquer en la
perspectiva històrica; Antella, novembre de 2004,
volum miscel·lani, de format 24 x 17 cm, tapes plastifica-
des a color, amb poques il·lustracions en blanc i negre, de
340 pàgines, ISBN 13:978-84-606-4076-9 i 10:84-606-
4076-0, dipòsit legal V-4496-2006, amb saluda de l’alcal-
dessa Maria Isabel Giménez i presentació de la secretaria
local de l’Assemblea d’Història, Marina Estarlich Martorell.
El seu contingut recull en els quatre grans apartats (1r
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Prehistòria, arqueologia i fonts, 2n Geografia i història
medieval, 3r Història moderna i contemporània, i 4t Art i
patrimoni) els diferents treballs presentats a aquesta sec-
ció de miscel·lània en la X Assemblea d’Història de la
Ribera, celebrada a Antella els dies 5, 6 i 7 de novembre
de 2004, on d’Antella apareixen els treballs “Antella dins
els morabetins del terme de Xàtiva” d’Agustí Ventura
Conejero, “La compravenda del lloc d’Alcàntera i els casats
d’Antella, Càrcer i Beneixida, l’any 1441” de Francesc
Beltran i López, i “Andrés Crua, nuevas aportaciones entor-
no a la figura del pintor antellano” de Ester Alba Pagan.
Aquest volum fou presentat per primera vegada el dia 1
de novembre de 2006 en la XI Assemblea d’Història de la
Ribera, celebrada a Corbera, i en el poble d’Antella, per
Antoni Furió, el dia 5 de desembre de 2007 a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament. 

Pantanada de Octubre de 1982, 25 años, recogido
de articulos de prensa, 1982-2007, autor Estarlich
Candel, Ramón; format 29 x 21 cm, amb 260 pàgines, no
consta qui l’edita, encara que apareix l’escut nou d’Antella
a la contraportada, sense dipòsit legal, ni ISBN, tampoc
consta la impremta que l’ha realitzat. Tapes plastificades
en mate a color, fotografia en blanc i negre. L’autor en una
desena de pàgines, en castellà, relata el que fou la panta-
nada del 20 d’octubre de 1982 als pobles d’Antella, Alzira,
Gavarda, Carcaixent, Càrcer, Polinyà i Sumacàrcer. La resta
de pàgines són retalls de diaris. En alguns no s’indica a
quin diari pertany, encara que quasi tots són Levante-EMV
i Las Provincias, però és que a més, en moltes d’aquestes
pàgines no es diu la data de la publicació, no apareix un
índex per guiar el lector, més que d’entrada fotocopies de
planes de diaris amb molt mal gust i algunes d’elles esbo-
rronades. Aquest treball fou presentat el dia 20 d’octubre
de 2007, amb motiu del vint-i-cinc aniversari de la
Pantanada, amb una exposició fotogràfica  en color que
s’havia fet a l’entrada de l’auditori municipal. 
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REVISTES

Maulets, “Revista mensual del grup 9 d’Octubre”. Format
de 31 x 21,50 cm, de 10 pàgines a una cara, realitzada
en multicopista. Es publicà un sol exemplar i, isqué al
poble a desembre de 1977. El seu contingut tenia uns
aires nacionalistes, encara que estava escrita en castellà
quasi en la seua totalitat, recull tres articles en valencià. No
conte cap il·lustració excepte la portada. Els articles no
apareixen signats per ningú a excepció d’un que parla  de
la biblioteca, signat pel bibliotecari d’aleshores José María
Gómez.

Cudol, “Órgano difusor de las Juventudes Pro-Socialistas”.
Format de 341 x 21,50 cm, de 10 pàgines a una cara, rea-
litzada en multicopista. Es publicà també un sol exemplar
que isqué en setembre de 1978. El seu contingut era de
temàtica d’història local i esport d’actualitat, amb la idea
de construir unes joventuts socialistes. Els seus articles
estaven signats per Isaïes Minetto, Manolo Pedrosa,
Miguel A. Ortiz, Guadalupe Frígols i Vicente M. Conejero.
Escrita totalment en castellà. 

Eixides, “Grup juvenil d’Antella”, en un principi, posterior-
ment “Grup jovenívol d’Antella, òrgan difusor de
l’Associació de Veïns Avant”. Format de 31 x 21,50 cm,
d’unes 10 o 15 pàgines de mitjana. Se’n publicaren set
números, quasi mensuals, des d’agost de 1979 fins a
març de 1980; realitzada també amb multicopista amb
dibuixos i fotografies de il·lustracions. El consell de redac-
ció estava format per Isaïes Minetto, Amador Calvo, Joan
J. Conejero, Sonia Minetto, Justo Huete, Maria J.
Esplugues, Ignació Giménez, Juan A. Montagudo i Manuel
Moya, col·laboraren Joan F. Herrero, Joan A. Tovar, Jesús
Giménez, Alexandre Conejero i Rafael Pedraza. El seu con-
tingut barrejava articles en castellà i valencià amb varies
seccions determinades d’editorial, història, poesia, entre-
vistes, esports i humor. 

Xarquia, “Butlletí d’informació municipal d’Antella”. Format
29,50 x 21,50 cm, impresa primerament per la impremta
La Pobla Llarga, SL, posteriorment per Novagraf i Grafiset,
SL, amb dipòsit legal V-2084-1983. El primer exemplar
isqué en agost de 1983 i l’últim en abril de 1991; s’edita-
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ren onze números, era costejada per l’Ajuntament, per això
era repartida a totes les cases del poble de forma gratuïta.
Escrita en les dues llengües de domini públic, castellà i
valencià, a més del seu contingut municipal, també era
oberta a les crítiques, tenia gran diversitat de seccions i
molta temàtica local. Fou dirigida per l’alcalde Josep Pardo
Calvo i el regidor Josep A. Juan Mateos, amb un consell de
redacció composat per Joan F. Herrero, Eusebi Villagordo,
Hilaria Barber, Alexandre Conejero, Isaïas Minetto, Joan J.
Conejero, Antoni Ramon i Amador Calvo, i els dibuixos del
pintor Isaïes Minetto Pla. El seu tiratge fou de 500 exem-
plars, encara que algunes vegades de 700, donada l’accep-
tació adquirida i la reclamació d’aquesta pels fills del poble
que vivien a altres llocs de fora.  

L’assut, “Revista anual de la Penya Piragüista”. El primer
número de format de 23,50 x 16 cm, imprés a Grafiset,
SL, amb dipòsit legal V-203-1991, de 22 pàgines, i la resta
dels números fins el setze de format 29,50 x 21 cm, rea-
litzat en multicopista, al voltant de 20 a 25 pàgines a una
sola cara. El primer número isqué en gener de 1991 i l’úl-
tim en desembre de 2005; aquesta revista recollia tots els
resultats del palistes de la Penya Piragüista a les diferents
proves i campionats de tot l’Estat Espanyol, a més de tots
els retalls de premsa. Era realitzada per Joan F. Herrero. 

El portell, “Butlletí trimestral del Centre Esportiu i Cultural
d’Antella”. Format 42 x 30 cm, de 4 i 6 pàgines, en forma
de periòdic amb paper de bona qualitat. Se’n publicaren
tres números, abril, juliol i novembre de 1994 i fou dirigit
pel periodista Leo Part. Tingué un caràcter majoritàriament
esportiu amb espais d’entrevistes i de cultura. Escrit en la
seua totalitat en valencià, col·laboraven Antoni Ramon,
Josep J. Noguera, Eduard Frígols i A. Moussaui, era editada
pel Centre Esportiu i Cultural d’Antella (CECA), i patrocina-
da per la Diputació de València i la Direcció General de
Política Lingüística de la Generalitat Valenciana. 

Anuari, “Centre Esportiu i Cultural d’Antella”. Format 24 x
17 cm. Se’n publicaren tres números, el de l’any 1995, de
45 pàgines; el de 1996, de 12 pàgines i el de 1997, de
36 pàgines. Editat en valencià pel CECA, amb el patrocini
de la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat Valenciana i imprés a la Impremta de La Pobla
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Llarga, SL, amb dipòsit legal V-1644-1996. Els continguts
d’aquests anuaris eren esportius, ja que reflectien els
resultats dels triatlons celebrats, però tenien un caràcter
cultural important ja que informaven de les conferències,
concerts de cambra, exposicions i concursos de fotografia
que es duien a terme pel CECA. Els col·laboradors eren
Josep J. Noguera, Isaïes Minetto, Ahmed Moussaui,
Enrique Pérez, Yésica Sarrión i Joan F. Herrero. 

Unitat, “Revista del col·lectiu de la UPV-BN”. Format
29,50 x 21 cm, amb huit pàgines, impresa en paper reci-
clat. Isqué al carrer un únic número en febrer de 1996,
escrita totalment en valencià. Tenia caràcter polític nacio-
nalista i reivindicatiu, encara que amb algun article cultu-
ral com el que tractava el topònim del poble. Era la revis-
ta del col·lectiu “Unitat del Poble Valencià – Bloc
Nacionalista”. Els col·laboradors foren Isaïas Minetto i Joan
J. Conejero. 

El poble, “Butlletí municipal de l’agrupació local PSPV-
PSOE d’Antella”. Format 29,50 x 21 cm, tots de quatre
pàgines. S’editaren quatre números, el primer en novem-
bre de 2003, després març de 2004, desembre del
mateix any i gener de 2005, escrits en castellà. És total-
ment polític, basat principalment en la crítica a la gestió de
l’alcaldessa del PP, Maria Isabel Giménez; no hi consten
les persones que el realitzaven. 

El davanter, “Revista anual de la UD Antella”. El primer
número que corresponia a la temporada de futbol 1997-
1998, té el format de 23 x 16 cm, de 32 pàgines, porta-
da plastificada en brillo, imprés en Set i Set, SL, amb dipò-
sit legal V-2962-1998, isqué al carrer el dia 8 d’agost de
1998, després el seguiren els números corresponents a
les temporades 98/99, 99/00, 01/02, 02/03, 03/04,
04/05, 05/06, i 06/07, de format 29,50 x 21 cm, realit-
zats en multicopista d’unes 15 a 20 pàgines a una sola
cara. Aquesta revista, tota en valencià, recull els resultats
dels partits de les lligues de futbol, en un principi de l’es-
cola de futbol de la UD Antella, així com dels titulars d’a-
quest equip, al llarg de les diferents temporades, també
dels partits amistosos, com els retalls de premsa el voltant
de l’equip des de la temporada 03/04 fins l’actualitat.
També apareix un comentari de cadascun dels partits
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jugats. L’autor d’aquesta revista fou en un principi Joan F.
Herrero, qui va ser substituït per Carles Senso des de la
temporada 03/04 fins a hui.   

El clarió, “Revista anual del col·legi públic La Xàrquia”.
Format 23,50 x 16 cm amb cobertes plastificades en brill,
al voltant de 60 i 70 pàgines aproximadament. Editada per
l’Associació de Pares d’Alumnes dels col·legi públic La
Xarquia. Impresa a Set i Set, SL, amb la col·laboració de la
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat
Valenciana, i dipòsit legal V-4608-1983. El primer núme-
ro, curs 92/93, isqué en desembre de 1994 i es repartia
de forma gratuïta a tots els xiquets del col·legi La Xarquia
quan arribaven les vacances de Nadal. Recollia una foto-
grafia dels xiquets i xiquetes de cada classe del col·legi,
dels professors de cada curs i del membres de la junta
directiva de l’APA, a més de publicar dibuixos i treballs lite-
raris  dels alumnes, professors i pares. Era un bon record
per als xiquets i xiquetes de la seua estada al col·legi.
S’editaren sis números fins al curs 97/98. Totes les revis-
tes estaven escrites en valencià. 

Informe gestión municipal 2003-2007. Ajuntament
d’Antella. Format de 29,50 x 21 cm, de 28 pàgines, escri-
ta tota en castellà, editada per l’Ajuntament d’Antella.
Recull la gestió portada a terme des de l’any 2003 a 2007
per l’equip de govern del Partit Popular i l’alcaldessa Maria
Isabel Giménez. No consta ni dipòsit legal ni els col·labo-
radors que l’han dut a terme. Sols es va editar un núme-
ro que es repartí a tots els veïns el dia 29 de març de
2007, dos mesos abans de les eleccions municipals.

La lloca, “Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella
CILIM”. Format 23 x 16 cm, editada tota en valencià per
l’Associació Cultural Cilim, amb la col·laboració de la
Direcció General de Política Lingüista de la Generalitat
Valenciana, impresa a Set i Set, SL i dipòsit legal V-4628-
2005. El seu primer número, any 2005, té 31 pàgina,
isqué en desembre de 2006, el següent, de 65 pàgines,
al desembre de 2007, per seguir any rere any amb 112
pàgines. En aquestes revistes es recullen les activitats
anuals de l’associació, així com els treballs de temàtica
local d’interès general d’Antella. Aquesta revista es repar-
teix de forma gratuïta als quasi 300 socis/es de CILIM.
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Els/Les col·laboradors/es són Joan F. Herrero, Alexandre
Conejero, Joan A. Tovar, Maria J. Pérez, Paqui Alberola,
Maria Moscardo, Francesc Vidal, Eli López, Anna Peris,
Gustau i Pau Montagudo i Carles Senso. 

Llavor, “Publicació del Grup Municipal Gent d’Antella”.
Format 29,50 x 21 cm, de 20 pàgines, editada pel Grup
Gent d’Antella, no consta el dipòsit legal ni el personal que
la fa, però al primer número col·laboren David B. López i
Roger Pons; escrita la seua majoria en valencià i molt poc
en castellà, recull les actuacions que el grup municipal
Gent d’Antella porta a terme amb el seu representant en
l’Ajuntament, així com les seues crítiques i reivindicacions
a la gestió del govern local. El primer número es repartí als
veïns el dia 16 de febrer de 2008 i en febrer de 2009 ha
eixit el segon número. 

QUADERNETS

D’Antella ... la biblioteca, autor Herrero i Piqueres, Joan
Francesc; format 22 x 16 cm, de 24 pàgines, amb intro-
ducció d’Eduard Andreu i Romero i dibuixos d’Isaïes
Minetto i Pla, escrit en valencià, dipòsit legal V-2665-1988,
editat per l’Ajuntament d’Antella i imprés a Grafiset, SL.
Aquest quadernet fou presentat a la sala d’actes de
l’Ajuntament el dia 3 de desembre de 1988, amb una
exposició de llibres de la biblioteca, tot per mostrar el seu
contingut i promocionar la utilització dels seus llibres als
veïns del poble, tot dins dels actes del 750 aniversari de
la conquesta de València per Jaume I, organitzat per la
Generalitat Valenciana. Aquest treball consta de quatre
parts, on l’autor ens relata la història de la biblioteca en el
poble, com està organitzada, el seu funcionament, estadís-
tiques i les obres més importants que conté. 

D’Antella ...ceràmica Jaume Pla, de Herrero i Piqueres,
Joan Francesc; format 22,50 x 10,50 cm, de 12 pàgines,
il·lustrat per ceramista Jaume Pla i Esplugues, escrit en
valencià, sense dipòsit legal, editat per l’Ajuntament
d’Antella, com el quadernet d’abans, dins dels actes del
750 aniversari de la Generalitat Valenciana, també imprés
en Grafiset, SL, presentat el dia 23 de desembre de 1988
a la sala d’actes de l’Ajuntament amb motiu d’una exposi-
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ció de ceràmica del ceramista local biografiat al treball, on
a més d’aquesta apareix una entrevista amb ell, així com
el tipus de ceràmica que treballa. 

Festes de moros i cristians, aquestes festes comencen
a Antella en l’any 1985 i s’ha celebrat tots els anys de
forma ininterrompuda fins a hui. Els anuncis de festa i pro-
gramacions s’han fet sempre mitjançant cartells de dife-
rents tipus, excepte els anys 1988 i 1989, que es feren
dos quadernets. Aquests eren d’un format de 23,50 x 16
cm, de 16 i 32 pàgines respectivament, sense dipòsit
legal, portades de cartolina a color, i fotografia en blanc i
negre. A més a més d’incloure la programació i publicitat,
cadascuna de les comparses explicava les seues motiva-
cions en la festa i la preparació dels actes al llarg de l’any. 

25 aniversari de la Penya Piragüista Antella, llibret
portat a terme per anunciar la programació dels actes que
s’havien de celebrar en commemoració del 25 aniversari
del Club de Piragüisme del poble, una setmana cultural
del 13 al 22 d’abril de 1990, i altra esportiva del 26 al 29
de juliol del mateix any. El seu format era de 23,50 x 16
cm, amb 44 pàgines, amb tapes plastificades en brill, por-
tada del pintor Isaïes Minetto i amb col·laboracions literà-
ries de Jesús Huguet (membre de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua), Josep A. Juan, Josep Llàcer, Joan J.
Conejero, Eduard Andreu, Joan F. Herrero, Benjamí Cerdà,
Leo Part, Juli Gonzàlez, Isaïes Minetto (fill), i Ernest Mateu
i els xiquets piragüistes Jordi Giménez i Jorge Radal, que
tenien 10 anys. Publicat per l’Ajuntament d’Antella, imprés
per Grafiset, SL, amb dipòsit legal V603-1990, escrit tot en
valencià i amb fotografies en blanc i negre. 

Els programes de festes. Són les publicacions més
nombroses portades a terme en el poble, ja que de segur
l’any que hi han festers al poble es pública aquest llibret,
i anys de dues publicacions, però ens facilita prou aques-
ta tasca Joan F. Herrero en la publicació del seu llibre
“Antella de festa en festa”, on fa un estudi  detallat d’a-
quests llibrets i allò ocorregut en les nostres festes fins
l’any 1991. Per això farem un comentari únicament dels
llibrets publicats des d’aquest any fins a hui. Aquests lli-
brets publicats quasi tots per a les festes majors o patro-
nals d’agost de cada any, els formats estàndard estan
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entre 24 x 17 cm, són els dels anys 1992, 1995, 1996,
1997, 1998,1999, 2002 i 2003; i de 30 x 21 cm, com
són els dels anys 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 i 2008;
aquestes publicacions de variades i nombroses pàgines,
son de portades plastificades amb brill, il·lustrades gene-
ralment amb muntatges fotogràfics d’imatges religioses,
especialment del Crist de l’Agonia, són l’excepció les dels
anys 1996, 1997, 2003 i 2006. Els seus continguts són la
programació de les festes, fotografies i saludes dels fes-
ters/es, alcaldes/esses i rectors/es que es troben al càrrec
cada any que es pública. Solen aparèixer treballs d’investi-
gació històrica de temàtica local, alguns comentaris i molta
publicitat. De tots els llibrets publicats fins a hui podríem
destacar el de l’any 2006, on els festers aconseguiren es
publicaren gran nombre de treballs d’àmbit local i partici-
paren quasi totes les entitats i associacions del poble per
reflectir en ell el seu sentir. Aquest tenia un total de 144
pàgines. 

El pequediari d’Antella. Llibret publicat pel Centre
Esportiu i Cultural, de format 21 x 15 cm, de 20 pàgines,
fet en fotocopia i dirigit pel periodista Leo Part. Fou pre-
sentat a Antella el dia 10 d’agost de 1993, sense dipòsit
legal. Aquest pequediari recull el resultat dels tallers infan-
tils que organitzà el CECA el mes anterior a la publicació,
dirigits als menuts del poble, qui feren realment els tre-
balls d’aquests quadernet. 

Festes Verge d’Agost, 1995, format 22 x 16 cm, de 4
pàgines, sense dipòsit legal, editat per les festeres de la
Mare de Déu d’Agost per a celebrar aquesta festa de
l’Assumpció del dia 15 d’agost. El quadernet a banda de
la programació de les festes i fotografia de les festeres,
conté un saluda de l’alcalde i del rector, i la composició de
la junta d’aquesta confraria. 

7é Triatló Antella, format 24 x 17 cm, de pàgines, sense
dipòsit legal, editat pel Centre Esportiu i Cultural d’Antella,
amb motiu de la celebració del 7é Triatló. Recull la norma-
tiva, els gràfics dels recorreguts d’aquest Triatló, així com
els resultats dels sis triatlons celebrats a Antella anterior-
ment. Fou publicat dies abans del 28 de juliol de 1996. La
portada es una fotografia de Míriam Lozano dels triatletes
abans de la prova de natació en l’Assut. 
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6é Festival Comarcal Vall de Càrcer, format 22 x15
cm, de 36 pàgines, sense dipòsit legal, editat per la
Societat Protectora Musical d’Antella, amb motiu de la
celebració del 6é Festival Comarcal de Bandes de Música
celebrat a l’auditori municipal el dia 1 de maig de 1998, i
dins dels actes del 125 aniversari d’aquesta banda musi-
cal. Aquest llibret a més de parlar de la programació de les
8 bandes de música que tocaren en el 6é Festival, recull
el saluda de l’alcalde, del president de la banda així com
fotografies en blanc i negre de les muses majors i infantils
nomenades a l’efecte. 

10é Triatló Antella, format 21 x 15 cm, de 18 pàgines,
escrit en valencià i castellà, quadernet a mena de progra-
ma, sense dipòsit legal, editat pel Centre Esportiu i Cultural
d’Antella amb motiu de la celebració del 10é Triatló
d’Antella i Campionat d’Espanya de Triatló Juvenil i per
Autonomies, el qual fou a Antella el dia 25 de juliol de
1999. Aquest treball a més dels comentaris de José
Hidalgo Martín (president de la Federació Espanyola de
Triatló), d’Eduard Part (president del Triatló d’Antella) i Leo
Part, conté el resum dels nou triatlons celebrat abans, la
normativa del triatló, la programació i els croquis dels reco-
rregut d’aquest triatló. 

Antella, dos pobles germans, autor Herrero i Piqueres,
Joan Francesc, format 21 x 15 cm, de 32 pàgines, escrit en
valencià, a color amb tapes plastificades, dipòsit legal V-
4453-2001, editat per Coure, SL i imprés per Set i Set
Impressors,SL. Es troba a la venda al poble des del mes de
novembre de 2001. Tracta d’un reportatge fotogràfic compa-
ratiu dels llocs similars de les dues Antelles, la de la Toscana
(Itàlia) i la nostra de la Ribera del Xúquer (Estat Espanyol).

Toponímia dels pobles valencians “Antella, Ribera
Alta”, autor Herrero i Piqueres, Joan Francesc, format de
21x15 cm, de 8 pàgines a color, escrit en valencià, editat
per la Generalitat Valenciana, amb dipòsit legal V-3508-
2002, imprés a Gràfiques Colomer, Sa; forma part d’una
col·lecció de toponímia dels pobles valencians promogu-
da per la Conselleria de Cultura i Educació, sota la direcció
de Josep Lacreu i Cuesta, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Antella, que va rebre en l’any 2002 sufi-
cients exemplars per a tots els veïns del poble. Aquest tre-
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ball recull tota la toponímia local que en dos mapes, un
d’elements físics i altres llocs d’interès i un altre de la pre-
sència humana, que queda reflectida i resumida. 

11é Festival Comarcal de Bandes de Música Vall de
Càrcer, format 21 x 15 cm, de 8 pàgines, editat per la
banda de música la Unió Musical d’Antella, la portada i la
contraportada les forma una fotografia panoràmica de
l’Assut. Aquest llibret recull la programació de les nou ban-
des de música dels pobles de la rodalia que participaren
el dia 19 de juliol de 2003 a l’auditori municipal en el 11é
Festival Comarcal de Bandes de Música. 

La torre àrab d’Antella, autors Estarlich Candel, Ramón
i Estarlich Martorell, Marina; format 21 x 15 cm, de 18
pàgines, escrit en valencià, tapes plastificades a color, amb
dipòsit legal V-4155-2004, disseny i maquetació de Pablo
Pastor, imprés per Martin Impresores, SL. Aquest quader-
net recull, en cinc apartats i moltes fotografies, la història i
allò que representa la torre del palau senyorial d’Antella,
en un apèndix documental reprodueix un inventari dels
bens de l’any 1539 d’aquesta casa pairal. 

Parròquia de la Puríssima Concepció d’Antella,
autors Estarlich Candel, Ramón i Estarlich Martorell,
Marina; format 24 x 17 cm, de 4 pàgines amb fotos a
color, escrit en valencià i castellà, sense dipòsit legal.
Presentat el dia 29 d’octubre de 2004 a l’exposició
d’Imatgeria Religiosa a Antella amb motiu de la X
Assemblea de Història de la Ribera que es celebrava
aquest any al mes de novembre. En aquest full recull un
breu resum històric de l’església i l’ermita del poble.

15é Festival comarcal de bandes de música Vall de
Càrcer, format 21 x 14,50 cm, de 20 pàgines, sense dipò-
sit legal. Aquest llibret fou editat per la Protectora Musical
d’Antella amb motiu del festival esmentat, celebrat a l’au-
ditori municipal el dia 27 d’octubre de 2007, on participa-
ren nou bandes dels pobles del voltant. Recull la progra-
mació així com un saluda de la presidenta de la banda
amfitriona i una fotografia a tot color amb una xicoteta his-
tòria de cadascuna de les bandes participants. 

Aquest treball tracta de mostrar i deixar constància de les
publicacions portades a terme a Antella. 
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L’abril de 1609 Galileu Galilei muntava
per primera vegada un sistema de lents
anomenat telescopi i podia observar els
planetes del nostre sistema solar i les
seues llunes o satèl·lits, i confirmava que
la terra no era el centre de l’Univers sinó

un planeta més del seu sistema.
Començava així l’aventura del
triomf de la ciència sobre l’obscu-
rantisme i la intolerància religiosa
que tantes vides europees costa-
ria fins arribar un poc més enda-
vant a la Pau de Westfàlia l’any
1648. A l’imperi espanyol, per
contra, aquella intolerància que
observem a l’expulsió dels moris-
cos el mateix any de les troballes
de Galileu el faria ser més tancat
en ell mateix i més obtús cap a la
ciència i la cultura en general i en
concret amb la religió.

L’aventura de la presència musul-
mana a terres de la Península
Ibèrica, per simplificar, s’inicia jus-
tament el 711 amb Tàriq i Mussà,
militars nord-africans cridats per
una facció visigòtica (els de
Wittiza) en guerra civil contra els
d’una (els de Roderic)- sembla
com si la nostra història fóra un
repertori de les guerres civils de
la nostra història, o dit d’una altra
manera, el tret més simptomàtic
de la nostra història és estar en
guerra civil.-

Des de l’arribada dels musulmans fins
l’any 1038, any de la caiguda del Califat
de Còrdova, podem situar com el primer
període musulmà: L’Islam és la religió
majoritària a la Península atenent en part
a la connivència entre les classes dirigents
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autòctones que es converteixen sense
resistència (anomenats “muladites” que
significa “adoptius”) i entre les classes
dirigents nouvingudes musulmanes provi-
nents de l’orient pròxim, molt minoritàries
i fraccionades políticament entre elles
(cosa que portarà problemes posteriors i
contribuirà a fer fracassar el Califat de
Còrdova). D’altra banda, també la conni-
vència religiosa amb jueus i cristians
autòctons ( anomenats “mossàrabs”, és a
dir, aquells que estan en procés d’arabit-
zar-se) serà  molt més tolerant que no en
l’etapa posterior a la caiguda i desfeta del
Califat esmentat.
La segona etapa comença amb l’abolició
del Califat per causes massa prolixes per
ser exposades ara i ací, però que donarà
pas a l’etapa dels regnes de Taifa, enemis-
tats entre ells o aliats amb els regnes cris-
tians del nord (que també podríem ano-
menar de taifes) i que es fan indistinta-
ment la guerra o segellen la pau sense
atendre massa a la relació per qüestions
religioses, sinó més aviat per interessos
personals, d’herències, econòmics, etc.

El tercer període s’inicia justament prota-
gonitzat per la intolerància religiosa tant
per part dels cristians (s’organitza la pri-
mera croada a Europa per ocupar Terra
Santa i a Aragó s’ocupa la ciutat de
Barbastre per part dels croats francesos
amb una violència tal que causà l’estra-
nyament dels mateixos regnes cristians
peninsulars) com per part dels musul-
mans amb les onades vingudes des del
sud amb les dinasties Almoravits (mena
de croats però a la musulmana) i els
Almohads (que significa “unificadors”,
s’entén, unificadors en la fe musulmana,
molt fonamentalistes), justament des de
l’any 1085 amb la presa de Toledo pel rei

de Castella Alfons VI fins l’any 1270 apro-
ximadament en què es conclou la con-
questa de les taifes musulmanes per part
dels regnes cristians del nord, a excepció
de Granada que resistiria dos segles més
encara. Caldria fer esment, per entendre
què significava “musulmà” a la Península
Ibèrica en aquell moment, de la similitud
amb els musulmans europeus de Bòsnia
en l’actualitat. Els musulmans peninsulars
tenen una afinitat ètnica i uns interessos
econòmics i culturals amb els cristians
dels regnes del nord, fins i tot vincles
matrimonials o familiars entre les classes
dirigents, i no gens  amb els soldats nord-
africans que vénen des de Mauritània o
Senegal, per més musulmans que siguen.
Seria com  voler fer formar part a Bòsnia
o Albània de Líbia o Egipte, pel simple fet
que són musulmans.

Doncs bé, des d’aquell moment fins l’ex-
pulsió l’any 1609 dels musulmans resi-
dents als regnes peninsulars, s’obri el
quart i últim període de l’estada de l’Islam
a les nostres terres i, on els musulmans, a
diferència de com havia estat fins ara,
esdevenen una minoria, respectada de
vegades o tolerada, perseguida o protegi-
da per les classes dirigents o nobles, ate-
nent a interessos econòmics i, finalment,
expulsada per diverses raons que ja ha
estat exposat en diferents estudis presti-
giosos i que ara no repetirem. Anomenats
en castellà “mudéjares” i “sarraïns” entre
nosaltres, esdevindran “moriscos” a la
Corona d’Aragó i “cristianos nuevos de
moros” en el regne de Castella, a partir
del segle XVI, amb els decrets i conver-
sions forçoses fetes col·lectivament, per a
finalment, ser acusats d’heretges “de
facto” quan en la seua ignorància conti-
nuaven, evidentment, practicant la seua
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religió i atenent els seus costums particu-
lars, que ja no eren respectats ni recone-
guts per les instàncies catòliques oficials.

Arribats ací, ens centrarem en el pilar
bàsic de la vida religiosa del musulmà de
l’última etapa de l’estada a terres cristia-
nes i dels motius de la resistència, de
vegades tenaç i d’altres més flexible, que
no entendríem si no detallem les diferèn-
cies respecte dels cristians tant dels del
punt de vista sacramental però també,
des dels punt de vista econòmic, és a dir,
què en podrien guanyar o perdre amb les
conversions o amb el manteniment de la
seua fe antiga.

L’Alcorà és un dels llibres sagrats de la
humanitat, sense cap dubte. Per als musul-
mans, però, és més que un llibre que s’ha
de venerar pel seu origen diví. Conté unes
creences i unes normes de vida que diri-
geixen, d’una manera més o menys con-
creta, tots els aspectes de la vida dels
homes i la vida de les seues societats.
Encara que la base fonamental de la seua
influència vital és la recitació o lectura dels
text àrab (segons l’etimologia del nom, és
conegut aquest llibre com a “quran”, que
vol dir “recitació o lectura”), hi ha molts
altres aspectes del seu ús que convé tenir
en compte per a entendre l’abast social i
individual d’aquest text, gairebé pe a mil
milions d’homes i dones del món actual.
Alguns dels elements que presentem són
importants per a llegir i entendre millor
l’Alcorà, en el seu context social. 

Potser ajudarà a situar el lloc fonamental
de l’Alcorà en la vida religiosa dels musul-
mans recordar que en l’Islam el fonamen-
tal de la fe és Déu i el seu missatge, és a
dir, l’Alcorà, i que el profeta Mahoma té

només el paper eminent de missatger de
Déu. És molt diferent al cristianisme, en el
qual Jesús és el mateix Déu, molt per
damunt dels llibres de la Bíblia, que són
la revelació de Déu-Jesús als homes. A
banda que, Jesús no deixà res escrit ni
formulà cap decret, que els llibres de la
Bíblia estan escrits en hebreu antic per
profetes jueus i que, a més a més, el cris-
tià, sobretot el catòlic, a penes fa una ulla-
da o llegeix ben poc l’Antic Testament).

Els recitadors professionals són general-
ment cecs, retribuïts per les seues actua-
cions, principalment en enterraments, en
circumcisions i en la mesquita, on sovint
fan també la crida a l’oració, que pot anar
precedida o seguida del cant o recitació de
l’Alcorà. També fan recitacions domèsti-
ques i en reunions de devoció. És costum
de les famílies pietoses que tenen mitjans
per a pagar un professor o que troben una
institució adequada, que facen que els fills
o les filles aprenguen l’alcorà de memòria,
almenys els passatges més utilitzats en les
oracions litúrgiques diàries.

L’Alcorà forma part,  de totes les formes
d’oracions litúrgiques i devocionals, indivi-
duals i col·lectives, i la seua musicalitat
acompanya sovint la vida diària dels
musulmans. Els capítols més curts, al final
de l’Alcorà, són les més reproduïdes amb
motiu dels actes obligatoris col·lectius i
són les més conegudes pels musulmans.
La veneració va dirigida més al conjunt
del text de l’Alcorà, com a expressió de la
submissió (que és el que significa “Islam”,
submissió) a Déu que vol manifestar el
“creient” (“muslim” vol dir “sotmès”) que
no al sentit particular d’un versicle. La reci-
tació de l’Alcorà s’ha de fer amb actitud
de respecte (descalç i en estat de purifi-

64



cació ritual, sense fumar, menjar o beure,
amb mans i peus nets, etc.). Algunes
sures o capítols són particularment repe-
tides en les reunions litúrgiques obligatò-
ries o de devoció, com ara la Fàtiha (la ini-
cial o de proemi) o el versicle 111 del
capítol 17, anomenada “El viatge nocturn”
i que diu literalment: “Ell no ha pres un fill
ni l’ha adoptat, mai no ha tingut un al seu
costat, mai no ha necessitat amic o advo-
cat, lloa per sempre la seua grandesa
dient: Déu és el més gran que hi ha
(Al·lahu Akbar)” i que s’usa contra les
creences trinitàries cristianes o com a pro-
fessió de la pura unicitat de Déu, segons
l’Islam, i que seria l’equivalent als escapu-
laris, estampetes, ave maries o rosaris o
pares nostres entre els cristians.
L’Alcorà no sols és un element salutífer
pel seu poder de salvació transcendental
i eterna, sinó que porta també la salut
temporal, com a instrument terapèutic
per als malalts. Pels carrers de Tunis,
d’Orà o de Fez podem escoltar homes
venedors de fragments d’Alcorà que van
dient: És el noble Alcorà, és el remei per
a sanar de les malalties!

La devoció religiosa pot fer que es recite
al costat del llit del malalt la Fàtiha, el ver-
sicle 255 del capítol 2, i les sures o capí-
tols 113 i 114, que són anomenades “les
protectores”, acompanyades de certs ritu-
als. Aquesta sura 113, titulada “la llum de
l’alba” (en àrab “Al-fàlaq) es diu també
“contra l’enveja”; el versicle 255 del capí-
tol 2, anomenat “el tron” diu així: “Al·lah,
no hi ha més Déu que Ell. És el vivent. Ell
és el Ferm. És subsistent i tot ho substen-
ta”. La sura o capítol 114, titulada “la gent”,
s’anomena també “contra el dimoni” o
simplement “la protecció”, perquè es con-
sideren protectores del mal d’ull i contra

els enemics, equivalent als poemes del
Psalteri del rei David de la Bíblia entre els
cristians protestants. Aquesta sura 114
diu així: “Demane refugi en Déu, el seny-
or de la Gent, Rei de la Gent. Al Déu de
la Gent, contra el perill del dimoni, el
temptador, l’insinuador, que murmura
temptacions en el pit i en els cors de la
Gent, subtilment, entre els esperits i els
homes vius!”; mentre que la 113, titulada
“la llum de l’alba” diu així: “Demane refu-
gi en Déu, el senyor de la llum de l’alba,
de tot el que és creat, del perill del mal,
que és obscur, que tot ho amaga, del
gran Conjur, dels qui bufen en els dits;
quin sortilegi, pel perill del mal, de l’enve-
jós, quan enveja.”

La sura o capítol inicial de l’Alcorà titulada
“Fàtiha” ( que vol dir “inici”) funciona com
una mena de pare nostre o d’ave maria
entre els cristians catòlics i la traduïm així:
“En el nom de Déu, el compassiu i mise-
ricordiós, lloat siga Déu de tots i de tot,
Senyor de l’Univers visible i invisible, el
compassiu, misericordiós, Senyor del dia
del Judici final, el dia de la veritable
Religió, el dia del Judici dels temps. A tu
només servim, a tu només preguem, en
tu només confiem, tu només tu ens sal-
varàs, guia’ns i mostra’ns el camí, el camí
del qui vols ajudar, no dels qui se t’afron-
ten, ni dels qui s’equivoquen.”

Alguns versicles “protectors” de l’Alcorà es
conserven impresos i emmarcats, en llocs
eminents de les habitacions, en les cases
o llocs de treball, a l’entrada dels comer-
ços o als retrovisors dels autobusos de
línia, i no falten tradicions i manuals sobre
la utilització dels versicles de l’Alcorà con-
tra uns mals en particular. Però no sola-
ment les malalties són ocasions per a
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recordar Déu i els textos del seu missatge
o llibre de l’Alcorà. El musulmà i la musul-
mana fan un ús habitual d’expressions
alcoràniques incorporades al seu llenguat-
ge habitual amb un sentit religiós més o
menys conscient. Aquestes expressions
es troben especialment en els musul-
mans de llengua àrab, però també en
altres llengües de països de tradició islà-
mica, com ara el turc, persa, berber, urdú,
etc. Com per exemple “ma xaa l-lah” (el
que Déu vulga) o “in xaa l-lah” (si Déu
vol) que han passat al castellà com a
“ojalá” que prové de “ua-xaa l-lah” i
també l’expressió taurina “olé” que prové
de “ua l-lah” (per Déu! )

En principi, totes les accions han de
començar amb la invocació que inicia
l’Alcorà en cadascuna de les sures o capí-
tols del llibre sagrat que diu “bi-smi-l-lah”
(en el nom de Déu). Fixem-nos-en bé;
¿tenim en la cultura “cristiana” i occiden-
tal un nom per a Déu? Els cristians usen
el nom que usaven els antics pagans del
llatí “Deus” per a referir-se als déus de la
tradició greco-llatina! 

La fórmula “al-hamdu li-lah” (lloat siga
Déu) és una forma d’agraïment a Déu,
que ja es troba al principi de l’Alcorà i és
també una forma d’atribuir-li, i només a
Ell, qualsevol cosa bona de què hom
parla. I va precedint, per exemple, els
casos principals de lleis positives alimen-
tàries com ara: la prohibició de vi i d’altres
begudes o substàncies embriagadores;
de carn de porc i de la carn d’animals
morts de mort natural i dels no sacrificats
ritualment orientats cap a la Meca; d’ani-
mals carronyers o carnívors; de la sang
(considerada impura) i dels peixos i ani-
mals marins sense escates; de prohibi-
cions durant les hores de sol en el mes

del ramadà (menjars, begudes, perfums,
relacions sexuals, etc.)  Fem-nos una idea
de què podia pensar un morisc quan se li
explicava que en la missa catòlica l’ofi-
ciant comminava els acòlits a menjar la
carn (pa) i beure la sang (vi) de Crist.
Només comprenia que menjaven la carn
i bevien la sang d’un Déu en el cos del
seu fill acompanyant-ho de begudes alco-
hòliques.

Ja és conegut que el matrimoni musulmà
té cerimònies separades: el contracte
matrimonial, fonamentalment de caràcter
econòmic, que hom fa a la mesquita,
consisteix bàsicament en una recitació de
la sura al-Fàtiha. És una cerimònia única-
ment masculina, amb el representant de
la núvia, per una banda, i la festa dels
esposoris, principalment femenina, que
precedeix la convivència de la parella, per
una altra. Aquesta festa no té cap ritual
religiós, però la pietat islàmica hi afegeix
la recitació d’alguns versicles de l’Alcorà, al
final de la festa, quan la parella arriba a
casa o en els dies següents.

Tanmateix, la mort és el fet humà que
provoca generalment una abundància de
recitacions de l’Alcorà, durant l’agonia,
però sobretot durant l’enterrament i en
sessions mortuòries els dies següents i en
els commemoratius del decés.  La sura o
capítol de l’Alcorà número 36, és l’equiva-
lent al Psalm 23 entre els cristians protes-
tants (recordem allò de “el Senyor és el
meu pastor...”) o al Dies Irae (el dia de la
Ira), entre els catòlics, que és una antiga
missa de difunts incorporat al rèquiem al
segle XIII com a part del missal romà.
(Fins i tot tenim reminiscències en Ausiàs
March quan diu: “Bullirà la mar com la
cassola al forn...”  
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Al voltant de l’any 1944 es va descobrir
una làpida de marbre en les proximitats
de Xàtiva amb uns escrits en àrab i era
una peça funerària d’un antic cementeri
musulmà; el text deia: “Cerque refugi en
Déu, fugint del dimoni lapidat. En el nom
de Déu, el Clement, el Misericordiós. Déu
beneesca el nostre senyor Mahoma”.
L’altra cara de la làpida reproduïa l’aleia o
versicle de la sura o capítol  28 de
l’Alcorà: “Tot desapareixerà excepte la
seua Faç, a Ell pertany la saviesa, a Ell
sereu retornats. Déu i el seu enviat diuen
la veritat.”

Aquestes fórmules pietoses devien tro-
bar-se també en altres tombes a Xàtiva en
els cementeris de fora la muralla i, fins i
tot, en jardins mortuoris de dins la ciutat,
de gent amb palaus i espais grans en els
patis interiors de cases particulars benes-
tants. Convé recordar que les làpides eren
bastant cares i només podia fer-se-les la
gent rica. De totes maneres aquesta làpi-
da no té cap datació ni nom particular de
persona. La seua aportació és purament
artística i tècnica. A més a més, no se sap
on es troba actualment.

Els versicles, però, més importants en les
societats islàmiques són els dedicats a
temes legislatius sobre el comportament
social (família, autoritats, comerç, guerra,
acords de pau, etc.) El paper fonamental
de l’Alcorà en aquesta forma de vida
social dels musulmans es manifesta en
un versicle que expressa la perfecció que
té, a tots els nivells, incloent-hi també el
social, la religió establerta per Mahoma
en nom de Déu. Aquest text forma part
del “discurs de l’Adéu”, que va dirigir el
profeta Mahoma als seus companys uns
quants mesos abans de morir, en l’últim

pelegrinatge a la Meca que va encapçalar.
És l’origen de la consciència de superiori-
tat i de ser objecte de la predilecció divi-
na que senten els musulmans; diu així:
“Avui he acabat de fer perfecta per a vos-
altres, la vostra religió, la vostra forma de
servir Déu; estic satisfet d’haver-vos donat
l’Islam com a religió.”

L’expressió “al-lahu àkbar”, que es pot tra-
duir per “Déu és allò més gran que hi ha”
( i no “el més gran”, perquè pareix que
indique que hi ha altres déus, encara que
no tan “grans”!). Políticament i religiosa
s’utilitza amb el sentit de “Déu està per
damunt de tot el que es diu o es fa en
contra d’Ell” amb fonament en molts ver-
sicles de l’Alcorà. S’utilitza amb un sentit
fortíssim d’oposició a una cosa que es
considera una blasfèmia intolerables con-
tra Déu, tant en un sentit civil com militar
o polític, sempre des de la perspectiva
religiosa islàmica.

Que l’Alcorà és inimitable i únic és una de
les creences més importants dels musul-
mans sobre el text sagrat de l’Islam, el lli-
bre sant revelat per déu als homes pel
seu profeta i missatger Mahoma, “segell
final dels profetes i dels enviats”, segons
la fórmula musulmana treta de l’estructu-
ra fonamental de l’Alcorà i de la seua visió
salvífica de Déu i de la història humana.
L’Alcorà ha estat revelat a Mahoma en
llengua àrab, fet fonamental de la qüestió,
com diu el mateix Alcorà: Un Alcorà àrab,
en llengua àrab. Segons la fe i la tradició
històrica musulmana, va ser revelat frag-
ment a fragment, en àrab, al llarg d’uns
vint anys, fins a la mort de Mahoma l’any
632 o 11 de la Hègira o exili de Mahoma
de la Meca vers Medina. El profeta els
recitava a uns homes i dones especialis-
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tes en la memorització de relats i poemes
de la tradició oral d’Aràbia i els els feia
repetir i corregir. Es coneix que el text glo-
bal de l’Alcorà va ser recollit en un sol
volum uns deu anys després de la mort
de Mahoma. El text reunit finalment per
ordre del califa Uthman, gendre i seguir
del profeta i tercer califa successor seu, és
pràcticament el text que utilitzen actual-
ment els musulmans, i va ser difós, oral-
ment i per escrit, en llengua àrab.

Fixem-nos ara i ací, que pels moriscos, els
cristians no tenen cap llengua vehicular
per parlar amb Déu. Hom usa el llatí (llen-
gua dels emperadors romans i dels
pagans precristians) o bé una llengua lla-
tina o germànica, llengües que Déu no ha
utilitzat mai per transmetre cap missatge.
En tot cas, els textos que usen els cristians
han estat escrits per profetes jueus en
hebreu antic, arameu, i en tot cas, algun
evangeli i fets dels apòstols, en grec antic,
llengües totes elles que no parla cap cris-
tià. Altrament, quan un morisc recitava
qualsevol versicle de l’Alcorà, creia vera-
ment que repetia les paraules de Déu en
la llengua de Déu, i això cap cristià no ho
podia fer.

Dues fórmules litúrgiques preses del
mateix Alcorà s’utilitzen per a començar i
per a acabar, respectivament, la recitació
de qualsevol fragment del text alcorànic,
breu o llarg. Abans de començar, es fa
una imprecació: “jo pregue refugi a Déu
contra el dimoni lapidat”, pregària que es
pot considerar formulada per dos frag-
ments alcorànics. La primera part es troba
en set versicles, dels quals són molt repe-
tits pels musulmans el versicle que diu
Maria, la mare de Jesús, quan li ve l’àngel
de l’Anunciació i que fa així: “jo em refu-

gie de tu en Déu Misericordiós, perquè
tingues por de no agradar a Déu”; i també
els dos inicis de les dues sures o capítols
finals de l’Alcorà, de les quals ja n’havíem
parlat abans, molt repetides també en el
ritual de les cinc oracions obligatòries dià-
ries dels musulmans. La segona pregària
és l’anomenada “l’oració perfecta” i  que
diu així: “Ell és el Déu l’únic, Ell és Déu
l’Etern. Qui no ha engendrat ni és engen-
drat. Ningú no se li assembla, no té igual,
ningú no és semblant”, i que trobem al
capítol 112 de l’Alcorà. 

Ara podem entendre com pels moriscos
és considerat una blasfèmia dir que Déu
té un fill, fill que alhora també és Déu, i
que és sacrificat i “devorat” simbòlica-
ment durant la missa; tot considerant, a
més a més, que en l’Alcorà també aparei-
xen les figures de Jesús i sa mare, Maria,
però mai com a fill de Déu, sinó com a
profeta, considerat, per cert entre els
musulmans, com el més gran profeta
després de Mahoma. I potser, encara
més, es podria retrobar una certa reminis-
cència pagana, entre els cristians, el fet
que els déus greco-llatins sí que podien
tenir fills i podien cohabitar amb dones
mortals, dones que després infantaven
semidéus o herois celebrats!

La denominació “dimoni  lapidat”, o
Satanàs el Lapidat, apareix quatre vega-
des al llarg de l’Alcorà, amb juxtaposició
dels dos noms, i dues vegades més amb
un pronom personal que substitueix
Satanàs (ax-Xaitan, en àrab). Sembla que
el nom “lapidat” prové de la lapidació o
càstig dels dimonis per part dels àngels,
que es manifesta, segons la cosmogonia
musulmana, en els estels fugaços en el
firmament de nit, i també amb un ritual
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de lapidació dels dimonis (“rajm”, en
àrab) i de rebuig de les seues tempta-
cions en la  cerimònia islàmica anual que
celebren els musulmans en el pelegrinat-
ge de la Meca. Fem memòria, per exem-
ple, que la pedra anomenada la Kaaba,
que és el centre de veneració en el pele-
grinatge a la Meca pels musulmans, és un
meteorit quadrat que segons la tradició
islàmica fou enviat a la terra pel profeta
Elies, únic profeta que no ha mort, per-
què se’n pujà amb el carro de foc que
vingué a rescatar-l’en.

El versicle més representatiu de la posició
del dimoni dins l’Alcorà, seria el fragment
on Maria, la mare de Jesús, vol demanar
la protecció de Déu contra el dimoni
“lapidat”, i que apareix al capítol tercer,
versicle 36: “jo l’he posada, i la seua des-
cendència, sota la teua protecció, contra
el dimoni lapidat.” O també el versicle 98
del capítol 16, en què es fixa l’obligació
de començar la lectura o recitació de
l’Alcorà amb la fórmula següent: “jo pre-
gue refugi a Déu contra el dimoni lapidat;
quan recites l’Alcorà, demana auxili a Déu,
perquè et protegesca de Satanàs, el mal-
eït, el lapidat.”

CONCLUSIONS:

Arribats ací caldrà entendre què té de cap-
tivador entre els fidels musulmans que els
fa més sensibles al manteniment d’aques-
ta fe a pesar dels avatars de fortuna en una
època de forta intolerància religiosa:     

A) Els moriscos tenen un Déu particular
que els considera especials com a
poble elegit i als quals ha donat un
text únic i inimitable, semblantment

com als jueus, però no com als cris-
tians que manlleven els textos sagrats
dels jueus.

B) El Déu dels musulmans és qui els
marca el destí per al bé o per al mal,
com també l’esdevenidor i el que serà
en el futur de la fi dels temps. No els
cal, per tant, entrar en discussions
metafísiques complicades, perquè tot
està determinat per Déu. Els cristians
es debaten sobre els conceptes del
lliure albir i la llibertat del creient
davant Déu que l’ha creat o per con-
tra, el determinisme que l’aboca, faça
el que faça, envers un camí ja prees-
tablert per Déu. És una qüestió que el
cristianisme no acaba d’aclarir.

C) El musulmà té un Déu que els parla
en la seua llengua i els dóna un text
que han de memoritzar. Cada vegada
que ho fan, el que fan en realitat, és
parlar amb Déu. Els cristians necessi-
ten un sacerdot que els interprete els
textos que ells no poden llegir perquè
estan escrits en llatí, llengua que ja no
entenen i, que a més a més, ja era
una traducció de l’hebreu o de l’ara-
meu, llengües, per cert, semítiques,
germanes de l’àrab.

D) L’escriptura de l’Alcorà es converteix en
una mena de tòtem que el creien
porta amb ell enllà on vaja i fins i tot
en l’exili, i si el creient musulmà el
recita o diu el nom de Déu, aquest
viatja amb ell i l’acompanya en el
dolor, la guerra o la mort. Aquest
poder “semàntic” no es pot comparar
amb el cristià. El tribunal de la Santa
Inquisició ho sabia i és per això la
dèria persecutòria contra la lectura
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pública o privada de l’Alcorà, i contra el
fet mateix que el morisc pogués tenir
cap còpia escrita, i encara menys en
llengua àrab.

E) Pel musulmà, Déu és únic i pot valorar
més el fet que el creient es mantinga
viu malgrat tot, fins i tot si li cal negar
Déu o que és creient musulmà davant
de l’enemic, si amb això salva la vida
que és un bé de Déu, que no entos-
sudir-se a manifestar la seua fe davant
el tribunal o el contrincant. Entre els
moriscos, criptomusulmans, s’identifi-
caven entre ells simplement alçant
l’índex cap al cel i mirant cap amunt;
amb això explicaven a qui tenien
davant, si era musulmà,  que ell creia
en la Unicitat de Déu, encara que s’a-
magava davant dels cristians, que no
en comprenien la simbologia.    

F) Quan arribava la mort, fins i tot en l’e-
xili o sota tortura, per al musulmà

sempre li quedava la vida eterna
(explicada a l’Alcorà amb exemple
concrets, a diferència de l’Antic o Nou
Testaments que no parla de “premis”
específics.) Al capítol 36, versicles 55
diu: “Aquell gran dia, els companys del
paradís, dels jardins, només faran que
ser feliços. Ells i les seues esposes
sempre a l’ombra, recolzats damunt
coixins. Allí tindran una gran abundàn-
cia de fruita fresca i tot el que dema-
nen o desitgen, però la paraula que
escoltaran del Senyor ple de bondat
serà: Pau.” 

I potser per això, al morisc ja no li importa-
va tant si s’havia d’exiliar o d’anar a la
presó, de viure a les muntanyes o al bell
mig del desert; enllà on anés, el seu Déu
viatjava també a l’interior de la seua ànima
i la seua paraula era escoltada cada vega-
da que repetia el seu nom: “Al-lah”.
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Després de tallar per enèsima vegada
amb el matxet un altre fardell de cordes
vegetals que semblaven no tindre final,
per darrere la vegetació espessa va entre-
veure una minúscula clariana, un xicotet
espai, un trosset de terra sense vegetació.
S’hi va dirigir amb l’alé espetegant, bufant
com el bou quan aparegué, tot sol, a l’a-
nell circular de la plaça. 

Portava dies obrint-se pas entre la densa,
boirosa, humida, espesa i onerosa vegeta-
ció salvatge. La puta mare natura, es va dir
molt endins seu, mentre es deixava caure
en aquell racó on podria contemplar el cel
blau immens i silenciós per dalt seu, podria
seure sobre aquell minúscul munt de
roques que havien mantingut la selva al
seu voltant i podria refer-se de la deshidra-
tació que feia hores notava com li anava
ressecant la boca mentre el cos quedava
xop de la seua pròpia suor i altres fluids
corporals que semblaven fugir del seu cos
davant de la inclemència d’aquell inhòspit
alhora que ple de vida tros de selva que
havia decidit creuar tot sol. En la clariana
minúscula començà a pensar.

Un cop va asseure’s sobre aquelles

roques pelades, es va rentar les mans
com va poder. Va traure de la motxilla la
botella d’aigua, calenta com el pixum, de
la qual va haver de beure glopet a glopet.
Malgrat la temperatura, aquell líquid clar,
transparent i net, li semblava la millor
apòzema màgica que mai cap druida
podria superar. Enganyada la set, va notar
com se li escapava el baf per entre les
cames, per sobre els avantbraços que ara
que s’havia apujat les mànegues de la
camisa, deixaven anar l’excés de calor. Es
va veure assegut, allà tot sol i perdut, en
aquella clariana de la fi del món, com en
una pantalla l’espectador veuria el perso-
natge de la pel·lícula, en el cas de què
algú  fóra tan boig per seguir-lo fins on ell
havia arribat. L’espectador hi veuria com
el baf se li mesclava entre els cabells grei-
xosos per l’efecte d’un lleuger contrallum
que li donaria l’aspecte d’un dimoni que
anara a saltar sobre alguna presa indefen-
sa. Badoqueries, va pensar, la presa era ell
mateix, ell qui s’havia clavat en aquell
forat, mai millor dit, tot solet.

Sabia, però, que no estava sol. Sabia que
hi havien hagut molts altres abans que ell
que havien fet camins singulars com ara
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estava recorrent ell, a través d’aquella
indòmita, salvatge selva, i que, com ell,
molts d’altres també anaven per altres
selves remotes, ignotes, foragitades de la
ment de l’home televisiu televisat. Selves
espesses, fosques, brutes d’insectes que
piquen sense cap misericòrdia. La sang és
vida, li va vindre al cap, mentre es mirava
les mil i una picades que li havien deixat
de record totes aquelles minúscules cria-
tures de mil i una formes. Totes elles,
però, malgrat la seua evident multiformi-
tat, buscaven una sola cosa, atretes pel
seu olor corporal agre, buscaven un tros

qualsevol de la seua pell coberta amb
vestigis de tots els seus fluïts que li conti-
nuaven de vessar per tot arreu. Alimentar-
se, sobreviure, era la qüestió.

Va traure la bossa que conservava en una
butxaca tancada a prova d’humitats extre-
mes i en va traure un paquet de cigarre-
tes. Preocupat, amb un punt de nervis
incontrolats, va contemplar el producte
manufacturat que conservava l’objecte
del seu desig. Va respirar, tranquil, un aire
espés, calent i embafós. En efecte, el
paquet de tabac encara conservava aquell
punt sec dels països septentrionals, allà
on pots fumar sense que les gotes de
suor que et regalimen per la punta del
nas puguen apagar la flama que crema a

l’extrem de la cigarreta. En va encendre
una, de cigarreta, i es va omplir de fum
calent els seus pulmons extenuats. Molt
lògic no era, però el plaer que li va pro-
porcionar aquella primera calada li va fer
rebentar el cervell en una explosió de
sensacions que tenia reservades per
moments com aquell. Allí, tot sol, enmig
de la selva, va pensar que aquell seria un
d’aquells moments.

Mentre el fum dibuixava ingràvides cordes
blanques notava com la seua llengua
s’omplia de sensacions amargues. Va

començar a
veure imatges
de la seua
infantesa pro-
jectades per la
seua memò-
ria, com fum
que llançava
per la boca.
Era el xiquet
que comença-
va a llegir

sobre les vides d’intrèpids aventurers que,
com ara ell, havien sacrificat llur vides a la
causa d’anar a l’encontre d’allò que els era
desconegut. L’aventura de conèixer, la inex-
tricable tasca del saber. La rosa, va recordar,
està entre les espines.

Va suposar que a través d’aquelles imatges
que havia retingut en la memòria és com
havia arribat a proposar-se endinsar-se en
aquella xarxa de vegetació salvatge, espo-
nerosa de vida. En aquells temps, sense ell
saber-ho, començava a dirigir les seues
passes cap aquell clar de selva, on entre
xuclada i xuclada de cigarreta, les volves de
fum li feien de barrera de protecció front a
la vida infecta que l’envoltava per tot arreu.
Sí, el tabac hauria  de ser roí, perquè ni les
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més idiotes de les bestioles en volien
saber res de res. Igual com la majoria dels
seus coneguts, als quals, quan els hi va
exposar els seus plans, se’l quedaren
mirant amb cara de sorpresos. Anar a la
selva? A fer què? Per a què? Llavors, ell,
nou convers de l’aventura, segur de la seua
decisió els discutia les raons, intentava con-
vèncer-los amb els seus arguments.
Finalment, quan els seus interlocutors alça-
ven els muscles amb gest de voler dir “I
què?”, llavors, canviava de tema, i malgrat
que seguia creient més que abans, una
incerta ombra de dubte li recorria els
racons més foscos de la seua ment.

Ara, ací estava. L’aventura era ell. Sí, havia
esmerçat molts anys de la seua vida en la
preparació d’aquella aventura. Havia estu-
diat geografia de mapes oblidats, botàni-
ca de països remots, climatologia de tot el
món, dietètica per a sobreviure, medicina
elemental. Havia recorregut milers de qui-
lòmetres per poder assistir a conferèn-
cies, havia cursat tota mena de cursos de
formació. Sempre amb el propòsit ferm
de poder anticipar-se al seu futur, un futur
que ell presentia que seria més o menys
com el present en el qual estava engan-
xat. En una clariana, al bell mig d’un viat-
ge somniat, amb una gota perlada que li
penjava de la punta del nas. A la mà sos-
tenia una cigarreta que anava consumint-
se lentament, transformant-se en fum i
cendra, tot deixant-li una pàtina espesa i
fosca en les cavitats dels seus pulmons i
un centelleig d’impressions nervioses en
el seu cervell, a més d’un regust amarg
en la punta de la seua llengua.

Va apagar la cigarreta consumida. Es va
guardar la bossa de plàstic en la seua but-
xaca. Ho va tornar tot al seu lloc. Va escol-
tar els sorolls de la selva que l’envoltava,

va tornar a mirar el cel blau per damunt
del seu cap, i amb un lleuger impuls es va
redreçar, amb una pregunta. Li va sorgir
des de molt endins, sense que ell s’ho
acabara de creure, com qui no s’ho espe-
rava. Després de tants anys d’estudis,
després de tant de temps de preparació,
després de tant d’esforç, allà, en el mig de
la selva, tot avançant cap a un destí incert,
se li va plantar al davant, cara a cara.
Continuaria a avançar cap a un punt asse-
nyalat en el mapa que portava plegat, junt
a la brúixola, dins de la motxilla tota bruta.
Havia avançat amb les mans esgarrades
de tant de lluitar contra la selva. Havia
avançat? Es va adonar que la pregunta
havia vingut per a quedar-se. 

La pregunta li tornava totes les veus que
mai no havien cregut en el propòsit del
seu viatge. Ell els hi responia que avançar
significa anar a l’encontre d’algun punt,
arribar a algun lloc, on finalitza el viatge.
Avançar?, li repetia la pregunta. I si al final
de tot, al final d’aquell viatge, aquell punt
marcat en roig sobre un tros de paper cap
on ell s’hi dirigia, on esperava trobar una
tribu perduda en un punt marcat, que li
havien dit que mai no havia tingut cap
contacte amb cap ésser humà civilitzat...
No volia continuar, però la pregunta el va
mirar fixament a la cara, com l’espectador
mira la pantalla, i li va amollar, fredament:
I si al final de tot, al final d’aquest viatge,
quan els trobes, ells no volen ser trobats?

Va tallar per enèsima vegada amb el mat-
xet un altre fardell de cordes vegetals que
semblaven no tindre final, per darrere la
vegetació espessa no va entreveure res
més que més vegetació. S’hi va dirigir
amb l’alé espetegant, bufant com el bou
quan apareix, tot so, a l’anell circular de la
plaça.
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Iniciat per Epicur de Samos, que fundà l’es-
cola anomenada El Jardí.

Aquesta escola defensa una física materia-
lista que recull l’atomisme de Demòcrit:
l`univers està constituït per àtoms i buit; els
àtoms es mouen en sentit vertical, però
tenen la capacitat de desviar-se de la trajec-
tòria inicial, topen entre ells i originen les
substàncies. Els xocs es produeixen per
atzar, sense una causa que els determine,
amb la qual cosa la llibertat a l’univers
queda acceptada. 

La finalitat de la conducta moral, segons
aquesta escola, és la felicitat, la qual resideix
en el plaer, que és “principi i fi d’una vida
feliç”. La persona busca el plaer i defuig del
dolor, però plaer i dolor mantenen una rela-
ció dialèctica perquè l’un segueix l’altre;
d’ací que l’ideal del savi consisteix no a
seguir el plaer més gran, perquè comporta-
rà un dolor més gran, sinó a assolir un equi-
libri de plaers, un estat d’ataràxia, de tran-
quil·litat d’ànim, absència de torbació. 

A l’obra  “Carta a Meneceu”, Epicur exposa
quines són les causes de la infelicitat huma-
na: la por als déus, al destí, al dolor i a la
mort, i justifica que no hem de deixar que
ens angoixen.

Atreveix-te a pensar: 
Que ningú, pel fet de ser jove, no deixi per
més endavant l’aspiració a la saviesa, i que
ningú, pel fet de ser vell, no es cansi d’aspi-
rar a la saviesa: per ocupar-se de la salut de
l’esperit no és mai massa tard ni massa
aviat.

A continuació exposaré algunes Màximes
capitals o idees principals del llibre “Sobre la

felicitat” d‘Epicur amb l’ànim que els parti-
daris de la felicitat puguin accedir al pensa-
ment del savi Epicur.

MÀXIMES CAPITALS
1. Els que són feliços i perdurables no

tenen maldecaps ni en provoquen als
altres. Per tant, no estan sotmesos a
indignacions ni a agraïments, perquè
aquesta mena de coses són pròpies
dels dèbils.

2.  A nosaltres, la mort no ens afecta: per-
què el que s’ha dissolt es torna insensi-
ble, i el que és insensible a nosaltres no
ens afecta.

3. El Límit de la magnitud dels plaers és l’e-
liminació de tot dolor. A tot arreu on hi
ha plaer, i tant de temps com n’hi hagi,
no hi ha dolor ni pena ni cap barreja d’a-
questes dues coses.

4. El dolor no perdura ininterrompudament
a la carn, sinó que el més agut hi és
l`estona més petita, i el que amb prou
feines és més intens que el plaer carnal
no l’acompanya gaire dies. I les malalties
llargues porten més plaer que no pas
dolor a la carn

5. No es pot viure amb plaer sense viure
amb seny, amb honestedat i amb justícia,
ni viure amb seny, amb honestedat i amb
justícia sense viure amb plaer. Qui no té
allò que fa viure amb seny, amb honeste-
dat i amb justícia no pot viure amb plaer.

Destacar unes frases del propi Epicur, on
indica que:

“El plaer és el principi i el fi de la vida feliç,
doncs el principi de tota vida que pot ser
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considerada com feliç ha de tenir com a fi
la prudència, superior a la mateixa
Filosofia, doncs d’aquesta es desprenen
totes les altres virtuts, ja que sense prudèn-
cia, sense moralitat, i sense justícia no és
possible viure feliç”.

“Qui no considera allò que té com la rique-
sa més gran, és infeliç,
encara que siga l’amo del
món”                  

“Vols ser ric? Doncs no t’es-
forces en augmentar els
teus béns, sinó en disminuir
la teua cobdícia”.

“No ha de ser feliç el jove,
sinó el vell que ha viscut
una bella vida”

“La necessitat és un mal, no
hi ha necessitat de viure baix
l’imperi de la necessitat”.

“L’home que no es confor-
ma amb poc, no es conforma amb res”.

“Així, doncs, practiquen la filosofia tant el
jove com el vell; un, per a què encara enve-
llint, es puga mantenir jove en la seua feli-
citat gràcies als records del passat; l’altre,
per a què puga ser jove i vell al mateix
temps, mostrant la seua serenitat front a
l’avenir”.
“Cal que meditem, per tant, sobre les coses
que ens aporten felicitat, ja que si en fruei-
xen, ho tenim tot, i si ens falta, fem tot el
que és possible per obtenir-la”. 
El punt central de l’ètica d’Epicur és l’amistat,
ja que al conrear-la la vida humana es veu
revestida de major plaer i felicitat.  

“ La amistad va recorriendo  el universo
como un heraldo que nos invita a la feli-
cidad”. De tots els béns que la saviesa pro-
cura per a la felicitat d’una vida completa, el
major amb diferència és l’adquisició de l’a-
mistat.

“La set es satisfà amb un glop d’aigua i la
fam amb un tros de pa”, però els dolors de
l’ànima romanen en nosaltres durant més
temps (pensem al dolor intens que ens pro-
voca la mort d’algú estimat, o una ruptura
sentimental). 
A més, i amb açò estem especialment d’a-

cord, un dels patiments típics
de l’ànima rau en els pensa-
ments que tenim sobre el
que encara no ha ocorregut
(s’estavellarà l’avió amb el
que viatge en vacances?
M’acomiadaran a la feina?,
etc), el que no deixa de ser
una forma addicional de pro-
vocar-nos dolor.

Aquests consells, i altres
similars, medita’ls dia i nit al
teu interior, i així mai, ni des-
pert ni somiant, tindràs per-

torbació alguna, permetent arribar a l’atarà-
xia: eixa serenitat d’ànim que ens permet
enfrontar-nos amb garanties d’èxit a les cir-
cumstàncies difícils que, inevitablement,
sempre apareixen a la vida.  Per últim, cal
destacar que Nietzsche i Epicur foren els
dos filòsofs més centrats en la recerca de la
defensa emocional de l’individu.

Obres principals: 
Carta a Meneceu: l’obra que ens ocupa.

Carta d’Heròdot: a la qual desenvolupa la
seua teoria atomista.

Carta a Pythocles: és una continuació de
l’anterior, aplicant la teoria atomista a l’estu-
di de l’astronomia i els fenòmens del cel. 

Carta a Idomeneu: la va escriure el dia de
la seua mort, és per tant una mena de tes-
tament vital. 

Màximes Capitals: són un conjunt de sen-
tències breus en les quals resumeix les
seues idees principals.
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Em sembla curiós, cada vegada que algú
em conta històries al voltant de la saviesa
dels indis, de la cultura dels indis, tan
plena de senzillesa, de naturalitat i natura-
lesa, i sobretot el respecte a la vida en
totes les seues manifestacions, arbres,
animals i persones.

Hi ha molts textos que ens recorden els
seus valors i els seus principis i poc a poc
es van fent públics, ens van arribant mal-
grat haver estat presentats i considerats la
majoria de les vegades com a salvatges.
De segur que tothom recorda un gran
nombre de pel·lícules on apareixien en
les seues terres lluitant primer per sobre-
viure i després per a no ser assassinats. Al
final de tot, ells varen ser arrabassat i obli-
gats a viure en les reserves, on a la força
anaven deixant els seus costums per arri-
bar viure com els rostres pàl·lids, o siga
els de la pell blanca.

El fet i la situació que vaig escoltar és la
que contaré a la fi, perquè cadascú la
puga conèixer, la puga entendre i tal vega-
da li siga útil en algun moment de lluita
interna. Amb poques paraules i amb
molta claredat parlaven els indis, perquè
era així com pensaven, era així com eren.
Les coses mes complicades les feien sen-
zilles i els seus raonaments eren plens de
veritat i de bondat.

Hi havia una vegada un indi gran, major,
que tenia el costum de seure a l’ombra
d’un arbre per a raonar amb el seu nét. El
jove li feia preguntes, expressava les
seues idees, descrivia les seues emocions
i sempre esperava eixes respostes tan
enriquidores que, a poc a poc, li perme-
tien conèixer i entendre els camins i prin-
cipis bàsics per a viure, créixer, formar-se
i sentir-se bé.
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Un dia que com de costum l’indi gran era
a l’ombra de l’arbre, va veure arribar al
seu nét, i va percebre que duia inquietud
i desassossec; en preguntar-li què li pas-
sava el jove indi va respondre:

“No sé que tinc, no sé que em passa, de
vegades estic tranquil, em sento capaç de
fer coses, tot ho veig amb claredat i em
soc feliç; d’altres no puc ni conciliar el
son, estic agitat, la meua ment no em
deixa temps ni per a comprendre tot el
que hi passa i no faig res amb satisfacció,
estic irritat i enfadat amb tot.....”

L’indi gran el mirava i l’escoltava amb
atenció i respecte, deixant que el xiquet
alliberàs l’angoixa que portava al dintre i
quan aquest deixà de parlar amb la major
de les tendreses li va dir:

“És com si visqueren dos llops dins teua,

un tranquil que et dóna seguretat, t’acom-
panya i et protegeix i l’altre feroç, insatis-
fet, agressiu que recela de tot i no es fia
de res ni de ningú ? “

Sí, va respondre el xiquet,tan sorprès com
content d’haver estat comprès i perquè el
seu iaio amb tan poques paraules i amb
una descripció tan gràfica havia captat
exactament quin era el seu estat i què li
volia dir. I va continuar escoltant:

“Això que t’arrossega és totalment normal
i natural, tothom du al seu dintre dos llops
i a d’aprendre a viure-hi  amb les seues
lluites.”

“I qui guanyarà?”

“Aquell a qui tu alimentes.” 
Va respondre el iaio.
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Diseñar es un proceso creativo que busca
la solución funcional y estética de una
idea. Hacer disponible un objeto para una
acción eficaz. Se suele confundir con fre-
cuencia a los diseñadores y a los artistas,
aunque únicamente tienen en común la
creatividad. El diseñador proyecta el dise-
ño en función de un encargo y ha de
pensar tanto en el cliente como en el
usuario final, justificando sus propuestas.
A diferencia del artista que es más espon-
táneo y sus acciones pueden no estar jus-
tificadas.

Su campo de actuación tiene relación con
la industria, el comercio y todas las activi-
dades culturales, el diseño se encuentra

hasta en la parte más ínfima de la vida
del ser humano. El diseño también es
una actividad técnica y creativa encamina-
da a idear un proyecto útil, funcional y
estético que pueda  convencer  a todos.

Proceso del diseño

1. Observar y analizar el medio en el
cual se desenvuelve el ser humano, des-
cubriendo alguna necesidad y utilidad.

2. Planear y proyectar proponiendo un
modo de solucionar esta necesidad, por
medio de planos y maquetas, tratando de
descubrir la posibilidad y viabilidad de
la(s) solución(es).
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3. Construir y ejecutar llevando a la
vida real la idea inicial, por medio de
materiales y procesos productivos.

El diseño gráfico es una profesión cuya
actividad es la acción de concebir, progra-
mar, proyectar y realizar mensajes visua-
les, producidos en general por medios
técnicos y destinados a transmitir mensa-
jes específicos a grupos sociales determi-
nados. Esta es la actividad que posibilita
comunicar gráficamente ideas, hechos y
valores. 

La Bauhaus sentó las bases normativas y
patrones de lo que hoy conocemos como
diseño industrial y gráfico. Sin duda la
escuela estableció los fundamentos aca-
démicos sobre los cuales se basaría en
gran medida una de las tendencias más
predominantes de la nueva Arquitectura
Moderna, incorporando una nueva estéti-
ca que abarcaría todos los ámbitos de la
vida cotidiana:” desde la silla en la que

usted se sienta hasta la página que está
leyendo”.

El buen diseño es eterno, aspirar a crear
un diseño eterno ayuda a que el proyec-
to tenga soluciones duraderas. Construir
un futuro sostenible basado en proyectos
duraderos que  permitan ir sumando ele-
mentos al proyecto. Si solo las ideas se
basan en las últimas tendencias, el pro-
yecto estará construido de piezas que
tendrán que ser reemplazadas cada tem-
porada. El buen diseño ha de ser capaz
de llegar a todos. Lo que no tiene sentido
es hacer algo que sólo se va a entender
dentro de un contexto.

Hay que pensar en diseñar basándose en
buenas ideas y en resolver problemas.
Eso hará que las soluciones lleguen a
todos. Como hemos visto el diseño es
parte de un proceso intelectual para con-
seguir plasmar una idea, por ejemplo
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nuestro encargo es la idea de una fuente
dentro de una rotonda en la entrada de
un pueblo, el entorno es esencial a la
hora de concebir el diseño, debe ser
armónico y no evocar  otros espacios que
en su idea original no deseamos.

Los materiales que se utilizan en el proce-
so final son esenciales. En un entorno
rural y donde el espacio que nos rodea es
en su mayoría naturaleza, serán necesa-
rios unos materiales lo menos manipula-
dos posibles y además un concepto de la
estructura que no sea estridente  ni llama-
tivo. Si el objetivo es el hacer un homena-
je al “AGUA”,  el diseño tiene que estar
sujeto a un  estudio riguroso del tema, y
no podemos olvidar que en ideas creati-
vas ”menos es más”;  aglomerar diferen-
tes materiales sin  sentido puede dar
como resultado que el diseño de esa idea
nos recuerde a otro espacio donde se

usan habitualmente esos materiales
como por ejemplo UN BAÑO.
Pongamos otro ejemplo, un conjunto
arquitectónico que fue concebido en el
pasado, y que funcionaba visualmente y
que ningún arquitecto ni diseñador que
se precie osaría transformar parcialmente.
Respeto a las formas y al concepto que
funcionan, es lo mínimo que se le pide a
un profesional.

Recalcar que “NO TODO VALE”, y que el
gusto se puede cultivar y aprender. Y no
ser pretenciosos y que se pueden copiar
ideas que funcionan. No todo músico es
compositor, pero sabe interpretar a
Mozart, Beethoven, etc.

En Diseño pasa lo mismo si no sabes
componer, interpretar otras ideas, con
respeto, es muy válido.
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La cimera de la Terra celebrada per les
Nacions Unides  a Rio de Janeiro al 1992
va reconéixer  la necessitat mundial de
conciliar la preservació futura de la biodi-
versitat amb el progrés humà segons els
criteris de sostenibilitat promulgats al
Conveni internacional sobre la Diversitat
Biològica que fou aprovat a Nairobi el 22
de maig de 1992, data posteriorment
declarada per l’Assemblea General de
l’ONU com Dia Internacional de la
Biodiversitat. Amb aquesta intenció, l’any
2010 fou declarat Any Internacional de la
Diversitat Biològica per la 61a sessió de
l’Assemblea General de les Nacions
Unides en 2006.

El terme “biodiversitat” fa referència al
nombre de poblacions d’organismes i
espècies distintes; el mot inclou la diver-
sitat de les interaccions entre les espècies
i el seu ecosistema. En cada ecosistema
els organismes vivents són part d’un tot

que actua  recíprocament entre ell mateix
i tots els altres elements del mitjà que
l’envolta.
L’opinió més estesa en l’àmbit científic
estableix la teoria que la vida va comen-
çar a partir de la matèria inerta en algun
moment del període comprés entre
4.400 milions d’anys, quan es van donar
les condicions perquè el vapor d’aigua
pogués condensar-s’hi per primera vega-
da, i els 2.700 milions d’anys en arrere,
quan aparegueren els primers indicis de
vida. La biodiversitat que avui trobem a la
terra és el resultat d’aquells milions d’anys
d’evolució. Hom considera que el nom-
bre d’espècies macroscòpiques que hi ha
actualment fluctua entre els 2 milions i
els 100, amb un valor real probable d’uns
10 milions d’espècies aproximadament.

La majoria dels biòlegs coincideix a desta-
car el període iniciat amb l’aparició de
l’home amb  una nova extinció massiva,

BIODIVERSITAT
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l’extinció anomenada holocènica, provo-
cada especialment per l’impacte dels
humans en el desenvolupament dels
ecosistemes. Molts científics opinen que
la taxa actual d’extinció és suficient per
crear una gran extinció massiva en els
terme d’un segle.
El valor essencial i fonamental de la bio-
diversitat rau en el resultat d’un procés
natural que ha durat milions d’anys.
Només per aquest motiu, la diversitat bio-
lògica té tot el dret a continuar existint.
L’home i la seua cultura, com a resultat i
part activa d’aquesta diversitat,  hauria de
vetllar per protegir-la i respectar-la. La bio-
diversitat, a més a més, garanteix el
benestar i l’equilibri en la biosfera. Els ele-
ments diversos que componen la biodi-
versitat confomen veritables unitats fun-
cionals, que aporten i asseguren molts
dels anomenats “serveis” bàsics per la
nostra supervivència.

Finalment, des de la nostra condició
humana, la diversitat també representa
un capital natural. L’ús i benefici de la bio-
diversitat ha contribuït de moltes maneres
al desenvolupament de la cultura huma-
na, i representa una font potencial d’ac-
cés a necessitats futures. Els elements
que constitueixen la diversitat biològica
d’una àrea són reguladors naturals dels
fluxos d’energia i de matèria.
Acompleixen funcions molt importants en

la regulació i estabilització de les terres i
zones litorals. La biodiversitat juga un
paper determinant en processos atmosfè-
rics i climàtics. Molts intercanvis i efectes
de les masses continentals i els oceans,
amb l’atmosfera,  són producte dels ele-
ments vius (l’efecte albedo, cicle del car-
boni, etc.) Durant el segle XX hom ha
observat l’erosió cada vegada més accele-
rada de la biodiversitat. Les estimacions
sobre les proporcions de l’extinció són
variades, entre molt poques i fins 200
espècies extingides per dia, però tots els
científics reconeixen que la proporció de
pèrdua d’espècies és major a hores d’ara
que en qualsevol altra època de la histò-
ria humana.  

En el regne vegetal hom estima que es
troben amenaçades aproximadament un
12,5% de les espècies conegudes.
Tothom està d’acord a considerar l’home
i les seues activitats com a responsable
d’aquestes pèrdues, tot incloent-hi la des-
trucció directa de plantes i el seu hàbitat.
Hi ha una interdependència molt estreta
entre tots els éssers vius i entre els factors
del seu hàbitat, i per tant, una alteració
entre uns éssers vius pot modificar també
els seu hàbitat i els altres habitants d’a-
quell ecosistema en concret. La pèrdua
de gran part de la biodiversitat pot tenir
greus conseqüències, incloent-hi la nostra
pròpia desaparició com a espècie.
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Calopteryx haemorrhoidalis
Habita en aigües clares i de corrent lent. Al País Valencià es prou abundant, encara que a
Antella no sembla ser-ho.
No s�ha detectat cap amenaça per a les seues poblacions.
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Lestes viridis
Habita aigües corrents, encara que és més abundant en aigües estancades.
Al País Valencià té una amplia distribució. A Antella no més s�ha pogut detectar un eixemplar.
No s�ha detectat cap amenaça per a les seues poblacions.
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Platycnemis latipes
Es troba generalment a aigües corrents.
Al País Valencià és una espècie abundant i ben distribuïda. A Antella és molt abundant a la
vora del Xúquer.
No es requereixen mesures especials per a la seua conservació.
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Aeshna mixta
Es troba en llacs i tolls, i és tolerant a les aigües salobres.
Molt abundant a les zones costaneres del País Valencià. A Antella es pot observar a l�Assut de
Carcaixent.
No es requereixen mesures especials per a la seua conservació.
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Anax parthenope
Típica de aigües estancades amb vegetació de ribera.
Al País Valenciá es especialment abundant a la província d�Alacant. A Antella es pot obser-
var a l�Assut de Carcaixent i a l�Assut del poble.. Especialment abundant a les vesprades
d�estiu a la Sèquia Reial.
No es requereixen mesures especials per a la seua conservació.
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Onychogumphus uncatus
Espècie exclusiva d�aigües corrents i netes.
Al País Valenciá es especialment abundant a la província de Castelló.
A Antella es pot observar a l�Assut i en masses d�aigüa menudes, encara que no és molt
abundant al poble.
No es requereixen mesures especials per a la seua conservació.
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Oxygastra curtisii
Habita corrents lents amb fons de fang i
vores amb arbres.
Protegida pel Conveni de Berna, com a espè-
cie estrictament protegida. L�UICN la conside-
ra vulnerable i en regressió. El Comité euro-
peu per a la protecció de la natura i dels recur-
sos naturals del Consell d�Europa va incloure
aquesta espècie com a espècie en perill. La

Directiva Hàbitat 92/43 de la Unió Europea
inclou aquesta espècie en els anexos II i IV. Es
tracta d�una espècie d�interés comunitari que
requereix una protecció estricta. Al País
Valencià es pot trobar a les rodalies del Túria,
amb dos poblacions, al Massís de Caroig, on
es relativament abundant i a la Ribera del
Xúquer a Tous i a Antella, on es molt poc
abundant.
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Anax imperator
Habita en aigües estancades i
corrents lents. Prefereix les grans
superfícies d�aigüa lliures de vege-
tació. Al País Valencià es una de les
espècies més comunes i abun-
dants. A Antella habita a moltes
basses de rec.
No s�ha detectat cap amenaça per
a les seues poblacions.

Trithemis annulata
Habita aigües estancades i corrents
lents, també en els marges del rius
on l�aigua s�embassa.
Espècie en expansió, prou abundant
al País Valencià. A Antella es pot tro-
bar a les assuts.
No es requereixen mesures espe-
cials per a la seua conservació.
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Orthetrum brunneum
Prefereix rierols o sèquies de corrent lent.
Espècie ben distribuïda al País Valenciá, a Antella no ès molt abundant.
No es requereixen mesures especials per a la seua conservació. 
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Crocothemis erythraea
Espècie típica d�aigües estancades i eutrofizades, com tolls, arrosars o sèquies, i tolerant a la
salinitat. Per tant es una espècie molt abundant al País Valencià.
No es requereixen mesures especials per a la seua conservació.
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Platycnemis acutipennis
Habita en rius de corrent lent.
El Comité del Consell d�Europa va incloure aquesta espècie en la categoria de rara.
No es molt abundant al País Valencià. A Antella s�han detectat tres poblacions estables al
marge del Xúquer.
No s�ha detectat cap amenaça per a les seues poblacions.
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Sympetrum fonscolombii
Prefereix aigües estancades i no molt profundes. Ès l�espècia més comuna al País Valencià.
No es requereixen mesures especials per a la seua conservació.
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Charaxes jasius
O papallona de l�alborç. El nom es degut a que les larves s�alimenten d�aquest arbust.
Molt poc abundant a Antella.
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Zygaena lavandulae
La gitana o zigena de cinc punts es caracteritza pel seu color general violaci amb 5 punts ver-
mells a l'anvers de les ales anteriors, encerclats per un marge més fosc. Les erugues, visibles
al ser de color groc amb dues fileres de punts negres al dors i tan tòxiques com els adults,
s'alimenten de plantes de la família papilionàcies. 
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