


Casa de les Comportes





Dipòsit Legal:V-4628-2005

Edita: CILIM, Associació Cultural d’Antella.

Col·labora: 

Portada: Anna Noguera i Escalera

Assesors Lingüístics: Isaïes Minetto i Gozalvez • Joan Josep Conejero i Noguera

Maquetacio i impressió: 
Set i Set Gràfiques. Tel.: 96 297 02 01

Ajuntament
d’Antella



6

7

15

21

27

30

43

61

78

80

82

84

90

92

94

98

102

106

108

PRESENTACIÓ

PRESÈNCIA VALENCIANA A LES CORTS DE CADIS.

200 ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ DE CADIS.

ANTELLA, DE 1801 A 1814.

LA INFLUÈNCIA DE CADIS EN LES CONSTITUCIONS ESPANYOLES.

EL SUD DEL SUD.

PODER CONSTITUENT I CONSTITUCIÓ. REFLEXIONS D’UN INDIGNAT.

PARAULES DE PRESENTACIÓ DE LA 27A. TROBADA.

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.

FRANCISCO JUÁREZ MORRIÓ, UNA VÍCTIMA DE LA BARBÀRIE.

LA SOSTENIBILITAT I L’ÀMBIT LOCAL CAMINEN JUNTS.

XÚQUER VIU, QUASI UNA DÈCADA LLUITANT PEL XÚQUER.

L’EDAT DE L’ENTUSIASME.

LA CRISI D’AVUI I LES D’AHIR.

HOMENATGE ALS TRASTOS.

“POSENYOR QUE AÇÒ ERA...”

LA FILOSOFÍA DEL CAFÉ.

ISAIAS MINETTO. “L’IMPRESIONISME AMB MISSATGE”.

CENTENARI DE LA SOCIETAT PROTECTORA MUSICAL D’ANTELLA AL

CERTÀMEN DE BANDES DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA (1912-2012).

5

SUMARI



Si haguéssem de simplificar què ha estat
la història de l’ésser humà podríem dir
que fou la llarga cursa de la lluita incan-
sable per aconseguir la felicitat i la lli-
bertat. Comprovem que el comú deno-
minador de tots els animals més enllà
d’alimentar-se i reproduir-se és de rela-
cionar-se per vincles de poder: els més
forts dominen els més febles. Per la seua
banda, l’home ha estat l’animal que ha
volgut trencar aquesta simplificació i ha
pretès introduir un concepte revolucio-
nari, això és, el de la igualtat, sense la
qual ni tan sols podríem parlar de “feli-
citat” ni de “llibertat”.

Des què els nostres avantpassats vivien a
les coves fins fa poc més de dos-cents
anys, ens havíem relacionat d’aquesta
manera, això és, pel mètode de l’escla-
vatge, els rics governant els pobres, els
amos, senyors o aristòcrates sempre sot-
metent esclaus, vassalls i vilatans. Als
albors de la història contemporània, les
revolucions Anglesa, primer, però sobre-
tot l’Americana i tot seguit la Francesa a
la fi del segle XVIII, donaren peu i per
primera vegada a fer un tomb en les
relacions entre les persones. Aquesta
nova idea es recollirà en uns principis
bàsics que anomenem “Constitucions”. 

Enguany s’acompleixen els dos-cents
anys d’aquella primera constitució
espanyola hereva de l’americana i de la
francesa i, tot guardant les distàncies
revolucionàries (ja que l’espanyola
només és un primer indici de progrés
prou magre en amplària, profunditat i
duració), si més no, suposa un principi
novell de canvi. Les reaccions no es
feren esperar i donaren pas a un procés

de dalt a baixos i de dents de serra en
estira i arronsa que encara ara continua.

Perquè, potser només és un somni allò
de la Felicitat, la Llibertat i la Igualtat,
però a qui no li agrada somniar que tot
acabarà bé? Dediquem, doncs, aquest
anuari a aquell somni encara pendent
amb una sèrie d’articles que ens ajuden
a comprendre tot el procés de canvi des
de diversos punts de vista escrits pels
nostres col·laboradors de l’associació
Cilim.

En segon lloc la revista vol fer-se ressò
de l’esdeveniment cultural més impor-
tant  de l’any: la Trobada del mes d’a-
bril.  Per  primera vegada Antella reco-
llia la torxa de la 27ena trobada de les
escoles en valencià amb una recepció de
més de vint mil persones de tota la
comarca de la Ribera del Xúquer. Cal
fer esment que la Trobada no hauria
estat possible sense la fermesa i insistèn-
cia de l’Associació de pares i mares
d’Antella i del grup directiu i del profes-
sorat de l’escola municipal; des d’ací la
nostra més sincera enhorabona per l’è-
xit i agraïments per la voluntat demos-
trada. 

La tercera part de la revista està reserva-
da al conjunt d’articles dels nostres socis
i col·laboradors i lectors habituals.
Desitgem que en fruïu de la lectura i us
encoratgem a seguir en la vostra tasca
de cada dia que es veu ara reflectida en
els escrits i els reculls de fotografies de
tota l’obra realitzada al llarg de l’any
2012.  Moltes gràcies i endavant.  

Associació Cultural d’Antella Cilim 

presentació
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La Il.lustració

El segle XVIII presentarà un dels
moviments intel.lectuals més decisius
en la història de la humanitat: la Il.lus-
tració. Segurament molts dels seus
principis i filosofia ja estaven presents
en altres manifestacions anteriors
però des d’aquest
moment, des de l’inici
del segle, s’introdueix
en la cosa pública la
concepció de la perso-
na com element trans-
cendent, principal,
origen i destinació del
món. Efectivament,
Leonardo da Vinci ja
havia dit que l’home
era la mesura de totes
les coses, però el que
ara s’afirma no es sola-
ment que és la mesura
sinó el destinatari,
executor i protagonis-
ta dels comporta-
ments socials per sobre qualsevol con-
cepció deïficada.

L’elevació de la persona a eixa situació
principal i protagonista tindrà un
ressò evident en la pròpia configura-
ció política dels països. Conseqüència
d’allò seran les dos primeres revolu-
cions i constitucions que podríem
anomenar de modernes: la

Constitució Americana de 1787 i la
Constitució Francesa de 1791.

Es discuteix sovint si aquestes són les
primeres constitucions; cal aclarir que
encara que formalment seria discutible
és evident que sí ho són des de la ves-
sant de compilació constitutiva dels

estats democràtics i de
predomini de la voluntat
popular tal i com actual-
ment considerem ha
d’organitzar-se un país. 

Anteriorment ja exis-
tien compilacions legals
dels drets i deures dels
súbdits d’un estat però
amb connotacions ben
diferents a les actuals. A
Grècia, les teories aris-
totèliques no passaren
del paper dins d’un
concepte de democrà-
cia limitat que contem-
plava l’existència de

classes socials i l’esclavitud. La que
podríem dir primera Carta Magna
seria la de Juan Sin tierra, el rei
d’Anglaterra que en 1215 limitava el
poder del monarca però que mai no
fou votada per sufragi universal i tam-
poc considerava els pobladors en ple-
nitud de drets. També tenim un exem-
ple domèstic que podria dir-se és una
mena de constitució valenciana avant

presència valenciana a les
corts de cadis

Jesús Huguet Pascual
Secretari Executiu del Consell Valencià de cultura

Debat en les Corts de Cadis.



la lettre, els Furs, però que a més de ser
una recopilació de lleis diverses en
temps i destinació foren conseqüència
de la voluntat reial  (en ocasions pres-
sionat el rei per necessitats econòmi-
ques o bèl.liques) i no de la participa-
ció popular.

En tot cas, les constitucions americana
i francesa presenten uns trets que les
fan singulars per sobre totes les legisla-
cions anteriors. Per primera vegada la
sobirania passa del poder reial al poble
i per tant els veïns deixen de ser súbdits
per esdevenir ciutadans. Eixos dos
principis, que van units indestriable-
ment, seran els eixos sobre els quals es
bastiran totes les constitucions poste-
riors, modernes i democràtiques. El
poble és qui ostenta el poder, per tant
els components d’eixe poble són els
que decidiran allò que convé o no al
país. Són ja ciutadans lliures, no súb-
dits, capaços d’expressar l’apropiat.  I
en conseqüència introduiran com
drets la llibertat de premsa i paraula,
la lliure circulació, la laïcitat de l’estat
o qualsevulla altra qüestió que esti-
men d’interés.

L’Estatut de Baiona
L’Estatut de Baiona, també anomenat
Constitució o Carta de Baiona, encara
que en el seu original francés s’ano-
mene Acte Constitutionnel de l’Espagne,
és un document atorgat a la ciutat
francesa de Baiona el 7 de juliol de
1808 per Napoleó, aprofitant la
renuncia de Carlos IV i Fernando, el
seu fill i successor, i que jurada per
José I (el rei d’Espanya imposat pel
seu germà Napoleó) intentava ser una
constitució per a Espanya seguint el
model francés.

L’Estatut de Baiona, encara que va ser
ratificada per una assemblea de nota-
bles espanyols que estaven al costat
del rei francés, podem dir que va nài-
xer morta: dictada fora del territori
espanyol, apadrinada només per uns
pocs liberals moderats i seguidors dels
francesos que a més a més no van
poder discutir lliurement el contingut
i sobre tot amb el poble espanyol a la
contra.

Pensem en l’oposició decidida de la
majoria del poble i dels dirigents espa-
nyols  quan ja a l’Art. 2 es diu que la
Corona d’Espanya i de les Índies serà
hereditària pels descendents del rei
José i en cas de falta de descendència
seua passaria a Napoleó o els seus cor-
responents descendents.

L’Estatut de Baiona, a pesar que for-
malment pot dir-se que va ser el pri-
mer intent de constitució espanyola,
en realitat no va tindre influència en
l’ordenament jurídic de la  nació, i
parlant en termes estrictes tampoc cal-
dria considerar-la pròpiament una
constitució ja que no fou elaborada

8

L'Om de la Constitució de 1812 a
Castellnovo.



p
r

e
s

è
n

c
ia

 v
a

le
n

c
ia

n
a

 a
 l

e
s

 c
o

r
ts

 d
e

 c
a

d
is

9

per representants de la Nació sinó
atorgada per un poder estrany,
Napoleó.     

La Constitució de Cadis
L’entrada de les tropes franceses a ter-
ritori espanyol propicià la creació de
Juntes Locals o Regionals de Defensa
que després de la Batalla de Bailén
s’organitzaren al voltant d’un Junta
Central Suprema. Aquestes Juntes,
originàriament incloïen militars, alt
clergat, funcionaris  i professors,
majoritàriament conservadors. 

La Junta Central, tot trencant el proto-
col tradicional que només atorgava al
rei la convocatòria de Corts Generals,
mitjançant Decret de 22 de maig de
1809 convoca Corts Extraordinàries i
Constituents a celebrar a l’Illa de
León, posteriorment a la veïna Cadis,
llocs que estaven fora del domini de
les tropes napoleòni-
ques. Eixe privilegi de
convocar, sense autorit-
zació reial, Corts tenia
una forta connotació
liberal en avantposar la
voluntat dels represen-
tants de la població
sobre la conveniència
del rei.

El 24 de setembre de
1810, a l’illa de León
(avui ciutat de San
Fernando) s’incia la pri-
mera sessió. Fou a
aquest lloc on es pro-
mulgarien els primers decrets relatius
a la divisió de poders, a la igualtat, a la
llibertat d’impremta o, potser el més

transcendent, el de la Sobirania
Nacional. Les Corts no s’atreviren a
restar-li a la Corona tota la capacitat
sobirana però inclouen la voluntat
popular com la que ostenta la
Sobirania Nacional, propiciant així les
basses de l’Estat Democràtic i de Dret
i posant el punt i final a l’Antic Règim.

Cal esmentar que els representants
eren tant peninsulars com hispanoa-
mericans, per això la transcendència
que la legislació gaditana tindrà tant a
Espanya com a les posteriors constitu-
cions dels països llatinoamericans i
encara en alguns estats i regnes italians.

Però la Constitució, com ocorre sovint
en les disposicions legals, estava farci-
da de bona voluntat expressant-ho en
afirmacions com aquella que pretenia
que els espanyols (peninsulars, insu-
lars o americans) havien de ser buenos
y benéficos.

El 19 de març de 1812,
ja a Cadis, s’aprovava la
Constitució que el
poble, amb aquell sentit
de l’humor tan propi,
batejà com La Pepa. Però
continuarien les activi-
tats legislatives dictant-se
decrets i disposicions
que permeteren, per
primera vegada en la
història d’Espanya, crear
un cos legislatiu forta-
ment influenciat pel
liberalisme que origina-
ria un nou ordre social
que acabés amb la socie-

tat estamental que havia existit fins
eixe moment. Allò dels braços militar,
eclesiàstic i popular s’oblidava per

Joaquín Lorenzo Villanueva



construir una nació on la sobirania
l’exercien els ciutadans.

La Monarquia es mantenia com a
forma de govern però la sobirania ja
no era seua Por la gracia de Dios sinó
residia en el poble i s’introduïa la divi-
sió de poders i les lleis ja no les feia en
exclusiva el Rei sinó les Corts amb l’a-
quiescència reial. Per altra part la lli-
bertat d’impremta, la inviolabilitat del
domicili, la igualtat jurídica, la finalit-
zació de la Inquisició o dels Senyorius,
etc... elevava als anteriors súbdits a la
nova consideració de ciutadà en pleni-
tud de drets (amb la plenitud de l’è-
poca, tot s’ha de dir).

Els valencians a les Corts
de Cadis.
Diputats:
Manuel Albelda Solís, de Xàtiva.
Carlos J. Andrés Morell, de Planes de la Baronia.
Pedro Aparici Ortiz, d’Aielo de Malferit.
Fco. Javier Borrull Vilanova, de València.
José Bru, probablement natural d’Oriola.
José Caro Sureda, de Palma de Mallorca.
José Joaquín Castelló Ferré, de Bocairent.
Juan Bautista Cerdà, de Peníscola.
Francisco Ciscar Ciscar, d’Oliva.
Baltasar Esteller Ferran, de Vinaròs.
Salvador Gozálvez, segurament d’Alacant.
José Lledó Antón, d’Elx.
Antonio Lloret Martí, d’Alberic.
Severino Martí Mulet, Baró de Casablanca,
de Peníscola.
Joaquín Martínez Martínez, de València.
José Martínez, segurament també de
València.
Vicente Joaquín Noguera Climent, Baró
d’Antella, natural de València.
Julian Piquer Salvà, de Morella.
Antonio Samper Samper, d’Alcoi.
Francisco Serra Jiménez, de Xilxes.
Fco. Antonio Sirera Riera, de Novelda.

José Antonio Sombiela Mestre, de València.
José Torres Machí, probablement de
València.
Vicente Tomás Traver Lloria, es probable
que fóra de Castelló de la Plana o
València.
Manuel de Villafañe Andreu, de Castelló
de la Plana.
Joaquín Lorenzo Villanueva Astengo, de
Xàtiva.

José Bru, José Lledó, Salvador Gozálvez
i Juan Bta. Cerdà no prendrien posses-
sió perquè les tropes franceses que ocu-
paven la Península els van apressar
abans. Julián Piquer tampoc va poder
arribar a Cadis. José Caro, en no ser
nascut a territori valencià, no va ser
admès com representant de les Juntes
valencianes, i José Joaquín Castelló va
morir a Cadis i no va poder ser substitu-
ït. Per tant la representació valenciana
acabà en setembre de 1813 només amb
setze diputats.

El viatge
La peripècia dels valencians per arribar
a Cadis va ser objecte d’un dietari, editat
per primera vegada en 1860 pel seu
autor Joaquín Lorenzo Villanueva, amb
el títol  Mi viaje a las Cortes. Villanueva
ens conta les dificultats del trasllat a
Cadis per via marítima, no hi havia més
remei per poder burlar els francesos
que pràcticament dominaven tot el ter-
ritori. A Cartagena es reunirien els dipu-
tats valencians, catalans, murcians i
balears per fer el viatge. Els valencians
sortirien del port de Santa Pola el 10
d’octubre en dos vaixells i aplegaren a
Cadis el 22 del mateix mes. Encara que
les Corts havien iniciat les seues tasques
el 24 de setembre, fins que no arribaren
els valencians es pot dir que aquelles no

10
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havien pres cap decisió transcendent
(probablement perquè a Cadis espera-
ven Villanueva que amb el seu prestigi
esdevindria en un dels grans protagonis-
tes de l’efemèride gaditana). El dia 24
els valencians comencen a intervenir, i
amb ressò, a les discussions i projectes.

El protagonisme de J.L.
Villanueva i Francisco
Borrull
Villanueva (Acadèmic de la Història i
de la Llengua, canonge, capella reial,
escriptor i reconegut liberal) protago-
nitzaria moltes de les accions, disposi-
cions i discussions en els tres anys, de
1810 a 1813, que duraria l’estada a la
ciutat andalusa. L’actuació del xativí
podria titllar-se com la d’un dels grans
personatges de Cadis. Ell imprimí un
caire decididament liberal a les pro-
postes i va pressionar fortament per
tal d’acabar amb institucions tan odia-
des com la Inquisició, a pesar de ser
eclesiàstic. 

Per altra part la seua vocació literària
el converteix en referent obligat per

saber que és el que va passar i viure en
aquell moment. En el seu llibre, citat
anteriorment, podem assabentar-nos
de coses i decisions que la història ofi-
cial, fins i tot els estudis únicament
preocupats pels documents públics,
no han tingut en consideració. 
Villanueva va jugar un paper tan des-
tacat a Cadis que, lògicament, amb el
retorn de Fernando VII i l’Antic
Règim es va veure obligat a l’exili.
Primer empresonat a l’Alcarria i des-
prés fugint a la Gran Bretanya. Des de
Dublín, on va morir, continuà la seua
tasca historiogràfica i literària. Aquest
és un d’eixos personatges que cal
recuperar com element capdavanter
d’un temps i unes circumstàncies.
Si Villanueva és un referent liberal,
Borrull ho es de la vessant conserva-
dora. Jurista de gran prestigi, Jutge de
Delmes i Oïdor de l’Audiència de
València, defensava el retorn a les
ordenacions legislatives anteriors al
Decret de Nova Planta. En més d’una
ocasions reivindicà els Furs com ins-
trument idoni de l’autogovern dels
valencians i indirectament dels altres
pobles espanyols (peninsulars o no).
Ell i Villanueva no solament seran els

valencians amb més
intervencions sinó els
campions de tots els
diputats foren d’on
foren.

Antonio Lloret i
el Baró d’Antella
Més pròxims a nosaltres,
territorialment parlant i
per paisanatge, trobem
Antonio Lloret i Vicente
Joaquín Noguera, BaróVicente Noguera Climent. Baró

d'Antella
Francisco Xavier Borrull y
Vilanova



d’Antella. Lloret, advocat d’Alberic,
estava conscienciat del perniciós que
era la figura vigent dels Senyorius. Ell
mateix havia defensat, junt a son pare
Dionís Lloret i el seu oncle Simeó
Lloret, així com l’il.lustre advocat
Wenceslao de Argumosa, els drets del
seu poble per deixar de pertànyer al
Senyoriu del Duc del Infantado. En
ser elegit representant de la Junta
d’Alzira i diputat en representació del
Regne, el 14 de febrer de 1810, es
plantejà defensar la desaparició d’eixa
figura medieval que només represen-
tava per als pobles retardament i cons-
trenyiment social. 

Els pobles de reialenc estaven sotmesos
a la Corona però els de senyoriu ho
estaven a uns aristòcrates que sovint
feien i desfeien sense la més mínima
consideració pels seus súbdits. De fet
en 1801 una revolta camperola havia
assaltat la casa del batlle (representant
del senyor feudal) picant l’escut senyo-
rial de la façana (encara es pot contem-
plar actualment a l’edifici en la plaça
del Músic Magenti, a Alberic) i  empor-
tant-se queviures.

Lloret serà un dels majors defensors, i
ponent, del tema de la supressió dels
senyorius, i una intervenció seua es
farà famosa en exclamar, dirigint-se als
diputats que venien de terres america-
nes, quina mina del Perú era més ren-
dible pel seu propietari que les terres
d’Alberic per la Casa Ducal del
Infantado.

El Baró d’Antella, Vicent Noguera
(casualment l’actual descendent d’a-
quest Baró també es diu Vicent
Noguera i ostenta el Marquesat de
Cáceres) no va destacar especialment
a les Corts gaditanes per les seues
intervencions. Encara que alguna si va
tindre especialment referides a qües-
tions econòmiques i agràries. Però va
ser un personatge transcendent en
convertir la seua casa gaditana en el
centre de reunió dels diputats valen-
cians (també dels altres valencians
que sense ser diputats tingueren pro-
tagonisme en aquell període) i propi-
ciant consensos i acords en les posi-
cions dels seus paisans.

La seua actuació en eixe sentit propi-
cià que anys després rebés el títol de
Marqués de Cáceres. Títol que a partir
del moment ostentaran els seus des-
cendents tot i que el de Baró d’Antella
pertanyia a la seua muller que en tenir
fills d’un primer matrimoni va anar a
eixa branca, i per tant Vicent Noguera
no era més que baró consort.  

També Antella era poble de senyoriu i
va lluitar per tal de convertir-se en ciu-
tat reial, lliurant-se dels gravàmens
senyorials. Malgrat que les disposi-
cions gaditanes foren anul.lades per
Fernando VII en retornar del seu
exili, la força popular i l’exemple
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legislatiu de Cadis propiciarien que
les reformes posteriors, sobre tot en
1836,  que tots els pobles assoliren la
mateixa consideració legal, finalitzant
la distinció entre de reialenc i de
senyoriu.

Valencians, no diputats,
però protagonistes
A Cadis, a més dels diputats, es troba-
rien diverses persones que tindran
una actuació rellevant en el procés
legislatiu. Molts d’ells seran valen-
cians,  d’origen o d’adopció, com per
exemple l’asturià Cangas, responsable
financer de la Corona, que a pesar del
seu naixement a Oviedo es considera-
va valencià i amb els valencians de
Cadis feia colla.

Però els dos personatges que més
transcendència van assolir en foren el
taquígraf xativenc Martí i Gabriel
Ciscar d’Oliva.

Martí, recomanat i avalat pel germà
de J.L. Villanueva, va introduir el seu
sistema taquigràfic prenent notes del
que allí es parlava. La qual cosa va per-
metre que ara podem veure transcri-
tes les actes d’aquella reunió. Més
encara, el sistema de Martí, amb les
corresponents noves tecnologies, està
vigent en les transcripcions que es fan
a les actuals Corts Espanyoles.
Podríem dir que gràcies a la taquigra-
fia d’un xativenc els ciutadans van
poder accedir a tot allò que literal-
ment es diu als parlaments.

Gabriel Ciscar, un destacat liberal i
home de gran personalitat, servirà
com a mediador i conciliador en mol-

tes ocasions. Posteriorment a Cadis,
Ciscar, serà per tres vegades President
del Consell de Ministres. Segurament
el valencià que major responsabilitat
política ha tingut en la història moder-
na espanyola.

Retorn de Fernando VII. 
El General Elío
No tots els valencians, evidentment,
combregaven amb els supòsits liberals.
Un cas destacat era el general Elío (sí,
aquell que a València té un pujolet
artificial als Vivers: la Muntanyeta
d’Elío). Fernando VII en veure’s lliu-
re, i amb la Corona a les mans després
de la desfeta napoleònica, opta per
recolzar-se en Elío  que comandava
l’exèrcit a València. 

Amb aquest suport malbaratarà tota la
tasca gaditana i perseguirà els prota-
gonistes més rellevants a  aquelles
Corts amb fúria. Els liberals que més i
millor destacaren a Cadis hauran d’a-
nar-se’n a l’exili o sofrir penes, fins i
tot la mort, cruels i sovint sàdiques.
Villanueva, per exemple, se n’anirà a
la Gran Bretanya, on continuarà
publicant llibres essencials de la nos-
tra història i societat. Morirà a Dublín.

La persecució d’Elío no s’aturarà en els
polítics o intel.lectuals sinó que arriba-
rà al propi exèrcit, com en el cas del
grup de militars que reunits a València,
a l’actual carrer de la Llibertat, acaba-
ran morts o empresonats.

Fernando VII (no debades ha passat a
la història com “el rey felón”) desfarà
tot l’avançat a les Corts. Tornarà la
Inquisició (el darrer ajusticiat per



aquesta macabra insti-
tució serà el mestre
Ripoll, executat a
València), es deixarà
en suspens la llibertat
de premsa i la lliure
residència de les perso-
nes, l’esperança dels
pobles de senyoriu per
esdevenir de reialenc
serà frustrada. En defi-
nitiva tota l’obra que
diputats i altres perso-
nalitats havien aconseguit a Cadis serà
soterrada i silenciada.

Però restava un caliu que ni la bestie-
sa fernandina va poder apagar.

Importància històrica de
“La Pepa”
La Constitució gaditana és una de les
primeres del món però també un
model de moltes altres. Les lleis consti-
tutives d’alguns regnes italians del XIX,
com ara el de Nàpols -Dos Sicílies,  i
pràcticament totes les constitucions lla-
tinoamericanes són  deutores de “La
Pepa”. L’alè liberal  es traslladarà a
eixes disposicions generant una família
legislativa amb tots els supòsits propo-
sats a Cadis. Fins i tot, en no poques
constitucions iberoamericanes, es
manté la peculiaritat de no considerar
els espanyols com estrangers situant-los
en un nivell proper a la dels propis
nacionals.

Tampoc la discussió, i posterior pro-
posta, sobre el final dels senyorius dei-
xarà de tenir la seua importància.
Malgrat les disposicions fernandines
la lluita dels pobles de senyoriu conti-

nuarà fins que després
de l’ominosa etapa del
“rey felón” desaparei-
xerà eixa figura antiga
però malèfica per tants
i tants municipis.

Igualment la Inquisició
morirà per inanició i
pel decidit propòsit
d’un poble de lliurar-se
d’una institució perni-
ciosa i malsana. Encara

que, això sí, va tindre temps per ajusti-
ciar, com abans hem dit, un pobre
mestre de Russafa que l’únic pecat
que podien encolomar-li era el d’in-
tentar obrir la ment dels seus alum-
nes.

I també la llibertat de premsa o les lli-
bertats individuals a poc a poc aniran
ocupant espais i voluntats. A pesar que
en etapes posteriors sempre apareixe-
ran forces obscurantistes que prete-
nen fer-nos retornar als temps ante-
riors a Cadis.

En definitiva, la Constitució nascuda a
la ciutat andalusa va veure’s silencia-
da, limitada i, en ocasions, abolida
durant els pitjors períodes fernandins,
però en qualsevol cas el seu exemple i
la capacitat de fer-se portantveu d’uns
desitjos nacionals va permetre que a la
llarga fóra quelcom més que una
intenció i esdevingués un model esta-
tal i internacional de primera magni-
tud. No fou una Constitució completa
i exhaustiva, però sí una norma origi-
nal que va possibilitar passar d’un país
postergat i carpetovetònic a un altre
esperançat i de futur.
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Detall de l'escultura a Gabriel Ciscar
en Oliva.
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les eleccions a antella
per als diputats de les
corts de cadis

Introducció
Es compleixen dos-cents anys de la
promulgació de la Constitució de
Cadis de 1812, allà per un mes prima-
veral, març, evocador del naixement
de la natura i aleshores d’un nou text
legal que volia fer canvis en la història
d’aquest país.

En la ciutat de Cadis, aleshores assetja-
da per les tropes napoleòniques, dos
centenars llargs de diputats arribats
des de tota la Península, i alguns en
condicions dramàtiques juraven el pri-
mer text constitucional de la història
d’Espanya, en un intent-frustrat-des-
prés de ficar allò que els diputats de
Cadis començaven a denominar la
“Nación Española” en clara demostra-
ció de tancar el període absolutista i
fer ciutadans els i les espanyoles d’a-
quell temps. 

Per això des de LA LLOCA volem
recordar aquell fet que posava les
bases del modern parlamentarisme.
Aquell primer text constitucional com-
portava entre altres coses, l’abolició
legal del milenari règim feudal a
Espanya, la llibertat de premsa i el reco-
neixement dels primers drets dels ciu-
tadans, entre altres reformes.
L’abolició del règim senyorial, pedra
angular de tota la reforma constitucio-
nal,  es concretava amb la promulgació
del Decret d’abolició dels senyorius del
6 d’agost de 18111 , complint aixi el
mandat constitucional expresat en l’ar-
ticle segon del text constitucional:

<La Nación española es libre e indepen-
diente, y no es ni puede ser patrimonio de
ninguna familia ni persona>

En aquest monogràfic de LA LLOCA,
altres autors escriuran sobre el text
constitucional i les seues conseqüèn-
cies. Per la meua part em centraré en
el tema de la convocatòria de les Corts
i les instruccions que en aquell
moment es donaren per a portar a ter-

200 aniversari de la 
constitució de cadis

Alexandre Conejero Noguera

1. Aquest Decret per les vicisituds de la història contemporània espanyola i la forta resistència dels sen-
yors espanyols i més en concret de la més forta resistència dels senyors feudals valencians, va reque-
rir un últim decret, també d’agost, però de l’any 1837 per a veure complida l’abolició legal del règim
feudal.
Recordem que només en l’any 1859 s’aboleix, ara ja de forma definitiva el règim senyorial al nostre
poble.
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mini l’elecció dels diputats que a poc
a poc anirien aplegant a la ciutat
comercial de Cadis.

Context  Històric
En 1808 les tropes napoleòniques,
dins de la seua expansió imperialista i
en guerra contra Anglaterra invadei-
xen la Península donant peu a la ano-
menada Guerra de la Independència
(1808-1814).

Carlos IV i Fernando VII, abdiquen
vergonyosament davant les pressions
de Napoleó, però la societat espanyola
es mobilitza i a poc a poc va creant, en
les diverses províncies les Juntes de
Defensa que van omplint  el buit de
poder deixat pels estaments aristocrà-
tics que mantenien la Monaquia
Absoluta. Aquestes Juntes estaven for-
mades per les capes il·lustrades de la
societat, els components d’aquella
classe social que havia anat enriquint-
se a través del comerç i els xicotets i
mitjans llauradors, la classe mitjana
feudal, que ara veu el moment de fer-
se amb el poder polític i donar-li al
país una nova empremta econòmica
abolint els entrebancs que el sistema
feudal imposava a aquesta renovadora
classe econòmica i social que més tard
es coneixeria com la burgesia. 

Les Juntes provincials van coordinant-
se a poc a poc fins a la creació de la
Junta General del Regne que en
“ausencia del Rey legítimo asumió la tota-
lidad de los poderes soberanos y se estableció

como máximo órgano de gobierno, convo-
cando Cortes Extraordinarias” D’ací ve la
decisió final de la convocatòria de les
Corts de 1812. La ciutat elegida serà
Cadis, ciutat que encara no està en
mans dels francesos.

La Junta General fa la convocatòria de
Corts el 28 d’octubre de 1809: “Que la
convocatoria de Cortes Generales y
Extraordinarias de la Nación se haga en 1º
de enero de 1810 en la forma  y concurren-
cia de personas que entonces se especifica-
rán, y que estas Cortes estén reunidas para
empezar solemnemente sus funciones el día
1º de marzo siguiente”1

El dia 1 de gener de 1810 es publica el
decret amb les instruccions per tal de
realitzar les eleccions, del qual publi-
quem aquells detalls més importants:
Las elecciones de diputados a Cortes es de
tanta gravedad e importancia que de ella
depende el acierto de las resoluciones y
medidas para salvar la Patria (...) y para
restablecer y mejorar una Constitución que
sea digna de la Nación Española. (...)
Para dirigir, pues, estos deseos del acierto,
de que están justamente animados los espa-
ñoles, se han establecido las siguientes
reglas que deberán observarse en la elección
de Diputados a Cortes:
La Suprema Junta Gubernativa de España
e Indias dirigirá las  convocatorias a
Cortes, acompañadas de esta
Instrucción.... a los Presidentes de laS
Juntas Provinciales, que a su vez se encar-
garán de hacer cumplir estas instrucciones
a las Juntas que han de controlar el proce-
so electoral en los diferentes partidos judi-
ciales.

2. Legislación Electoral Española(1808-1977)Ariel-Barcelona-1998
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3. Però recordem que estem encara en un règim feudal, on els ajuntaments estan controlats pels
senyors jurisdiccionals, però que en aquells moments, la mitjana classe feudal, llauradors enriquits
al llarg de la segona meitat del  segle XVIII, estan en plena contradicció amb els senyors feudals, i
seran els protagonistes de les primeres revoltes contra els drets feudals.

A su vez  estas
instrucciones
se dirigirán a
las Juntas
locales y a los
Justicias de
todos los pue-
blos de sus
partidos, a fin
de que celebren
las juntas par-
roquiales, pre-
fijándose el
día en que los
electores de
p a r r o q u i a
deberán acu-
dir a la cabeza de partido para la junta que
allí se ha de celebrar, y señalará también el
día en que los electores de partido han de
concurrir a la  capital. 

De la interpretació d’aquestes instruc-
cions podem dir que, els components
de les Juntes són els representants, ja
no de la vella aristocràcia sinó de les
capes socials que dins del règim feu-
dal han anat construint un nou model
econòmic, que entrava ja en contra-
dicció amb la legislació feudal; d’ací
l’interès en la convocartòria de les
Corts Extraordinàries “aprovechando
el vacio de poder” de la Monarquia
Absolutista i preparar, a través del par-
lamentarisme una altra legislació més
d’acord amb els nous temps que cor-
rien, i que històricament es coneix
com  a liberalisme.

El procés elec-
toral que s’ins-
taura per a l’es-
d e v e n i m e n t
extraordinari
consta de tres
fases (mètode
indirecte d’e-
lecció). En el
primer nivell
estan les Juntes
par roquia l s ,
que són les cir-
cumscripcions
del pobles. El
nucli és la par-

ròquia.3

Aquestes elegeixen d’entre els mem-
bres amb dret a vot, a 12 dels seus
components. Aquests 12 membres ele-
gits (“sujetos”, segons la instrucció
electoral) elegeixen a un elector que
serà l’encarregat d’anar al cap del par-
tit (en el nostre cas, Alzira) i junt amb
els altres electors dels pobles que el
componen, elegir un Diputat.

Els Diputats dels partits elegits acaben
la missió electoral en la capital de la
província on han d’elegir pel mateix
mètode  els diputats que finalment
aniran a les sessions de les Corts
Extraordinàries. Per a la circumscrip-
ció valenciana foren elegits, tenint en
compte la població valenciana d’a-
quells temps, 17 diputats a més cinc
suplents.

Vista interior del oratori de San Felipe Neri (Cadis). Sala
on es van dur a terme les sessions de les Corts de Cadis; i la
promulgació oficial de la Constitució.
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Els diputats valencians tindran un
paper important en la primera fase de
les sessions preparatòries del text
constitucional en el tema de l’abolició
del feudalisme. Antonio Lloret,
d’Alberic, en será un dels més crítics
en el moment de defensar aquest
tema.

Anteriorment va ser un dels promo-
tors en el seu poble d’un pleit similar
contra el Duc del Infantado, Senyor
d’Alberic.

La Junta Parroquial
d’Antella
Les Instruccions del decret de convo-
catòria, com  ja hem dit, són generals
per a tot el territori espanyol. Ací tre-
ballarem sobre la citada instrucció i
l’acta electoral d’aquella votació, con-
servada a l’arxiu municipal de
l’Ajuntament d’Alzira.

La Junta es componia de tots els par-
roquians (només homes) majors de
25 anys i que tinguen casa oberta en la
parròquia. Així mateix  també són
electors els eclesiàstics seculars (els
rectors de les parròquies).

Els justícies dels pobles, una vegada
rebuda la instrucció des de l’autoritat
del partit judicial, convocarà a
l’Ajuntament en ple, al qual haurà
d’assistir el Personero diputat del
Comú i els diputats de l’ajuntament,

on es marcarà el diumenge més prò-
xim per a la constitució de la Junta
parroquial, fent els bans pertinents.

El diumenge assenyalat per a celebrar
la votació, es cantarà una missa solem-
ne   a la qual assistirà l’Ajuntament en
ple. Després de la lectura de l’evange-
li, el rector de la parròquia farà una
exhortació enèrgica al poble, tot reco-
manant la maduresa i coneixement
que cal tenir en les eleccions.

Una vegada acabada la missa, el
Justícia4, Ajuntament, rector de la par-
ròquia i el poble es dirigiran al lloc
establert per a la celebració de la Junta,
que serà presidida per l’Ajuntament,
ocupant el rector el lloc situat a la dreta
de l’alcalde. Es llegirà la instrucció de
la votació, seguida de les preguntes als
veïns  per si algú o alguns han rebut
suborns per a les votacions.Després
col·locats en ordre tots els parroquians
aniran d’un en un a la mesa on estan
els presidents de la Junta parroquial i
diran el “sujeto” que nominen per a
elector de la Junta parroquial, el qual
n’ha de ser parroquià; tot seguit el
secretari l’inscriurà en una llista davant
dels qui presideixen la Junta.

Finalitzat l’acte, les persones que el
presideixen, exminaran la llista i publi-
caran en veu alta els 12 “sujetos”5 que
hagen tingut el major nombre de vots,
que quedaran elegits per a nominar l’e-
lector que ha d’anar al cap del partit,
tot fent-se la corresponent acta oficial
pel secretari, que signaran alcalde,

4. L’ alcalde del moment.
5. Transcripció literal de la instrucció. (article 14)
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membres del ajuntament i rector de la
parròquia.

Els 12 electors nomenats es reuniran
separadament abans de dissoldre’s la
Junta parroquial, i “conferenciando entre
sí” procediran al nomenament de l’e-
lector de la parròquia. Aquest ha
d’obtindre més de la meitat dels vots
dels 12 electors. Pel seu interés trans-
cribim complets els dos últims articles
de la instrucció per a les votacions de
la Junta Parroquial:

Art.18.) Desde el lugar en que se haya cele-
brado la Junta parroquial, se dirigirá el
concurso procesionalmente a la Iglesia, en
donde se cantará un solemne Te Deum. El
elegido irá en la procesión entre el Alcalde y
el Cura Párroco.

Art.19) La tarde del mismo día, a presen-
cia de la Justicia, Ayuntamiento, Cura
Párroco y Diputado elector, habrá baile
público en sitio descubierto, carreras de a
pie y a caballo, se tirará al blanco, y se ten-
drán aquellos ejercicios acostumbrados,
asignando algún premio de honor a los que
más se hayan distinguido en los ejercicicos.

Annex: Transcripció de
l’Acta electoral de la Junta
Parroquial d’Antella, de
28 de gener de 1810

El dia 28 de gener de 1810. En la
Baronia d’Antella es va fer per convo-
catòria pública (ban) a tots els parro-
quians majors de 25 anys perquè acu-
diren a la casa capitular, en la plaça
major.

El motiu de la convocatòria era elegir
els representants del poble per a l’e-
lecció del Diputat que representaria
Antella en les eleccions dels compro-
misaris del cap de partit, aleshores
situat a Alzira. 

L’alcalde era en eixos moments FRAN-
CISCO PLAZA, alcalde ordinari
(segons la terminologia de l’època).
JUAN CRUA era el Regidor Major i els
síndics eren: INOCENCIO PARDO;
FRANCISCO FERRER;VICENTE
BLANQUER i FRANCISCO ORTIZ. El
rector era el Dr. d. JAYME GINER. En la
sessió citada, aquest estava situat a la
dreta de l’alcalde. No va assistir a la

Façana de l’Església parroquial d’Antella en
l’actualitat.

A la dreta de la imatge, L’Ajuntament d’Antella,
proper a l’Església
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reunió JOSEPH LLORENS, Regidor
menor.

Una vegada constituït l’ajuntament, en
l’actual edifici de la Plaça Major es diri-
giren a l’església parroquial on es va
celebrar una missa d’acció de gràcies. 
Després tornaren a la sala capitular,
on l’alcalde Francisco Plaza va donar
lectura a la carta de l’Alcalde Major
del partit, on es comunicaven les ins-
truccions per fer la votació. L’acta està
signada per  El Fiel de Fechos6.

La votació donaria el resultat de l’elec-
ció dels 12 subjectes que van tindre
major nombre de vots. També una llis-
ta de contribuents del mateix arxiu
d’Alzira ens dóna la informació de les
rendes que els veïns pagaven, i que
assenyalem tot seguit:

Francisco Ortiz 11-20 lliures
Inocencio Pardo 11-20 lliures
Francisco Ortiz 
y Sanchos 11-20 lliures
Jayme Giner
(rector de la parroquia) 21-30 lliures
Joseph Roca 91-100 lliures
Antonio Torres 91-100 liures
Jayme Roca 91-100 lliures
Vicente Blanquer, 
major 101-120 lliures
Bernardo Martorell 101-150 lliures
Thadeo Esclapes ¿……….?
Francisco Ferrer ¿……….?
Vicente Blanquer, 
menor en años. ¿……….?

“...Y firmaron los que supieron con el Cura
parroco” Com a representants d’Antella
va ser elegit ANTONIO TORRES, llau-
rador i veí d’Antella.

Posteriorment, el dia 30 de gener de
1810 es van elegir a Alzira, els cinc
representants del partit d’Alzira, que
posteriorment es van aplegar a
València lloc on es va procedir, junt a
les altres circumscripcions electorals,
a l’elecció dels diputats valencians que
assistirien a les Corts de Cadis.

Alberic Antonio Cholbi
Antella Antonio Torres
Gavarda Vicente Crua7

6. El Secretari d’aquell temps.
7. Els Crua  tenien un important patrimoni de terres al terme d’Antella.



En aquest treball tractarem de reflec-
tir els fets ocorreguts a Antella entre
1801 i 1814, que fins hui tenim docu-
mentats.

El dia 24 de setembre de 1801, els
camperols d’Antella, com d’altres
molts pobles de la província de
València, fan un avalot en favor de la
negativa al pagament dels drets senyo-
rials. Tot era conseqüència de la crisi
de preus que portava a una economia
de subsistència, tot influït pels avalots
del mes anterior ocorreguts a la ciutat
de València contra les Milícies
Provincials, que es feien  per a reclutar
soldats. A Alberic havien començat el
17 de setembre del mateix any, ja que
els camperols es negaren a repartir
l’arròs i la dacsa amb el senyor; aques-
ta revolta fou promoguda pels emfi-
teutes i camperols benestants que
pagaven als jornalers per tal que s’a-
motinaren. El crit generalitzat fou
“Visca el rei” (1).

L’any 1801 va ser un mal any per a
l’arròs; al setembre es produí una
inundació del Xúquer que féu
malbé la collita de cereals; el 2 de
setembre, Mariano Rubio, arren-
dador dels drets dominicals del
Comte d’Orgaz i Sumacàrcer, va
rebre un tir d’escopeta que li pro-
vocà la mort. Alberic fou l’epicen-
tre de la protesta; d’ací eixiren els

amotinats per escampar la revolta. En
tots els pobles se seguí el mateix proce-
diment: entrada al poble dels amoti-
nats forasters tocant el tambor i la
trompa, que reunien els veïns en la
plaça; ací es feia un pregó tot prohibint
realitzar la partició dels fruits; tot segu-
it trencaven la forca i l’escut senyorial
(2). L’alcalde d’Antella d’aquest any
era Josep Torres de Josep (3).

L’any 1804, Andreu Crua, també cone-
gut com a Damià Crua (pintor
d’Antella), en l’acadèmia de Sant
Carles de València,  guanyà el concurs
de pintura de “Primera classe” amb la
seua obra més coneguda “Colon davant
dels Reis Catòlics”, per això va rebre 40
pesos. Aquesta obra es troba en l’actua-
litat en la sala d’acadèmics del museu
de Belles Art de València (4).

El dia 8 de desembre de 1804 se cele-
brà a Antella el centenari de la

Antella, de 1801 a 1814
Joan-F.  Herrero i Piqueres
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Puríssima Concepció, titular de la par-
ròquia; per això el baró d’Antella,
Vicent Joaquim Noguera, costejà les
despeses del primer dia; predicà
Vicent Bordes, canònic doctoral de
sant Felip; el segon dia el costeja el
poble i predicà el pare Josep Amara,
religiós descalç de sant Francesc; el
rector era Jaume Giner (5).

El dia 14 de gener de 1805 es comen-
çà a construir el camí que va a
Sumacàrcer, anomenat de l’Estret,
que va per la vora del riu, la muntanya
i per damunt de la sèquia d’Antella; es
finalitzà el dia 11 d’abril del mateix
any. Els càrrecs del poble d’aleshores
eren el rector Jaume Giner, alcalde
José Sanchis Mascarós, regidors José
Peris i José Sanchis i diputats
Francisco Pardo i José Conca.
S’utilitzaren 4 arroves i 7 lliures de
pólvora en barrinades. El total de les
despeses foren 800 lliures, de les quals
en pagaren 200 el baró d’Antella i
oïdor de la Real Audiència, Vicent
Joaquim Noguera; 63 lliures i 5 escuts

l’arquebisbe Joaquim Company; 25
lliures i 5 escuts el rector Jaume Giner;
5 escuts el capítol eclesiàstic de
València; i la resta els veïns del poble
amb un repartiment voluntari; el dia
15 d’aquest mateix mes i any, dia de
Pasqua de Resurrecció s’oficià una
missa a la Puríssima en  acció de grà-
cies per no haver ocorregut desgràcia
ni malaltia a cap dels treballadors.
Aquest camí fou destruït en la inunda-
ció del Xúquer de l’any 1818 (6).

Del dia 17 de novembre de 1801, al
març de 1802, i el 16 i 17 de novembre
de 1805, patí Antella inundacions del
Xúquer (7). La més forta fou la de 1805
en què arribà l’aigua fins a 3,746 m (8),
a nou pams en la casa de les
Comportes, on després s’instal·là una
làpida que deia “El 17 de novembre de
1805, llegó el agua del rio Júcar hasta
aqui” (9). Fou anomenada la riuada de
sant Gregori i destruí quasi per complet
l’Assut (6). En l’any 1806, amb tota
urgència es reconstruí l’Assut, recons-
trucció que descriu Jaubert de Passà,
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com un enorme paredó massís d’arga-
massa, que arribava a tenir més de 42
vares d’espessor (1 vara equivalia a 90,6
cm), distingint una part curta i altra
d’un “dic que fa una espècie d’embut
amb la vora esquerre”, en les quals hi
havia quatre grans encluses, per les
quals es realitzava l’operació de desai-
guar (10). Aquest nou assut era radical-
ment distint del que hi havia fins ales-
hores. En primer lloc, el diferenciava la
seua envergadura, considerablement
major, més alt i quatre vegades més gros
que l’anterior; per altra part, la pedra
solta havia desaparegut com a material
de construcció i fou substituïda per un
gros paredó de tapiar  –pedres irregu-
lars sostingudes amb morter de calç,
arena i grava -, quasi totalment folrat
per lloses i selles, la qual cosa feia la
pressa molt més resistent. Però el que
més el distingia era el seu traçat: l’Assut
havia deixat de ser una barrera quasi

recta, obliqua al corrent, per a conver-
tir-se en una pressa convexa de poc més
de 580 m, on els seus braços quasi arri-
baven a formar un angle recte.
Normalment l’aigua entrava de forma
tangencial en la sèquia, però al llarg de
les riuades, el fort corrent incidia de
forma perpendicular sobre la meitat
oest de l’Assut; això explica que l’avin-
guda de l’any 1831 acabara per destruir
aquesta part (11).

El dia 19 de març de 1808 abdicà el rei
Carles IV i comença el regnat de
Ferran VII (12). Com a conseqüència
d’aquesta abdicació, al llarg de mes de
maig i juny, al País Valencià ocorre-
gueren molts amotinaments amb gran
nombre de morts de francesos  i afran-
cesats (1).

El dia 4 de juny de 1808 ix de Madrid
el general Moncey amb 8.000 homes
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de
tropa
per a sotme-
tre València. La Junta de València
encomana la seua defensa al mariscal
de camp Pedro Adorno, el qual fou
derrotat en Las Cabrillas. La nova
defensa s’encomanà al pare Rico, que
amb prop de 3.000 homes li fa front a
Moncey; també derrotat al mateix
lloc, perdé prop de 600 homes, però
torna a València a donar la veu d’alar-
ma; sense distinció de sexe ni edat, els
vora 100.000 valencians fortificaren la
ciutat. El dia 28 de juny de 1808, des
de les 11 fins a les 20 hores, Moncey
atacà València, sense parar; no aconse-
guí entrar a València. Amb la pèrdua
de més de 2.000 homes, els francesos
es retiraren a l’endemà per Torrent
cap Almansa, i creuaren el Xúquer
per Antella (2 de juliol de 1808) (13). 
El dia 20 de juny de 1808  es presentà
un projecte de Constitució a Josep I, la
qual, després de 12 sessions en el con-
grés de Baiona, és aprovada el dia 30
del mateix mes i any. Tenia 146 arti-

cles i es decretà que després de 20
anys s’haurien de fer les millores

i modificacions necessàries d’a-
cord amb l’experiència que
s’haguera adquirit en aquest
temps. Fou jurada per Josep
I i els 91 diputats que la
redactaren i aprovaren el
dia 7 de juliol de 1808 a
Baiona (13). El mateix dia
Josep I formava el seu pri-

mer govern (12).

En l’any 1809, el fill d’Antella,
Federico Sanchis Sanchis, publi-

cà un treball sobre el conreu de
l’arròs. Federico Sanchis era doctor

en jurisprudència i exercí d’advocat i
tresorer de l’hospital Provincial de
València. Faltà el mateix any en què
publicà el llibre, és a dir 1809(14).

L’obra de fer una Constitució espa-
nyola basada en els antics furs comen-
çà en 1809 o 1810. Per això s`havien
d`elegir diputats al Congrés; aleshores
corresponia 1 diputat per cada 50.000
habitants, i segons el cens de 1797 a
l’antic Regne de València li correspo-
nien 17 diputats i 5 suplents. Les elec-
cions se celebraren del 13 al 15 de
febrer de 1810; entre els qui resulta-
ren elegits estaven els advocats
Antonio Lloret d’Alberic i Manuel
Albelda de Xàtiva; a més dels diputats
i suplents elegits, també hi intervin-
gueren d’altres com Vicent Joaquim
Noguera Climent (baró d’Antella),
elegit diputat en representació de la
Junta Suprema del Govern Valencià.
El que millor allotjament havia acon-
seguit a Cadis era el baró d’Antella,
per això, fora de les Corts, les
reunions dels diputats valencians i
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d’altres liberals valencians com
Vicente Bertràn de Lis, Juan Rico,
Narciso Rubio i Manuel Cortés es
feien a l’estatge del baró d’Antella (1
–pàg. 34 a 36-).

En l’any 1810 era alcalde d’Antella
Francesc Plaza (2 –pàg.165-); el poble
va elegir a Jaume Roca (menor) per-
què anara a la Junta Electoral d’Alzira
a votar en representació del municipi
(15). El dia 24 de setembre del mateix
any s’obrien les Corts Espanyoles de
Cadis, que es convertien en deposità-
ries de la sobirania nacional. El 6 d’a-
gost de 1811 es dictà el decret d’aboli-
ció de les senyories jurisdiccionals, del
vassallatge i de les prestacions perso-
nals (12). L’any 1811 era alcalde
d’Antella Josep Ortuño (2 –pàg. 153-).

El dia 14 de gener de 1812, entrà a
València el mariscal napoleònic
Suchet, que adoptà represàlies contra
els principals  líders de la resistència,
frares tots ells; als dos dies foren
expulsats de València tots els religio-
sos regulars; 471 foren deportats a
França, 5 afusellats a Sagunt i un a
València; aquests sis foren convertits
en herois de la resistència a la marxa
de Suchet el 15 de juliol de 1813, des-
prés d’haver estat a València any i mig;
Josep I, hi estigué des del 31 d’agost
de 1812 fins el 16 d’octubre de mateix
any (1 –pàg.39 a 41-).

El dia 19 de març de 1812, a Cadis, es
promulgà la Constitució, anomenada
la Pepa, per ser aquest dia el de sant
Josep, en la qual s’acordà la supressió
dels senyorius, sense indemnització, i
de la Inquisició, entre altres mesures
polítiques; en aquest període constitu-

cional cap poble pagà els drets senyo-
rials; el dia 29 de juny de 1813, Josep I
abandonà Espanya (12), i el 15 d’abril
de 1814, entrà Ferran VII al País
Valencià per Sarrión;  seguidament es
va dirigir a Sogorb i a València, i tot
seguit, amb el decret de 4 de maig del
mateix any, abolia tota l’obra legislada
en les Corts de Cadis, és a dir la
Constitució de 1812, tot i que el dia 6
de setembre de 1813 s’havien celebrat
eleccions per a diputats amb resultats
pocs satisfactoris per als liberals. Quasi
immediatament apareixen dos partits
oposats, l’absolutista i el liberal (1
–pàg.39 a 44-).

Andreu Crua ja és pintor consumat a
València; aleshores fa gravats de caràc-
ter religiós, com els que féu amb
col·laboració amb Vicente Capilla,
“Sant Albert”, “Carmelita i confessor”,
o la sèrie de la “Mort dels molts reve-
rends pares afusellats pels francesos a
Morvedre (Sagunt)”. En 1812, aquest
gravats últims servirien d`inspiració a
Francisco de Goya per a la pintura “Els
afusellaments del 3 de maig”, de 1814.
Més endavant, amb la col·laboració de
Gamborino, féu els gravats que il·lus-
tren l’obra de José Cadalso “Nits lúgu-
bres”, any 1817 (4).

El dia 8 d’agost de 1812 s’inaugurava
a Antella un cementeri municipal,
situat a 200 metres de l’última casa,
amb una superfície de 455 metres
quadrats. Era rector del poble José
Eoclapes, que estava com a regent de
Jaume Giner; el primer cadàver que se
soterrà fou el de Manuel Peris
Alemany. Aquest cementeri prestà els
seus serveis fins el 21 de desembre de
1911, quan entrà en funcionament el
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que hi ha hui en dia. L`últim cadàver
que se soterra en l’antic cementeri fou
el de la xiqueta Maria Concepción
Giralt Lozano; se soterraren un total
de 3.213 cadàver en el temps que esti-
gué obert, de 99 anys, 4 mesos i 10
dies (6).

El 25 de juny de 1814, la baronessa
d’Antella, Josefa Roca y Moreno
Escrivà , envià junt amb altres mem-
bres de la noblesa valenciana una pro-
testa al Consell de Castella, per l’abo-
lició total del feudalisme (2 –pàg.170).



“¡Santa Constitució! ¡Llibre sagrat!
que a l’heroic poble redimires de la
captivitat, perquè venceres del ferot-
ge despotisme al mont alat.”
Poema a la Constitució. Cadis, 1812.

Potser no en som conscients però la
Constitució de 1812 fou el principi
d’un camí constitucional en el qual
encara caminem. Fou, en el seu
temps, la constitució europea més
progressista i “radical” de la seua
època, segons el llenguatge del segle
XIX. Però com influí en les nostres
constitucions posteriors?

En principi caldrà recordar que des
de la proclamació de la Constitució de
Cadis en 1812, hem tingut sis constitu-
cions: la de 1837, la de 1845, la de
1869, la de 1876, la de 1931 i l’actual
de 1978. 

On més trobem la seua influència
sobre les altres cartes magnes és en les
constitucions que es promulguen en
els períodes més progressistes de la
nostra història: 1837, 1869, 1931 i
1978.

La Constitució espanyola de 1837 es
mantingué en vigència des de 1837
fins 1845. El seu principal llegat fou
recuperar les mesures més progressis-
tes de la Constitució de 1812 i establir

a Espanya el sentiment de tenir una
constitució que establia el sistema
polític de l’Estat. En 1836 un pronun-
ciament progressista a La Granja de
San Ildefonso (Segòvia) obligà a la
regent Maria Cristina (vídua del rei
Alfons XII) a proclamar la Constitució
de 1812 i a nomenar un nou govern
que convocà eleccions a Corts
Constituents per a reformar el text
constitucional de Cadis.

Entre les seues característiques pre-
sentava les idees progressistes sem-
blants a la Constitució de 1812 com el
principi de soberania nacional, el
reconeixement de certs drets: llibertat
d’expressió, habeas corpus, inviolabili-
tat de domicili, protecció a la propie-
tat, petició a les Corts o al Rei o jurat
per a delictes de impremta. A més a
més  de la divisió de poders, un impor-
tant paper de les Corts i la limitació
del poder real. 

La Constitució espanyola de 1869.  Es
proclamà com a conseqüència de
la Revolució de 1868, anomenada “La
Gloriosa”. Fou un alçament revolucio-
nari espanyol que es va produir al
setembre de 1868 i va provocar el des-
tronament de la reina Isabel II i l’ini-
ci del període denominat Sexenni
Democràtic.

El text elaborat per les Corts de 1869
està considerat per molts com la pri-
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mera constitució democràtica
del Regne d’Espanya, que es va avan-
çar unes dècades a d’altres països
europeus pel que fa a l’abastament de
fites polítiques i socials. Dels seus trets
més rellevants en són: una avançada
declaració dels drets individuals de
tots els ciutadans, el dret de tothom a
la participació política el sufragi uni-
versal masculí, la llibertat de culte i el
dret de reunió i associació, tots els
quals eren reconeguts per primera
vegada junts i serien d’una gran trans-
cendència pel desenvolupament del
moviment obrer a l’Estat.. Caldrà des-
tacar que per primera vegada s’hi pro-
hibirà la censura prèvia a qualsevol
publicació, cosa que suposarà un
avanç per a la difusió d’opinions i un
estímul poderós per la creació de
nombrosos periòdics al país.

Aquesta constitució tingué vigència
fins 1874,  quan comença la
Restauració borbònica i l’alternança
dels partits conservador de Cánovas
del Castillo, i el lliberal de Sagasta. En
la constitució de 1876 es mantindran
els drets fonamentals tot i que les lleis
que els regularan són força restrictives.

La Constitució espanyola de 1931. Un
dels seus redactors, Adolfo
Posada, manifestà que s’havien inspi-
rat en la tradició constitucional espa-
nyola de 1812, 1837 i 1869, i també en
el constitucionalisme europeu poste-
rior a la primera Gran Guerra euro-
pea, en concret en  la Constitució de
Weimar.

A més de la declaració de drets i lliber-
tats, hom hi afegia el dret al divorci i a
l’educació, la llibertat religiosa, la
soberania popular i el sufragi d’amb-
dós sexes. 

Arribats ací trobem que la Constitució
de 1812 té un tarannà espiritual subtil-
ment diferent de les posteriors: apa-
reix en un moment de canvi social
quan un nou ens social, els liberals,
irrompen en el món de la política per
fer-se un lloc en la Història. Seran les
noves elits dinàmiques i formades en
la tradició de la Il·lustració francesa.

El text de 1812 és l’inici per a la con-
creció de les idees de nació, ciutada-
nia, patrimoni o llibertat. Amb el pas
del temps i els estira i arronsa de la
nostra història contemporània, aque-
lles primeres idees més aviat abstractes
i pròpies d’un anhel romàntic es
materialitzaran en la creació d’un
estat físic tangible. Des de les Corts de
Cadis, la invocació a“l’esperit de 1812”
assenyalarà un punt de no retorn al
sistema anterior: l’Absolutisme.

Pel que fa a la  Constitució espanyola
de 1978, hom hi manté l’esperit de
1812  en els conceptes de soberania
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nacional i en el manteniment dels
drets i llibertats, però a un nivell més
pràctic reprèn alguns elements de les
constitucions de 1869 i 1931., cosa
que no és estranya perquè  la compo-
sició del mapa polític era més paregu-
da a l’actual que no si el comparem als
inicis del segle XIX. A
la constitució actual,
les idees polítiques
dels autors eren de
natura diferent però hi
trobem concomitàn-
cies com ara en la igu-
altat dels ciutadans
espanyols d’ambdós
sexes i el dret a la lli-
bertat. Aquestes idees
seran el punt de parti-
da necessari per a l’or-
ganització de la nostra
vida política; és l’ano-
menat “consens de la
Constitució de 1978”. 

Aquesta llei suprema
serà també el major
esforç fet en la nostra història política
recent per adequar la forma de l’Estat
de les autonomies, tot fent compatible
la idea de Nació Espanyola amb la plu-
ralitat de les nacionalitats existents al
seu si. 

Sens cap dubte, podem concloure que
la Constitució de 1812 ha influït, en
major o menor mesura, en totes les
constitucions posteriors, atès que els
esdeveniment de Cadis reflectien un
giravolt en el sentit de com calia con-

cebre la societat del moment.
L’aparició d’una nova elit que cercava
un lloc en la creació d’un estat
modern, donà peu a un procés de for-
mació política que anà forjant-se en
les diferents constitucions posteriors.

Podríem dir que la major influència
ha estat en la creació
del mateix “parlamen-
tarisme”, és a dir, en la
discussió sobre l’orga-
nització de la nació
per aquells que la for-
men, els ciutadans,
però també cal dir que
el mateix concepte de
“ciutadania”  ha anat
evolucionant al llarg
d’aquests dos segles, ja
que la ciutadania es
mesurava pel nivell de
la renda, que era una
condició per a poder
votar.

En tot cas, si avui
fruïm d’un sistema en què podem par-
ticipar amb condicions d’igualtat i on
el nostre nivell de renda ja no és un
entrebanc per a la participació públi-
ca, és pel canvi que es produí, i ara no
solament a Espanya, sinó també a gran
part d’Europa, des del principi  del
XIX. És a hores d’ara quan es conside-
rarà com a fonamental la seguretat, la
propietat, la llibertat i la justícia o que
tots els poders hagen d’estar sotmesos
a l’imperi de la Llei.
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El paper que ha desenvolupat, en
cada estat contemporani, l’elaboració
d’una Constitució en l’extensió del
procés democratitzador, no ha estat
gens gratuït. En el cas dels estats del
nord de la mediterrània ho podem
constatar cada dia en la nostra vida
pública; en el cas dels països del nord
d’Àfrica i l’orient pròxim és la tasca
que pretenem esbrinar en el treball
present.

Si analitzem els períodes passats des
de la Segona Guerra Mundial fins a
l’actualitat ens trobem que podríem
fer la classificació següent:

1.-Des de la fi de la Segona Guerra
Mundial fins la independència
(que pot variar en funció de cada
estat)

2.-Des de la independència fins la cai-
guda del Mur de Berlín (1989)

3.-Des de 1989 fins la caiguda de les
Torres Bessones (2001)

4.-Des de 2001 fins la crisi mundial
actual encara en 2012.

En tots quatre estadis trobarem un
mateix comú denominador: els països
tractats són productors de petroli i
consumidors de productes manufac-
turats europeus i nord-americans
(armes) i a l’inrevés, i tant és així que
l’interés  democratitzador de les clas-
ses mitjanes en els països nord-afri-

cans i musulmans és inversament pro-
porcional a l’interés dels governs occi-
dentals que veuen perillar els seus
interessos econòmics. Per això troba-
rem casos fragants de manipulació
informativa quasi diària per part dels
governs europeus i nord-americans
tot intentant desacreditar la forma de
vida dels musulmans d’alguns països i
callaran o simplement censuraran les
notícies que puguen arribar dels
altres. Així titllen sistemàticament de
terroristes els iranians i consideraran
aliats d’occident el govern saudita,
mentre silencien la venda d’armes a
uns i als altres i no diran res de la com-
pra de petroli i gas natural al millor
preu sense tenir en consideració el
nivell “democràtic” del venedor.
Trobem, per tant, una consigna occi-
dental entre els mitjans de comunica-
ció europeus que tendeix a sobrevalo-
rar el referent religiós sense cap anàli-
si seriosa de la incidència real en la
vida diària del ciutadà mitjà tot aprofi-
tant les barreres lingüístiques, geogrà-
fiques o dogmàtiques.

La crítica occidental estigmatitzarà els
moviments islamistes simplement per-
què en farà una analogia “islàmic=ter-
rorista” sense plantejar-se  per què l’is-
lamisme atrau grups socials allunyats
del poder de les classes dirigents.
Mentre el clientelisme és un tret
important a considerar entre els
règims corruptes i militaristes i els
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seus dirigents pro-occidentals són
antiislamistes, per la seua part, l’oposi-
ció islamista s’estén cada vegada més
entre les classes més desafavorides.

De la Segona Guerra
Mundial fins a la
Independència
Període caracteritzat per un procés
quasi sempre violent i que només aca-
barà amb la instal·lació d’un règim
dictatorial o simplement corrupte
però benvist per occident, ja que dei-
xarà l’explotació de les matèries estra-
tègiques (petroli, gas, minerals...) en
mans d’empreses provinents de l’anti-
ga metròpoli i convertirà el règim en
client en la compra d’armes; tot i que,
sovint, i de retop després de la inde-
pendència, alguns països musulmans
es decantaran pels lli-
gams amb el bloc soviè-
tic i d’altres pel bloc
capitalista, tot repetint
l’esquema de divisió
que ja existia entre el
bloc oriental i occiden-
tal a l’Europa post
bèl·lica. Així, i per sim-
plificar tenim:

ALGÈRIA: 1830-1962
(domini francés)
EMIRATS ÀRABS: 1892-
1971 (domini anglés)
EGIPTE: 1798-1801 (sota
domini francés) 1801-
1882 (sota domini
anglés) 1882-1914 (domini dels oto-
mans) 1914-1936 (sota domini anglés)
El canal de Suez 1936-1956 (encara
amb domini anglés) IRAK: 1920-1932

(domini anglés) JORDÀNIA: 1922-1946
(domini anglés) KUWAIT: 1899-1961
(domini anglés)LÍBAN: 1920-1946
(domini francés) LÍBIA: 1912-1951
(domini italià; de l’ONU des de 1943)
MARROC: 1911-1953 (domini francés)
MAURITÀNIA: 1907-1960 (domini fran-
cés) SÍRIA: 1920-1946 (domini francés)
SUDAN: 1898-1956 (domini anglés)
TUNIS: 1881-1956 (domini francés)
IEMEN: 1839-1967 (domini anglés).

De la independència fins
la caiguda del Mur de
Berlín
La divisió dels països musulmans tot
repetit l’esquema dels dos blocs es
diluirà a poc a poc amb la desaparició
de la Unió Soviètica, però ara els
antics clients de Moscou mantindran
els lligams comercials amb la nova

Rússia, tot repetint el
clientelisme anterior i a
pesar de les crítiques
dels mitjans de comuni-
cació occidentals que tit-
llaven de “dictadors”
només aquells règims
clients de Rússia o de
Xina, tot callant les dic-
tadures pro-occidentals.
Però anem un poc més
enllà; per exemple, a
Tunis, Burguiba entra al
país com a vencedor de
la guerra d’independèn-
cia, i com els invasors
estrangers pren el poder

i tot seguit es dedica a reprimir les ins-
titucions religioses, tal com feien els
francesos en Algèria tot prohibint les
escoles alcoràniques, o els soviètics
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tancant mesquites i convertint-les en
magatzems; a l’altra banda, tindríem
un Gadafi  que pretén socialitzar l’es-
tat a punta de fusell... i ¿no ens hau-
ríem pogut adonar que pels musul-
mans, tant si parlem en francés,
anglés, italià o...rus! per a ells tots som
simplement “cristians”, feixistes, capi-
talistes, comunistes o demòcrates con-
vençuts...però tots invasors “cristians”?
i que tota repressió, prohibició i ani-
quilació del poble musulmà es fa amb
armes fabricades a països “cristians”?

Des del 1989 fins 
l’esfondrament de les
Torres Bessones (2001)
Des de la caiguda del Mur de Berlín
fins a l’11 de setembre de 2001, els
països musulmans clients de l’òrbita
soviètica havien de revisar dues
opcions: continuar amb la dependèn-
cia militar (assessorament i armes) de
Moscou o virar envers els EUA  i
l’Europa comunitària. Però els
governs repressors no havien pensat

en l’oposició interna dels
islamistes: el Front islà-
mic a Algèria, els
Germans Musulmans a
Egipte, l’oposició islamis-
ta a Líbia, el Partit del
Renaixement a Tunis, no
són solament els resultat
dels errors de Sadat,
Burguiba o Gadafi; i cal-
drà explicar per què no
ha aparegut cap corrent
laica d’esquerres o libe-
ral...!

Mentre a França, i per
extensió a la resta de
l’Europa Occidental, la
Revolució mesurava la

resistència a l’arbitrarietat religiosa i
era la garantia dels nous drets i lliber-
tats, aquesta paraula té una connota-
ció diferent pels països musulmans:
les democràcies europees aniquilaven
el sistema normatiu musulmà i impo-
saven per la força dictadures de tall
occidental. El laïcisme occidental pels
musulmans dels països àrabs implica
una invasió dels seus estats i, per tant,
l’aparició ara d’uns partits islamistes
que volen trencar amb la dependència
d’occident o de Moscou és vist amb
bona cara per part de la població més
humil i és un símbol de resistència al
control del petroli, el gas o els mine-
rals estratègics per part d’occident.

L’esfondrament de les Torres
Bessones acabarà amb el segle XX i
donarà peu a l’inici d’un segle XXI
amb un tomb  militarista per part
d’occident pel control (amb l’excusa
de guanyar la partida als terroristes
islàmics) dels països que anaven res-
tant fora de l’orbita del seu mercat
armamentístic.
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Des del 2001 fins a la crisi
mundial encara en 2012
La crisi mundial, que hem començat a
notar a Europa cinc o sis anys després
de l’inici de la guerra a l’Iraq i l’ocu-
pació d’Afganistan per part
d’Occident, ha estat provocada en
gran part per la impossibilitat per part
dels EUA i els seus aliats de mantenir
una despesa militar que ha somogut
tota la societat contemporània; aques-
ta crisi també ha condicionat el retorn
de molts joves musulmans formats a
Europa als països d’origen o pàtria
dels seus pares i s’hi han trobat amb
governs corruptes o simples dictadu-
res mantingudes per Occident.
Aquests nous “retornats”, evident-
ment, també prendran part a favor
dels nous corrents islamistes.
Aleshores, per què es parla als mitjans
de comunicació europeu només d’is-
lamisme  integrista si cada religió té
els seus propis integristes? ¿Lluiten pel
mateix els seguidors de l’Imam
Khomeini, del rabí Kahane i de mon-
senyor Lefebre o de Balaguer? Potser
els terroristes de l’IRA, ETA o les bri-
gades italianes són “cristians”? Els del
Ku klux klan són tots membres del
Partit Republicà nord-americà? No
han estat tots batejats? Per als ulls
d’un musulmà, el terrorisme a Europa
ha estat provocat per cristians (què no
direm de polítics com Fabra, Camps,
Rus, Barberà, Costa, Ripoll...? tots
militen en un partit d’obediència cris-
tiana i catòlica, pertanyents al grup
europeu de la democràcia cristiana)
Podem donar als musulmans lliçons
d’honestedat i democràcia? De res-
pecte per les “Constitucions”? 

Posem un exemple que trobem cada

dia als noticiaris televisius:  Amb el
recolzament dels gendarmes france-
sos, la repressió d’una insurrecció isla-
mista a La Meca en 1979 acabà amb
milers de morts, gasejats, ofegats i
electrocutats als baixos de la gran
Mesquita de la ciutat santa. Després es
dictaren i s’executaren mil vuit-centes
penes de mort amb el vist i plau
d’Occident. A Síria, el 1982, el bom-
bardeig de la ciutat de Hama acabà
amb 15.000 morts, xifra que encara no
ha estat superada per la guerra civil
d’aquest estiu. Els mitjans de comuni-
cació occidentals aleshores no van
voler posar al mateix nivell aquests
morts que les víctimes dels “terroris-
tes” contra els qui lluitava el bon laic
Hafez al-Assad, el pare de l’actual
Baxar al-Assad! 

En la història mundial, des de la
Inquisició catòlica fins els “gulag” esta-
linians, són les condicions de l’apro-
piació dels dogmes de qualsevol tipus
les que determinen el grau de violèn-
cia; darrere la “violència islàmica”, per
més certa que siga, també s’hi amaga
una altra violència: la dels règims, que
rebutgen els resultats de les urnes i
que per a mantenir-se en el poder
opten per reprimir aquells que els des-
afien.  Anem per parts:

Egipte: 
Els coptes són la minoria cristiana
d’Egipte, un sector de la societat majo-
ritàriament urbana i econòmicament
benestant. Des de 1994 companyies
estrangeres instal·lades a El Caire afa-
voreixen la contractació dels coptes
mentre tenen per norma no contra-
ctar cap musulmà. L’Europa conque-
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ridora interfereix en l’economia i en
la política tot afavorint les minories
cristianes, així com ja havia fet al
Líban amb l’aparició d’un sistema
polític confessional amb contradicció
amb l’universalisme laic que diu pro-
fessar. Aquesta política desperta l’ani-
mositat de molts musulmans envers
Occident pel fet del control d’una
part de la seua economia i per
col·laborar amb les autoritats corrup-
tes i repressores de manifestacions
d’activistes islàmics, que a més a més
els nega l’accés a la política tot pretex-
tant que protegeixen minories com
ara els cristians.

Ja des de la dècada dels cinquanta
amb el govern absolut de Nàsser s’atri-
bueix als Germans Musulmans tots els
actes de terrorisme i així els podien
acusar de conspiracions i de responsa-
bles de tots els assassinats polítics des
de 1945 fins al de Sadat en 1981, tot
aprofitant per empresonar indiscrimi-
nadament intel·lectuals i polítics de
tot color i opinió, atès que el poder no
tem tant unes poques bombes com
uns quants milers de vots, i justificant
el bloqueig del sistema democràtic i el
control dels mitjans de comunicació.
Els Germans Musulmans són objecte
de tota mena d’intimidacions durant
molts anys, i fins i tot en 1992 els acu-
saran d’espionatge a favor d’Israel i
aprofitaran per reprimir-los encara
més: en 1992 unes 10.000 persones
foren empresonades i dos anys més
tard els presoners eren ja 24.000. La
tortura, els ostatges entre familiars
dels empresonats o l’eliminació física
simplement són les formes més comu-
nes del govern de Mubarak. Ja el 13 de
setembre de 1992 els islamistes són els
guanyadors de les eleccions entre els

sindicats d’advocats, metges i enginy-
ers, com a preàmbul del que passarà
quinze anys més tard amb la victòria
en les eleccions estatals passades.

Algèria:
A partir de la victòria electoral a prin-
cipis de 1992 del Front Islàmic de
Salvació (FIS) s’iniciarà una campa-
nya de repressió per part dels militars
i del govern en funcions contra els
islamistes. Els mitjans de comunicació,
encara en poder del govern perdedor
i d’empreses europees (franceses)
donen una visió tot justificant la
repressió i els assassinats indiscrimi-
nats contra la població rural.

En desembre de 1992 els militars con-
sideren que el poble havia votat “mala-
ment” i declaren l’estat d’excepció tot
enviant 20.000 representants  del FIS a
camps de concentració al sud del país
i nomenen representants locals a dit
en les delegacions locals i en el
Consell Nacional de Transició.
Després es dedicaran a perseguir els
intel·lectuals sospitosos de ser islamis-
tes: segrestos, tortures i assassinats d’u-
niversitaris, esquarterats i pecejats vius
a ple dia o empresonats i electrocu-
tats... 1224 mestres rurals sospitosos
de ser islamistes són empresonats en
1992. 

Per als militars la manipulació infor-
màtica i el bloqueig de la premsa
internacional fou una tasca senzilla:
calia provocar una repulsió instintiva
contra els islamistes perquè el govern
francés, i de retop els governs euro-
peus reproduïren fidelment els comu-
nicats dels militars colpistes (tot asse-
gurant l’arribada del gas algerià a
Europa). Els efectes arribaren de
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seguida amb tota mena de manipula-
cions i testimonis: que havien vist “isla-
mistes disfressats de militars” que en
realitat eren simplement militars de
servei, mentrestant el govern militar
prohibia difondre qualsevol notícia de
les seues baixes i atribuïa la violència
civil als islamistes i aprofitava la nit
perquè les forces armades actuaren
contra els familiars dels islamistes
empresonats al sud del país (des d’in-
timidacions a robatoris, violacions i
tortures, etc) 

Qui assassinà el cantant de rai Xab
Hasni a Orà? Qui va incendiar cente-
nars d’escoles dels barris islamistes
l’any 1994? Qui va posar bombes
davant de la Universitat d’Alger?
Quins “grups armats” agrediren dones
de tota classe social amb l’excusa de
“reclutar dones per a la guerrilla? És
cert que l’assassinat de tres gendarmes
francesos es va cometre dues hores
abans del que oficialment es va dir?
Està mentint un religiós cristià quan
diu que tem més la Seguretat militar
que els islamistes? L’exèrcit algerià
bombardejà amb nàpalm boscos de la
Càbila per a foragitar una gran quan-
titat de guerrillers, tant islamistes com
berbers, però res de tot açò ha evitat
que la caricatura d’una Càbila hermè-
tica a la mobilització islamista tan
“demòcrata” com “muntanyesa”
triomfés als mitjans de comunicació
occidentals. Barris sencers i algunes
regions foren “castigats” per haver
votat majoritàriament al FIS amb la
suspensió del sou als funcionaris, la
destrucció de les infraestructures
públiques, la confiscació de vehicles i
l’embargament  de medicaments de
primera necessitat (i ara no estem par-
lant de la crisi de BANKIA). És molt
significativa la revelació d’un grup de

policies algerians exiliats clandestina-
ment a França que asseguraven l’exis-
tència d’un terrorisme organitzat d’es-
tat: desenes de policies, escollits entre
els funcionaris més populars als seus
barris respectius, haurien estat assassi-
nats per la Seguretat Militar Estatal
“per a provocar el rebuig dels veïns”;
en altres casos, milícies policials s’hau-
rien dedicat a cometre tot tipus de
malifetes com ara assalts a joieries. 

En aquesta situació extrema de violèn-
cia la manipulació propagandística de
la criminalitat comuna també ha tin-
gut el seu paper: ajustaments de vells
comptes pendents entre policies i pin-
xos, rivalitats diverses, professionals o
privades, pulsions “polítiques” o sim-
plement sexuals les han encolomades
al sarró dels “terroristes” del FIS.
Posem per cas que la premsa america-
na només informés de l’Estat espanyol
per a parlar dels assassinats de dones
espanyoles a mans de llurs marits per
“negar-se a posar-se la mantellina per
anar a missa!”; o que les maltracten a
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casa si es neguen a formar  part d’una
processó! Per exemple: fa ben poc els
mitjans de comunicació espanyols
informaven que a Colòmbia hi ha
moltes dones desfigurades amb àcid
sulfúric per causa d’haver deixat llurs
parelles... ¿és això violència islamista o
simplement masclista?

Palestina i Gassa:
Si en tot el món àrab, a ulls occiden-
tals, els islamistes són incorregibles
“seguidors de la violència”, a
Palestina, a més a més, són anomenats
“enemics de la Pau!”. Un portell
metàl·lic dóna accés als escassos quilò-
metres quadrats de l’aglomeració
rebullida de Jericó; custodiats pels car-
ros de combat israelians, la presència
continuada dels colons jueus ultraor-
todoxos, les llargues fileres de milers
d’obrers de Gassa comproven cada dia
que no poden anar ni tornar a d’altres
llocs; tot un reguitzell d’humiliacions i
vexacions diàries en els controls
donen fe dels referits “reserves índies”
o “bantustans” com els anomenen els
periodistes occidentals poc sospitosos
“d’islamistes”.

Si tenim en compte aquesta violència
d’estat per part d’Israel des de fa més
de 40 anys amb un exèrcit d’ocupació,
no és estrany constatar l’ascens conti-
nuat de la simpatia per HAMAS entre
els palestins ni els moviments d’es-
querra dirigits contra els militars àrabs
d’origen cristià, sempre sospitosos de
col·laboracionistes amb l’Estat
d’Israel des de les matances de pales-
tins als camps de refugiats de Xabra i
Xatila al Líban l’any 1982.

Islamisme i Democràcia
La democràcia i les noves constitu-
cions contemporànies, ¿estan con-
demnades a morir pel simple fet de
voler existir? ¿Els islamistes que guany-
en eleccions –Hitler, que era europeu
i cristià, no va guanyar cap elecció i
pujà al poder gràcies a un pacte amb
els demòcrates liberals- són capaços
de respectar els drets civils dels “per-
dedors” i de les “minories”?

El fet que els islamistes guanyaren les
eleccions ha estat utilitzat per fer
intervenir l’exèrcit i justificar la dicta-
dura a Algèria i Egipte i a més a més
els mitjans de comunicació occiden-
tals ho han aplaudit tot adduint la
falta de laïcisme dels moviments islà-
mics (no com el govern del senyor
Camps que hem estat suportant
aquests darrers anys, un “laic” ultraca-
tòlic pertanyen al corpuscle més con-
servador de la secta de l’Opus Dei, els
legionaris de Crist Rei; i que per aca-
bar-ho d’adobar ha estat substituït
sense cap tipus d’eleccions pel senyor
Fabra “a dit”; tot un exemple de
“democràcia” occidental!). Però des-
prés de l’experiència a Sudan, Iran,
Síria...etc.  aquests models pro-occi-
dentals no són ja creïbles per a cap
democràcia; per això ha anat sorgint
entre molts musulmans dels països
àrabs una mena de reacció davant del
model “democràtic” perquè sempre
ha estat vinculat a les potències domi-
nadores que l’inspiraven.

Molts dirigents islamistes foren tortu-
rats pels règims anomenats “democrà-
tics” pels governs occidentals, que
com encara ara França s’obsedeix a
nomenar així qualsevol que estiga dis-
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posat a exterminar islamistes. Els
governs occidentals han considerat
per prejudici que l’Islam és incompa-
tible amb la democràcia, com si el
catolicisme fos democràtic o es pogu-
és escollir democràticament una dona
per a papessa; o pensem en l’Estat
d’Israel que fonamenta la seua exis-
tència en un ideal religiós, o els EUA
que tenen com a lema als seus bitllets
de dòlars “In God we trust”, o d’altres
similars com ara que la República ale-
manya renuncia garantir els drets d’a-
quells que no reconeixen explícita-
ment els seus principis, o que als EUA
fins fa no-res estava vedada l’entrada a
comunistes o sospitosos de ser-ho i
que en les constitucions de Suïssa i
Noruega es prohibeix l’accés a magis-
tratures supremes a qui no fos cristià,
o que la Reina d’Anglaterra és el cap
de l’església anglicana...i en canvi ser
antiislamista com Sadam Husein o
militar torturador però francòfon a
Algèria sembla correcte al món occi-
dental només amb la intenció de des-
prestigiar els islamistes com “antide-
mòcrates”, com si el rei d’Aràbia
Saudita o Hafez al-Assad i Baxar al-
Assad, pare i fill, foren un exemple de
democràcia!

L’Islam i les dones
Les caricatures dels mitjans de comuni-
cació occidental presenten maleïts bar-
buts que forcen dones amb cares ploro-
ses a portar el hiyab (o mocador tradi-
cional que cobreix el cap i el coll). Si
els musulmans feren el mateix presen-
tarien pinxos i xaves amb patilles de
bandolers que forcen dones a portar la
mantellina, a vestir de negre perpetu, i
capellans irats i tonsurats foragitant de

les esglésies dones amb pantalons, xan-
cles de platja o amb escots massa evi-
dents... en nom de la decència. Les
generalitzacions mai no han estat
bones conselleres i tothom en té de tots
els colors i sabors, però no hauríem de
passar per alt que moltes dones musul-
manes modernes, joves i urbanes de
Damasc o El Caire vesteixen vaquers i
es pinten els llavis mentre passegen per
les avingudes de la capital i que també
n’hi ha d’altres modernes i feministes
que voten partits islamistes i porten el
hiyab no per imposició sinó per opció,
com un emblema o penyora i símbol
públic d’adhesió a una representació,
com ara els fallers que s’identifiquen
en festes pel mocador al coll, i que
alguns poden trobar ridícul o antiquat,
o com les joves de finals dels anys setan-
ta als nostres pobles que començaven a
fumar simplement com a símbol de
rebel·lió contra les prohibicions mas-
clistes.

El cas més paradigmàtic ha estat pale-
sat al cor d’Europa recentment, a
Bòsnia Herzegovina, on les dones
havien de camuflar-se i no portar cap
distintiu musulmà per evitar ser viola-
des pels soldats serbis. Després de la
guerra, quan ja la religió quasi era
només un record dels més vells o
només un testimoni a través dels noms
de font dels néts, les dones reivindica-
ven la seua opció a portar mocador al
cap com a símbol de resistència a l’in-
vasor. També ara mateix a Tunis,
L’Alger o El Caire, la violència política
o física dels règims que suposadament
defensaven la democràcia i el laïcisme,
l’ús del hiyab o mocador al cap forma
part d’aquella reivindicació. La parado-
xa d’un occident feminista és eixa:
negar a les dones que pretenen defen-
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sar dels abusos masclistes el dret a deci-
dir. Tot fa pensar que les motivacions
femenines per a ingressar en partits
islamistes són les mateixes que als
homes a reivindicar el seu islamisme.

Si posàrem un cas com exemple de
reviscolament  hauria de ser el de la
Unió Soviètica on hi hagué una nega-
ció sistemàtica de la simbologia reli-
giosa per ser considerada retrògrada;
després de la caiguda del Mur de
Berlín al 1989 hi hem notat un retorn
com per efecte bumerang no sola-
ment a les repúbliques musulmanes
del centre d’Àsia sinó també a l’apari-
ció pública i política de l’església orto-
doxa, fins i tot amb concomitància
amb el poder rus i dels polítics russos
(fins i tot de socialistes) que ara volen
distanciar-se de l’antic règim.

A Algèria, a Jordània, a Egipte... els
Germans Musulmans més integristes
podrien preguntar a les dones “¿o
hiyab o infern?” però, ¿no són pregun-
tes com aquestes el que els catòlics
més ultraconservadors de l’Opus Dei
com el senyor Camps, l’arquebisbe de
Toledo o la senyora Cospedal amb
mantellina i ciri de processó utilitzen
com a reivindicació de la seua condi-
ció? ¿No asseveren que els homosexu-
als i lesbianes estan condemnades a
l’infern? Portar hiyab o no en certs
àmbits urbans musulmans és també
formar part d’una banda o de l’altra, i
per tant, del camarada o de l’enemic.

Hem de tenir en compte que les
dones antiislamistes provenen de sec-
tors socioeconòmics privilegiats però
també cal considerar que no tot és
religió perquè al masclisme de la cul-
tura mediterrània no li cal cap garan-
tia religiosa per a fer-se evident; així,

als països mediterranis europeus
també podem escoltar de tant en tant
la brama contra les dones “que furten
el treball als homes”, o veure com
dones joves, fadrines o no, benestants
o no, que són objecte d’enveges per
part dels homes o de postures integris-
tes catòliques  que consideren que el
paper de les dones en la societat –com
el punt de vista de l’actual alcaldessa
de Madrid- és estar casades amb un
home i tenir fills (¿o potser ser
monja?) 

Encara tinc present el record de quan
era un xiquet i jugava amb els amics a
la porta d’un bar al nostre poble i una
dona em va demanar que hi entrés a
dir-li al seu marit que l’estava esperant
a casa perquè el dinar ja el tenia posat
a taula...perquè era impensable que
una dona travessés el llindar de la
porta d’un bar...d’homes! O encara
hem de fer esment com a la fi dels
anys setanta, també al nostre poble,
les primeres dones joves que s’atrevi-
ren a entrar al bar de la plaça a dema-
nar un cafè i fumar (impúdicament!)
davant dels homes! foren titllades de
bagasses (mare de Déu! fins on arriba-
rem!) En conclusió, en totes les socie-
tats humanes, i encara en les mediter-
rànies, cristianes, jueves o musulma-
nes, les dones són l’enllaç més dèbil
de la cadena social i familiar. 

Les urnes algerianes a principis de
1992, i més tard també a Tunis, Egipte
o al Iemen, han fet volar definitiva-
ment la tesi occidental que l’audiència
islamista es limitava a uns quants
grups d’activistes: una gran majoria de
dones sembla haver optat pel Front
Islàmic de Salvació o pels Germans
Musulmans, la qual cosa desbarata la
interpretació simplista d’una mobilit-
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zació islamista “contra les dones”.
L’islamisme no es pot reduir a una
ideologia, a un programa o a una
manera d’actuar determinada, sinó
que abasta moltes altres coses en una
forma de viure i de resistència al
domini d’Occident. Així, per exem-
ple, l’escriptora Taslima Nasrina, en
un viatge a França, va girar ostensible-
ment la cara perquè “no volia saber
res de l’odiós, intolerable, insuporta-
ble espectacle de...Nostra Senyora de
París, símbol de l’obscurantisme reli-
giós i submissió de la dona...” ¿què no
diria en veure les misses i processons
catòliques on les dones descalces i
amb ciris a la mà caminen compungi-
des rere una imatge de la verge morta
tot oficiat per un “home”...etc? ¿que
era el símbol de l’opressió del mascle
mediterrani envers les dones? 

El cas particular de l’Iran i
els xiïtes 
La interpretació del que ha passat en
els tres o quatre darrers anys als països
musulmans àrabs és similar al que es
va produir a l’Iran a la fi dels setanta:
demografia galopant, xoc cultural,
frustració social dels joves formats que
no troben feina, ideologia revolucio-
nària i, a més a més ara, la crisi actual
que ha fet retornar joves universitaris
musulmans emigrants dels països
europeus al nord d’Àfrica, joves que ja
no suporten governs corruptes o sim-
ples dictadures, que en el cas extrem
han acabat en una crisi militar o en
guerra civil: primer a Líbia i aquest
estiu a Síria, on primer Hafez al-Assad,
el pare, i després Baxar al-Assad, el fill,
des de l’any 1971, s’han perpetuat en

el poder a força de colp de canó i car-
ros militars.  Hem de posar atenció
perquè ara per ara, Síria és l’últim
reducte de la clientela de la venda
d’armes de l’antiga Unió Soviètica i de
Xina, que veuen perillar en favor d’un
nou venedor, els EUA  

Bé, curiosament, la tírria occidental
antiiraniana no prové de la pressió de
l’Estat d’Israel o dels EUA sinó
d’Aràbia Saudita, governada pels
musulmans wahhabís (que s’autoano-
menen els “monoteistes”) i a qui  hor-
roritza les vel·leïtats dels xiïtes iranians,
i als quals sempre han considerat una
secta desviacionista de l’Islam pur més
tradicional. A la fi dels anys setanta,
però, Occident veia els revolucionaris
iranians no com una classe social con-
creta sinó que hi havia estudiants,
obrers, intel·lectuals i religiosos que
participaven junts en les manifesta-
cions contra el Xah de Pèrsia, perquè
no podien acceptar un règim pro-occi-
dental que reprimia les llibertats i mas-
sacrava les multituds tot defensant el
“progrés” i la “democràcia”.  

En el cas de Síria, el govern de
Damasc en 1982 assassinà 12.000 ger-
mans musulmans de Hama (avui
Baxar al-Assad, el fill, va pel mateix
camí) i després formà una milícia xiïta
per fer front als islamites que prete-
nien enderrocar Hafez al-Assad; en
aquell temps els governs occidentals
callaren la repressió i no criticaren
que el govern de Damasc, pro-occi-
dental i client de la Unió Soviètica,
pretengués col·laborar amb els xiïtes
pro-iranians.

El cas d’Afganistan encara és més
pelegrí: el país es trobava sota la influ-
ència de Moscou que ja havia promo-
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gut el colp d’estat a l’any 1973. Al
1979 ocupaven tot el país amb l’excu-
sa de recolzar el govern.  Als comba-
tents anticomunistes els finançava
Aràbia Saudita, Paquistan i els EUA
Amb la caiguda del règim comunista
en 1994 grups rivals xiïtes i integristes
islàmics es disputaran el poder de
Kabul fins que l’11 de setembre de
2001, quan els EUA ocupen
Afganistan amb el resultat que ara
coneixem: Occident controla la capi-
tal i algunes ciutats, però ja prepara
l’abandonament del país a la seua
sort, és a dir, al control dels antics
senyors feudals. 40 anys de guerra per
a no-res (bo, pels fabricants i venedors
d’armes, suposem que sí que els hau-
ran estat profitosos!).

Els xiïtes i les dones
Si ens fixem bé, les actituds sexistes no
ho són tant per la religió com per la
mentalitat; entre Còrsega, Sicília i
Iran, la defensa de l’honor familiar
pren formes diferents però el proble-
ma és el mateix: de la família monòga-
ma per a la major part dels musul-
mans i també per a la societat occiden-
tal fins a la poligàmia, que és una deri-
vació freqüent (entre els occidentals
cristians hi ha les “amants” i les altres
dones “no oficials”), la legislació ha
adoptat formes diverses però el poder
masculí sempre és una metàfora del
poder estatal, és a dir,  una vegada en
el poder, en tots els països s’humilia la
dona, encara que amb un model no
confessat. Així, entre els wahhabís
d’Aràbia Saudita mai no s’ha tingut
notícia de què és això de l’emancipa-
ció feminista ni de les reivindicacions
igualitàries de les dones; per a ells, la
dona ha de portar el cabell i coll

cobert i la pròpia muller és la serven-
ta del marit, destinada a proporcionar-
li plaer sexual, fills i assistència domès-
tica gratuïta... no molt diferent dels
països mediterranis de tradició catòli-
ca, ni de l’estat franquista nostre de
només fa trenta anys; però, és que a
grans trets, i contràriament al que
veiem contínuament, l’Islam garan-
teix a la dona un règim personal avan-
tatjós comparat amb “l’estatus” de la
dona d’alguns països occidentals com
ara el nostre fins fa només unes dèca-
des: dret  de propietat personal, inde-
pendència econòmica (com ara tenir
un compte bancari), dret d’herència,
divorci, etc.

Altrament, existeix entre els xiïtes ira-
nians la possibilitat del matrimoni
temporer (anomenat “mutaà”) molt
criticat en occident i també pels
musulmans sunnites d’Aràbia Saudita
i els països àrabs, pel qual l’home i la
dona poden pactar lliurement les con-
dicions i la durada de la unió matri-
monial sense necessitat del permís
familiar, ni del poder municipal, nota-
rial ni de cap altre, a la fi del qual, el
matrimoni quedarà dissolt. Els musul-
mans d’Aràbia Saudita i dels altres
països àrabs ho consideren una desvia-
ció de la norma jurídica alcorànica
(sense valorar que ells poden tenir
diverses dones –poligàmia- i tantes
concubines com puguen mantenir), i
pels occidentals com una altra aberra-
ció “oriental” (mentre que entre els
cristians es poden tenir “amants” fora
del matrimoni, i encara entre diri-
gents de “missa diària”, polítics, presi-
dents de govern o reis, que són aplau-
dits pels seus súbdits tot tenint-ho com
un tret de “bon jan” i simpatia de la
classe dirigent o de l’aristocràcia!).
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Posem ara l’exemple de la mirada de
l’altre: Un clergue iranià visità França
i Suècia a la fi dels anys vuitanta, i en
veure com els joves occidentals d’amb-
dós sexes convivien pacíficament,
sense escàndols i tenien fills feliços a
les seues “llars” ho comparà al matri-
moni temporer dels xiïtes iranians
que fa parlar tant en la seua societat
tradicional, i digué que no era sinó el
“concubinat” (encara que sona mala-
ment, però que també ho anomenen
així els clergues catòlics quan parlen
de les parells de fet “que viuen en el
pecat!”) registrat a l’ajuntament del
seu municipi i que es dóna entre els
joves (o no tan joves) que per dife-
rents motius han optat per no legalit-
zar la seua situació d’una forma tan
explícita...

Conclusions:
Els xiïtes tenen facetes contradictòries
com les té tothom i les tenen totes les
cultures i religions. Hi ha un xiisme
opressor i un d’alliberador, un xiisme
conservador i un de rebel, un xiisme
teocràtic i un de “democràtic”, un xiis-
me integrista i un de progressista, un
de rígid i un d’obert... i semblantment
al  xiisme el catolicisme té els seus
sants intercessors, les capelles votives,
les imatges pietoses, el seu clergat, el
Vaticà, un pontífex infalible rodejat
d’un magisteri de teòlegs indepen-
dents de l’estat i gelosos de la seua
“legitimitat”, el seu integrisme, els
seus jesuïtes, l’Opus Dei, la teologia
de l’alliberació i les seues benedic-
cions als carros de combat que mata-
ran persones i les misses setmanals al
“Valle de los Caídos” en memòria d’un
dictador, etc.

Mentrestant, però, fa la impressió que
l’alliberament de la dependència eco-
nòmica s’ajorna indefinidament, per
motius més pragmàtics i raonables.
Sembla, des d’Occident, que el símbol
de la intransigència dels revoluciona-
ris de Teheran és la condemna a mort
per “irreverència” de l’autor dels
“Versicles satànics” de Salman Ruxdi;
en el fons, realment els xiïtes deuen
desitjar que continue viu molts anys,
perquè hi desapareixeria un dels
últims signes de trencament amb
Occident. Des de la seua òptica
podrien oposar el cas de Julian
Assange i el cas de Wikileaks, condem-
nat a mort als EUA per descobrir
secrets inviolables i posar en perill la
seguretat nacional...! ¿o potser els
secrets d’alguns poderosos que es cre-
ien “intocables”? 

Final:
Els esdeveniments que estan precipi-
tant-se darrerament seran decisius
perquè els països musulmans puguen
aconseguir una estabilitat institucio-
nal i democràtica amb una visió
moderna de garanties constitucionals
igualitàries. La possibilitat d’aconse-
guir-ho dependrà en gran mesura de
l’oposició de l’Estat d’Israel (veritable
portaavions nord-americà instal·lat al
cor de l’Orient pròxim) que se senti-
ria amenaçat pels canvis polítics, Estat
d’Israel que es troba més còmode
envoltat d’estats corruptes i dictadu-
res que justifiquen la seua pròpia exis-
tència i la seua política militarista prò-
pia dels governs de l’antiga Sud-àfrica,
brutal, racista i militarista, que no
amb un entorn d’estats sobirans amb
governs islamistes independents
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d’Occident; en segon lloc haurien de
lluitar contra la pressió de l’antiga
dependència dels EUA o de Rússia i
Xina i la seua negativa a renunciar a
un mercat de consum d’armes tan
profitós que abasta tot el nord d’Àfri-
ca i l’Orient pròxim i mitjà; i final-
ment, la paradoxa que comporta viure
en països productors de petroli i gas
natural i fins i tot minerals estratègics
per a les empreses militars, sempre
sucosos als ulls d’Occident que inten-
tarà per tots els mitjans possibles que
arriben a una independència real del
seu control, i farà el possible per pro-
moure governs corruptes i violents a
què ja ens tenen acostumats; i per
últim, haurien de suportar la força
política d’Aràbia Saudita, amb un
govern corrupte i gens democràtic
però que cap govern europeu qüestio-
narà perquè és un bon soci que ens
ven petroli i compra armes sense rega-
tejar; Aràbia Saudita que amb l’excusa
de tenir els santuaris màxims de
Medina i la Meca, pretendrà controlar
tots els governs àrabs, i per extensió

musulmans, sota la seua òptica més
integrista.

Per primera vegada, tanmateix, des de
l’inici de “la primavera àrab” que
començà a Tunis amb l’enderroca-
ment del seu dictador Burguiba, fins
el conflicte d’aquest estiu a Síria, tot
passant per Egipte, Sudan, Iemen,
Bahrein o Líbia a l’estiu passat, i que
d’una manera més o menys violenta o
pacífica, ara tots tenen una oportuni-
tat que ni nosaltres mateixos no hem
tingut ni tindrem jamai: la possibilitat
de triar un cap d’estat nomenat per
ells mateixos a les urnes i no per l’an-
tic dictador corrupte i titella
d’Occident, i d’elaborar una
Constitució lliure sense la pressió del
fusell dels militars tocant del bescoll.
Ho aconseguiran? Des de la nostra
opinió hem de dir que personalment
som més aviat pessimistes, però com a
mínim poden comptar amb tota la
nostra més pregona simpatia. Els
desitgem la fortuna que nosaltres ja
no tindrem!   
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“El regne de la llibertat només comença allà on acaba el treball imposat
per la necessitat i per la coacció de les finalitats externes; queda, per tant,
conforme a la naturalesa de la cosa, més enllà de l’òrbita de la vertadera
producció material. Així com el salvatge ha de lluitar amb la naturalesa
per a satisfer les seves necessitats, per a trobar l’aliment de la seua vida i
reproduir-la, l’home civilitzat ha de fer el mateix, sota totes les formes
socials i sota tots els possibles sistemes de producció. A mida que es desen-
volupa, desenvolupant-se en ell les seues necessitats, s’estén aquest regne
de la necessitat natural, però al mateix temps s’estenen també les forces
productives que satisfan aquelles necessitats. La llibertat, en aquest terre-
ny, tan sols pot consistir en el fet que l’home socialitzat, els productors
associats, regulen racionalment aquest intercanvi de matèries amb la natu-
ralesa, el posen sota el seu control comú, en comptes de deixar-se domi-
nar per ell com per un poder cec, i el porten a terme amb la menor des-
pesa possible de forces i en les condicions més adients i dignes de llur
naturalesa humana. Però, tot i així, sempre seguirà essent aquest un regne
de la necessitat. A l’altra banda de les seves fronteres comença el desple-
gament de les forces humanes que es considera com una fi en si mateix,
el vertader regne de la llibertat que, no obstant, només pot florir prenent
com a base aquell regne de la necessitat. La condició fonamental per a
això és la reducció de la jornada de treball.”

K. Marx, El capital, llibre III
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poder constituent i constitució.
reflexions d’un indignat

Josep Sales Inglés

El propòsit d’aquestes pàgines és alho-
ra ambiciós i modest. Ambiciós per les
moltes i substancioses qüestions que
tocarem; modest, per la necessària
limitació d’espai i pel caràcter d’inci-
tació a la reflexió que posseeixen. En
concret: a partir del model d’historit-
zació del pensament polític occidental
(i l’acció corresponent) que presenta
Antonio Negri en la seua obra El poder
constituent, miraré de donar raó de dos
processos històrics en bona mesura

oposats, la promulgació de la
Constitució de Cadis en 1812 i la breu
però intensíssima experiència d’auto-
govern obrer de La Comuna parisen-
ca en 1871. Com que el meu enfoca-
ment no serà el de l’historiador pro-
fessional (sens dubte altres articles
d’aquest volum cobriran, àmpliament
i satisfactòriament, les expectatives de
l’eventual lector en aquest sentit),
sinó filosòfic, o filosofico-polític,
adoptaré com a guia per a orientar-me



en la complexitat d’eixos processos un
autor que els va estudiar ben a fons,
jurista de formació i revolucionari per
vocació, Karl Marx. D’ací passaré a
formular algunes tesis sobre el dia-
gnòstic que podem fer de la nostra
època de contrarevolució neoliberal i
el seu desenvolupament “en acte” al
nostre país. Perquè el meu objectiu no
és altre que el d’encoratjar a la refle-
xió per a una praxi conscient sobre el
que ens estem jugant i per això tracta-
ré de les limitacions a la llibertat i l’e-
mancipació dels individus, els grups i
els pobles i de la capacitat que aquests
tenen de resistir i avançar. Es disculpa-
rà, per tant, el caràcter necessària-
ment esquemàtic d’alguns dels desen-
volupaments proposats en raó de la
prioritat que pretenc concedir al sen-
tit general de l’argumentació i a les
implicacions polítiques que se’n
podrien derivar. Vull deixar constàn-
cia per endavant que la motivació que
impulsa la breu aportació que segueix
és moral de cap a peus: la indignació
pel que ens estan fent, pel que no fem
i pel poquet que fem.

1. ACCIÓ I REACCIÓ: 
MODERNITAT I PODER 
CONSTITUENT

1.1. La Modernitat: els seus beneficia-
ris i els seus descontents

En el tombant de dos terribles segles,
els anteriors a aquest que s’anuncia,
ai!, no menys terrible, Max Weber va
observar que el tret que millor definix
el procés històric de La Modernitat és
el de la racionalització. Aquest procés
abraçarà, progressivament, tots els
àmbits de l’existència humana.
Assistim –diguem-ho per entrar en

matèria– a la destrucció dels vells lla-
ços que vinculaven els diferents ele-
ments de la societat feudal, un procés
que interessa especialment al nostre
objecte de consideració: el constitu-
cionalisme i la constitucionalització.
Aquest procés és solidari de l’emer-
gència del subjecte i de la subjectivit-
zació de tota aproximació a la realitat,
enfront de l’objectivisme característic
d’èpoques anteriors. L’individualisme
modern és al mateix temps la causa i
el resultat d’aqueix procés d’enalti-
ment del subjecte que té el seu màxim
assoliment en la ciència moderna i,
més ençà, en l’ultraindividualisme asi-
mètric i devastador del projecte neoli-
beral. En els segles d’expansió i conso-
lidació –i de contínua expansió– del
capital –mercantil, industrial, finan-
cer, especulatiu–, l’impuls cap a la
laïcització de la societat esdevindrà
condició i, novament, una altra cara
del mateix procés: la religió cedix el
seu paper de “ciment de la societat” i
caldrà omplir els forats que ella vaja
deixant. Els omplirà, en aquest plànol
tan ideològic com sociològic, la mer-
cantilització de la societat sencera.
Alliberant-se dels lligams d’una socie-
tat estamental en descomposició,
ocult Déu o allunyat definitivament
del seu horitzó experiencial, l’indivi-
du es troba enfrontat a l’altre com
dues voluntats lliures que
s’interpel·len mútuament. El contra-
ctualisme d’arrel iusnaturalista serà la
primera i més duradora resposta a la
necessitat de sancionar la nova vincu-
lació social: posant entre parèntesis la
vida social de l’ésser humà, ens el mos-
tra amb els trets que suposadament
posseïa en l’estat de naturalesa, ens en
dóna l’essència, que inclou tant les
seues necessitats com els seus drets,
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abans de qualsevol relació de poder i
subjecció, just al contrari que la con-
cepció medieval dels drets i deures
dels subjectes, inseparables dels seus
respectius llocs en la jerarquia social-
natural (instaurada per Déu). El cons-
titucionalisme modern s’assentarà
precisament sobre la igualtat i la lli-
bertat, però també, i per damunt de
tot, sobre la propietat, considerades
totes elles característiques decisives
–drets– de l’individu en l’estat natural,
inherents a ell; per tant, indiscutibles i
subjectes a protecció. Per cert que d’a-
quí sorgiran les perspectives que faran
esclatar –o enriquir-se, segons com es
mire– la tradicional divisió entre dret
privat i dret públic amb la potenciació
de branques de la ciència jurídica (i la
codificació subsegüent) com el dret
administratiu, el mercantil, el polític,
el laboral, etc.

En el nivell de les idees juridico-políti-
ques, el liberalisme més o menys doc-
trinari anirà conquerint el seu lloc de
predomini, no tant com a ideologia,
sinó com a utopia: la utopia d’una
societat de mercat pura, autotranspa-
rent i autoregulada, en la qual l’elimi-
nació de tots els destorbs a l’exercici
lliure de compra i venda (de la força
de treball també, i principalment)
redundarà en benefici de tothom. El
liberalisme postula un trànsit (quasi)
natural des de la llibertat i la propietat
individuals –difícilment dissociables al
llarg de tota l’època moderna– cap a
la igualtat i la felicitat de la col·lectivi-
tat (la famosa “mà invisible” d’Adam
Smith, els “vicis privats, virtuts públi-
ques” de Bernard de Mandeville). A
més, l’esmentada mercantilització del
món de la vida anirà de la mà d’una
inusitada acceleració dels processos de

la societat moderna (“la burgesia no
pot existir sinó a condició de revolu-
cionar incessantment els instruments
de producció i, consegüentment, les
relacions de producció, i amb això
totes les relacions socials”, es dirà al
Manifest comunista). La creació d’un
món en el qual “tot el que és sòlid s’es-
vaeix en l’aire” serà el tret que, a parer
de Marx, millor definirà la
Modernitat, el canvi constant (tecno-
lògic, dels marcs socioinstitucionals de
la producció, reorganització i juridifi-
cació permanents de les relacions
laborals, etc.).

En la mesura que el protagonisme i els
guanys d’aquest feix de processos cor-
respondran a la classe en ascens, la
burgesa i capitalista, que troba el seu
“altre” en la classe que forçosament ha
alliberat –i ací no hi ha cap oxímoron:
vegeu el dramàtic capítol d’El capital
dedicat a “l’acumulació originària”–,
en aquesta mateixa mesura la societat
resultant es trobarà escindida ben
prompte entre posseïdors (dels mit-
jans de producció) i desposseïts (for-
çats a malvendre llur força de treball),

Karl Marx (1818-1883)



la qual cosa obrirà les portes a una
nova era de xocs i revoltes socials de
signe diferent al dels antics motins de
subsistència (que, no obstant, persisti-
ran fins a l’actualitat tot atenent  la
rapinya dels nous dominadors del
món). Però les lluites del proletariat
obtindran alguns fruits també per a
aquesta classe en forma d’augments
salarials, disminució de la jornada de
treball i altres drets, laborals però
també polítics (notablement, l’exten-
sió del sufragi), arrabassats als posse-
ïdors del capital –i del poder–, entès el
capital com a relació social d’explota-
ció, relació de classe.

D’acord amb Weber, però llegint-lo a
través de Marx, és a dir, amb projecció
revolucionària, el gran pensador hon-
garès Gyorgy Lukács analitzarà el pro-
cés de La Modernitat en termes de
“cosificació” –de la societat i de les
consciències–: el món s’ha desencan-
tat –seguint la terminologia weberia-
na–, les ancestrals supersticions i les
falses creences van cap a la seua extin-
ció (i la Il·lustració serà la presa de
consciència de la necessitat d’activar
aquesta transformació), però al preu
de mercantilitzar la societat sencera
(no en va El capital s’enceta amb una
anàlisi de la “mercaderia”, la “forma
elemental de la riquesa de les societats
en les quals impera el règim capitalis-
ta de producció”): tot queda “a mà”, a
disposició de la transformació i el
canvi amb vista a obtindre un benefici,
apropiat immediatament (jurídica-
ment, constitucionalment: privada-
ment, no socialment). En el terreny
de la consciència, l’obsessiu quantita-
tivisme de la ciència moderna, la per-
manent revolució cientifico-tècnica,
tant com certes doctrines –és el cas del

calvinisme– que promouen la laborio-
sitat i l’enriquiment personal com a
vies de salvació, contribuiran decisiva-
ment a la conformació d’allò que
alguns han anomenat una mentalitat,
o millor, un “ethos” capitalista. El tipus
de racionalitat preeminent, doncs:
l’instrumental, mitjans conforme a
fins (el principal fi, del costat burgès:
la valorització del capital; i del costat
proletari: escapar a la lògica de l’acu-
mulació a càrrec seu, el rebuig del tre-
ball i del sistema de necessitats impo-
sat). A més, en la mesura que el capi-
tal beu –i viu- de la despossessió de la
majoria de la població i de la creació
d’una massa inerme de desocupats
(“l’exèrcit industrial de reserva” de
què parlava Marx, eficacíssim fre de
les reivindicacions de justícia i
medul·la del funcionament del siste-
ma en la nova i plausible lectura de F.
Jameson (1)), en aquesta mesura la
guerra de classes està servida.

1.2. La Constitució des de la teoria del
poder constituent

Què és una Constitució? La resposta a
aquesta pregunta no pot ser unívoca:
hi ha massa perspectives adoptades
pels juristes i massa factors històrics
concomitants que impedeixen de
donar-ne una definició a priori (2). En
aquest apartat no podem entretenir-
nos a comparar el constitucionalisme
antic amb el modern (3), raó per la
qual ens haurem d’atindre a aquest
darrer. L’any 1862, Ferdinand
Lassalle, un dels pares putatius de la
socialdemocràcia alemanya, va plante-
jar aquella qüestió en unes conferèn-
cies donades a un públic d’electors
burgesos (4): la seua resposta –una
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entre moltes– pot donar-nos, si no “la”
definició, sí almenys un bon punt d’ar-
rencada per a aquestes reflexions.
Lassalle hi deia que la Constitució
d’un país és “la suma dels factor reals
de poder que regeixen en aqueix país”,
i distingia, a continuació, entre
aquests factors “reals i efectius” i el
“full de paper” en què s’escriuen, que
és quan esdevenen “dret” i “institu-
cions jurídiques”: així és com la
Constitució passa a ser la llei que ser-
veix de fonament a les altres lleis, la
“llei fonamental”. Del que es tracta,
doncs, en primera instància, és de les
“relacions de poder”, que queden, des-
prés, consagrades jurídicament i adqui-
reixen força vinculant. De fet, com a
sinònim d’organització material del
poder, el terme Constitució ja circula-
va entre els pensadors polítics del
segle XVIII. És a partir del cicle revo-
lucionari de finals d’aquest segle i
començaments del següent que se li
afegeix el significat de “límit al poder”,
carregant-se semànticament dels prin-
cipis liberals mencionats en l’apartat
anterior (ens situem en el pas del que,
amb Maurizio Fioravanti (5), anome-
narem Estat jurisdiccional a l’Estat de
dret i el pas, correlatiu, de la
Constitució estamental a la liberal: la
frontissa n’és la pròpia Revolució fran-
cesa). L’amenaça que suposa l’Estat
absolutista per a la classe en ascens
–amenaça, per tal com la deixa fora
del joc polític, amb les evidents impli-
cacions negatives sobre la pròpia valo-
rització del capital– constituirà justa-
ment el detonant dels impulsos consti-
tucionalitzadors, limitadors del poder.
La qüestió de la sobirania (en definiti-
va: qui té el poder de manar sobre
qui?) esdevindrà aleshores el nucli de
les discussions i de les lluites: a qui

correspon legítimament? i si no cor-
respon a qui la té, com es fa per retor-
nar-la a qui l’hauria d’exercir? La
reviscolança de les reflexions medie-
vals sobre el dret a la insurrecció i al
tiranicidi entre els radicals anglesos
del XVII constituïx la primera respos-
ta a eixes preguntes, però també la via
constitucional moderna sorgirà com a
alternativa.

Enfrontat a aquest model de la sobira-
nia, que implica una verticalitat en les
relacions socials, el filòsof marxista ita-
lià Antonio Negri ha volgut enfocar-
los des d’una òptica que sovint queda
desatesa, malgrat que té una història
tan llarga com la pròpia Modernitat:
la perspectiva del “poder constituent”
(6). Tampoc no ens podem entretenir
a repassar aquesta història, des de
Bodin almenys, però sí que ens serà
útil destacar-ne alguns trets cabdals.
En primer lloc, Negri –en El poder cons-
tituent i en altres llibres, començant
pel seu innovador estudi sobre
Spinoza (7)– distingeix en el pensa-
ment modern dues racionalitats com-
pletament oposades: la línia Hobbes-
Rousseau-Kant-Hegel (línia de la potes-
tas, poder: raó instrumental) i la línia
Maquiavel-Spinoza-Marx (línia de la
potentia, potència –se’n podria dir:
racionalitat “eròtica”–). La primera,
continuadora i culminació del contra-
ctualisme clàssic, és la que elabora el
concepte jurídic de sobirania i instau-
ra l’autonomia del polític. La segona,
en rebutjar la normativitat transcen-
dent de la llei, establix que la potència
és irreductible al poder i que aquest
no té caràcter representatiu-mediador
sinó només repressiu. La primera
fonamenta transcendentalment –des
de la potestas, cert– el pensament cons-



titucionalista. La segona arrela en la
multitud autoconstituent. La primera
encara veu en l’estadista (rei, gover-
nant, etc.) el qui s’imposa per la força
o per l’adquisició d’un cert consenti-
ment sobre la multitud i la dirigeix
(ideologia burgesa de l’Estat). La
segona, en canvi, recolza sobre un
materialisme que funda el constitucio-
nalisme democràtic, el que naix de la
dinàmica mateixa de les relacions
associatives entre els individus sense
cap mediació transcendent. Si en
Hobbes el consens (l’alienació de la
pròpia potència en el sobirà totpode-
rós) es fa derivar de l’individualisme
egoista (“possessiu”, segons C. B.
Macpherson; “propietari”, en dirà més
recentment P. Barcellona), per a
Spinoza el consens és poder constitu-
ent, generació i apropiació col·lectiva
de legalitat i trencament amb la legali-
tat anterior: democràcia en sentit fort,
la veu i la força del ‘demos’, “autoinsti-
tució de la societat”, per dir-ho amb
Cornelius Castoriadis: literalment,
“autonomia”. Immanència contra
transcendència, per consegüent (8).

Havent arribat fins ací, cal advertir que
parlar de “democràcia” en aquest con-
text no és filològicament gens precís.
Quan en la història moderna apareix
allò que hui associem a aquesta parau-
la, és a dir, el govern representatiu, ho
fa en oposició conscient a ella (9). La
referència de l’Atenes clàssica pesa tant
que el significat de “democràcia” està
indissolublement lligat a una forma
d’organització política en la qual una
minoria de ciutadans gaudien de tots
els privilegis i responsabilitats de la
seua condició, quedant-ne exclosos
esclaus, dones i forasters (metecs). En
un període en què l’aliança amb les

classes populars els és precisa, la ten-
dència dels pensadors burgesos serà la
d’insistir en la distinció entre democrà-
cia i sistema representatiu o republicà
(10), posant l’èmfasi en els avantatges
d’aquest (en una societat comercial és
positiva i àdhuc necessària l’especialit-
zació en els afers públics, en la tasca de
governar) enfront de la dimensió
excloent d’aquella (menystenint l’as-
pecte de l’autogovern, inspirador de
moviments favorables a la democràcia
directa, sense mediacions): és aquesta
una vessant principal de la cèlebre
“querelle des anciens et des moder-
nes”. Jean-Jacques Rousseau, partidari
ardent de la democràcia directa, de
l’autogovern del poble sense represen-
tants ni exclusions, però alhora molt
pessimista respecte a les seues possibili-
tats de realització en l’estat de civilitza-
ció, arribarà fins a considerar el sistema
polític de l’Anglaterra del seu temps
com una forma d’esclavatge amb
moments puntuals de llibertat.
Justament la representació esdevindrà
un dels camps de fricció decisius en les
lluites per a la configuració del nou
món postabsolutista. Qui representa a
qui? Qüestió profundament metafísica,
la de l’alienació de la pròpia voluntat
algú altre. Qui pot ser candidat i qui
pot escollir? Es tracta de les qüestions
de la qualitat dels representants i del
sufragi (censatari en funció de posició
i rendes, universal masculí o universal
tout court). Per cert que aquesta darrera
problemàtica es creuarà en la història
del constitucionalisme modern i con-
temporani amb la de la sobirania a què
ens referíem abans: ¿qui integra la
nació (si és que s’assigna a aquesta la
funció del subjecte de la sobirania,
com en els casos de les constitucions
francesa de 1891 i espanyola de 1812)?
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¿què significa que la sobirania rau en el
“poble” –constitució francesa de 1793 i
constitució espanyola de 1931, entre
d’altres-?

Negri, com hem vist, oposa el paradig-
ma del poder constituent (ascendent)
al de la sobirania (descendent: des de
Déu a través del rei; des de la força
incontrolable de qui mana, o des de
l’Estat). “El paradigma del poder cons-
tituent és el d’una força que irromp,
trenca, altera qualsevol equilibri pre-
existent i qualsevol possible continu-
ïtat. El poder constituent està lligat a la
democràcia com a poder absolut.” La
tesi –paradoxal– de l’obra que prenem
com a marc conceptual de referència
és que el poder constituent és font de
normes jurídiques i de constitucions,
però desborda aquesta funció anant
més enllà de les constitucions establer-
tes. És potència pura –en un sentit aris-
totèlic: qualsevol final és alhora un nou
començament–, és expansiu, il·limitat i
“absolut” –és a dir: no és relatiu o sub-
ordinat a cap producte que se’n puga
derivar ni a res exterior a ell–. El poder
constituent és fonament –productiu– i
no pot ser fundat –produït–, a diferèn-
cia de la sobirania o la funció represen-
tativa. És el propi desig de la multitud
que s’expressa i s’expandeix sense cap
finalitat que no siga la de continuar
expandint-se i expressant-se. Entre el
poder constituent i la constitució hi ha
oposició perquè, segons Negri, el cons-
titucionalisme coarta el poder produc-
tiu-creatiu de la multitud constituent.
És, en aquest sentit, revolució permanent:
el poder constituent és revolució per-
manent ja que no pot quedar-se fixat
en un ordre constituït determinat, sinó
que està condemnat a enfrontar-se a
perpetuïtat amb qualsevol forma d’ar-

ranjament, que per a ell tindrà sempre
data de caducitat: si el poder constitu-
ent s’atura (Napoleó donant per aca-
bat el procés revolucionari, per exem-
ple), és que ha estat esclafat per l’ene-
mic i haurà de refer-se.

Aquest és, en síntesi, l’esquema sobre
el qual s’articula l’obra de Negri.
Retindré ací sobretot l’oposició acció-
reacció, procés constituent-
Constitució. Tornem ara a la qüestió
de la legitimitat. Des de la perspectiva
de la prioritat del poder constituent,
què és el que legitima una
Constitució? En les revolucions anti-
absolutistes del darrer terç del XVIII i
del segle XIX, certament el poder
constituent mateix, la substitució de la
sobirania del rei per la sobirania del
poble (reducció de la verticalitat).
Aquest canvi en la titularitat de la sobi-
rania esdevé la mesura de la qualitat
democràtica d’un text eixit d’una
assemblea constituent durant el pas
de l’Estat jurisdiccional en la seua ver-
sió absolutista a l’Estat liberal. La
Revolució francesa coneix dos casos
modèlics de constitucionalització
(1791 i 1793) en què aquest canvi de
titularitat té lloc de manera progressi-
va (per bé que l’última no arribà a
entrar en vigor  a causa de la reacció
termidoriana): la font de legitimació
no podia ser cap altra que la procla-
mació del Tercer Estat com a
Assemblea Nacional, encarnant el
poder del poble. Com hem dit ante-
riorment, l’altra candidata a ser el
subjecte sobirà serà la Nació. De nou,
no podem entrar ací a analitzar els sig-
nificats amb què anirà revestint-se eixa
noció, però des de la visió que hem
assolit n’hi haurà prou a dir que
aquest serà un dels cavalls de Troia



que la burgesia moderada i conserva-
dora introduirà en les seues construc-
cions jurídiques durant els dos darrers
segles per tal de reprimir la potència
constituent de les classes subalternes,
un verí inoculat en les venes del poble
(11). Idèntica funció complirà el pro-
gressiu relaxament de la força cons-
trictiva i vinculant de les diverses cons-
titucions conservadores dels segles
XIX i XX, que, en no haver-se fundat
sobre el poder constituent de les mas-
ses –i, per tant, no obeint a objectius
d’emancipació-, sinó sobre interessos
espuris i falses legitimitats, és a dir,
sobre el poder constituït (12), queda-
ran com a meres cartes atorgades,
declaracions d’intencions, “fulls de
paper” (Lassalle), normes jurídiques
merament programàtiques i subordi-
nades a les normatives orgàniques que
s’elaboren per a donar satisfacció
exclusiva a aquells interessos. 

2. MARX DAVANT LA
CONSTITUCIÓ DE CADIS I
LA COMUNA DE PARÍS

En 1854, arran del pronunciament
que porta novament a Espartero al
govern d’Espanya, iniciant així l’ano-
menat “bienni progressista”, Karl
Marx enceta un seguit d’articles sobre
Espanya per al New York Daily Tribune:
el primer, sobre el general mateix
(“no era un home real; era un fantas-
ma, un nom, un record”). Nou articles
en concret (la sèrie Revolutionary
Spain) segueixen una seqüència histò-
rica segons “cicles revolucionaris” (la
singularitat d’Espanya: no seguir la
“moda francesa” de començar i acabar
una revolució en tres dies; “tres anys
sembla ser el termini mínim que s’im-

posa el país a si mateix, mentre que el
cicle revolucionari s’estén de vegades
fins a nou”). L’agudesa i la penetració
del Marx historiador i cronista polític
només són igualades per la seua capa-
citat d’anàlisi de l’actualitat, com ho
demostrà disset anys després en els
escrits i al·locucions dedicats a analit-
zar la conjuntura de la guerra franco-
prussiana i la subsegüent insurrecció
comunal de París, uns materials pre-
sentats davant del Consell General de
l’Associació Internacional de
Treballadors –I Internacional, de la
qual Marx era un dels caps visibles–,
treballats ben a remolc dels successos,
i que componen la seua obra La guer-
ra civil a França (13). Suposaré cone-
guts els principals esdeveniments que
són explicats per Marx en els articles
de 1854 (14) i del darrer treball
esmentat retindré tan sols aquells que
són pertinents per a exposar la dialèc-
tica poder constituent-poder constitu-
ït en la interpretació marxiana de la
història política i en congruència amb
l’esquema de Negri presentat abans.
Seré, doncs, breu i selectiu.

2.1. Marx i “la Pepa”: potència i poder

Del segon article, que tracta de les for-
ces espanyoles que varen intervenir en
la guerra contra l’exèrcit napoleònic,
ens interessa remarcar l’observació
que s’hi fa sobre la fragilitat de la unió
entre el poble (camperols, captaires i,
en general, habitants de l’interior) i la
minoria urbana més o menys il·lustra-
da, una fragilitat que es demostrà en
les discussions sobre la Constitució. El
tercer i el quart es concentren en les
accions de la Junta Central, accions
que tradueixen la contradicció entre
les forces revolucionàries de l’aixeca-
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ment popular i els representants elegits
per a dirigir-les (per ordre invers: “en
Isla de León, idees sense acció; a la
resta d’Espanya, acció sense idees”):
aquests darrers varen constituir, en
gros, l’autèntica contrarevolució en el
si de l’aixecament per les mesures que
van prendre (censura de premsa, reco-
neixement del Consell Reial de
Castella, etc.), però sobretot per les
que no van prendre (la reforma del sis-
tema tributari, l’impuls del comerç, la
transformació social, en suma). El cin-
què article té un interès que va més
enllà de la mera anàlisi de l’estratègia
bèl·lica de la resistència al francès, ja
que apunta cap a la peculiar posició
que ocuparà l’exèrcit espanyol en els
temps posteriors: de la guerra de guer-
rilles poc nombroses i aïllades a l’acció
d’unitats militars més àmplies sota caps
emblemàtics que tan bon punt es posa-
ven del costat de La Junta Central com
atenien només als seus propis interes-
sos (Marx parla finament de “pretoria-

nisme”), amb els consegüents efectes
contrarevolucionaris. 

L’article sisè constituïx un prodigi de
síntesi interpretativa d’un text legal,
de la mateixa Constitució de Cadis. En
l’hermenèutica marxiana, la moderni-
tat d’aquest text queda molt matisada
pels esforços que el nostre autor fa per
demostrar, contra les diferents inter-
pretacions unilaterals vigents en el seu
temps, l’arrelament de l’ideari gene-
ral en els antics furs espanyols (i Marx
ens ho demostra regió per regió), així
com la presència en la Pepa d’aspira-
cions que havien estat impulsades per
il·lustrats del país (sobirania de La
Nació, separació de poders, limitació
del poder reial). D’aquesta manera, la
comparació amb La Constitució fran-
cesa de 1791 es pot fer en termes de
parentiu (“aire de família” en alguns
punts, diríem), però no pas d’imitació
(com pensava Ferran VII). Singular
en el text de 1812 és –subratlla Marx–
la concessió vergonyosa dels liberals a

l’Espanya clerical i
als prejudicis
populars pel que
fa al reconeixe-
ment de la religió
catòlica com “la”
religió del Regne.
Aquesta concessió
s’aclareix al setè
article, on se situa
La Constitució de
Cadis en el terre-
ny de les forces
(“partits”) que la
varen debatre i
proclamar (libe-
rals, americans i
servils o eclesiàs-

Jurament de les Corts de 1810. I el “poble”?



tics). El focus d’atenció d’aquest arti-
cle és, però, la resposta que dóna
Marx a la qüestió, aparentment inex-
plicable, de la pèrdua de confiança en
La Pepa per part del poble que l’hau-
ria d’haver defensada contra l’involu-
cionisme de Ferran VII: ni el poble la
va conèixer fins a la marxa dels france-
sos –ens diu–, ni hi va trobar la solució
miraculosa que, esgotat per la guerra,
podia legítimament esperar. A aques-
tes raons afegim-ne d’altres, com la
persecució dels afrancesats i de molts
dels representats de les Corts de Cadis
(15), la retirada de valor a la moneda
encunyada per José Bonaparte o, en
fi, la repressió duríssima que va seguir,
i obtindrem un quadre comprensible i
comprensiu del presumpte refreda-
ment de l’impuls revolucionari de les
masses. En suma: si en tot aquest pro-
cés va actuar el poder constituent, va
ser contrarestat a consciència des de
bon començament i de moltes mane-
res per part dels poders constituïts,
vells i nous, intra i interclassistes. 

2.2. El poder constituent en acte: La
Comuna de París (1871)

La seqüència dels fets és ben conegu-
da: després de la derrota francesa
davant de l’exèrcit prussià i la caiguda
de Napoleó III, la ciutat de París –amb
tradició revolucionària des d’abans de
1848 i amb gran influència de l’AIT
sobre el món obrer- es nega a rendir-
se. El govern provisional, presidit per
Thiers, s’instal·la a Versalles. La
Guàrdia Nacional –milícia ciutadana–
pren el poder per tal d’assegurar l’ad-
ministració de la ciutat i compta amb
el recolzament dels obrers, les classes
mitjanes i la petita burgesia. En les
eleccions que es convoquen immedia-
tament el consell municipal és majori-
tàriament ocupat per  republicans i
socialistes i s’emprenen mesures radi-
cals. Sotmesa a un ferotge assetjament
per part d’un govern provisional
–“vampirs” i “caníbals”, els bateja
Marx– recolzat per Prússia, la ciutat
resisteix, però és derrotada al final de
la “semaine sanglante” (del 21 al 28 de

maig es lluita carrer
per carrer) i ocupa-
da. La repressió pos-
terior és brutal: més
de trenta mil morts,
molts milers d’exiliats
i un lustre de llei mar-
cial.

La comprensió mar-
xiana dels esdeveni-
ments que es produ-
ïren a París entre el
18 de març i el 28 de
maig de 1871 és
d’una gran finor i
sensibilitat, però
també estratègica.
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Com un balanç d’encerts i errors es
podria exposar aquesta lectura. El dia-
gnòstic de l’experiència parisenca
queda reflectit en la frase: “La
Comuna ha estat, essencialment, un
govern de la classe obrera, el fruit de
la lluita de la classe productora contra
la classe apropiadora, la forma políti-
ca finalment descoberta que permetia
l’emancipació econòmica del treball”.
Primer assaig de presa de poder per
part de les classes populars, d’aquella
“dictadura del proletariat” que destru-
eix completament “la vella màquina
del poder burgès”, és remarcable el fet
–excepcional, atès el context euro-
peu– que aquesta novíssima “forma
política” no tinga una expressió jurídi-
ca com la que van seguir els fets d’un
segle abans (ni la seua situació en un
context hostil, ni la brevetat de l’expe-
riència no afavorien precisament que
les coses pogueren anar en eixa direc-
ció). També és excepcional la seua
vocació internacionalista (Marx insis-
teix en el fet que La Comuna és una
qüestió d’interès universal per a la
classe obrera), per contrast amb el
particularisme que caracteritza la
majoria de les constitucions dels dos
darrers segles (16).

El plantejament de Marx gira al vol-
tant de l’oposició entre societat civil i
Estat que pot perfectament posar-se
en relació amb la distinció entre
poder constituent i poder constituït.
Quan el proletariat accedeix al poder
–quan “assalta el cel”–, destrueix la
vella estructura de comandament i
proclama l’autogovern, acaba amb la
màquina de l’Estat burgès amb totes
les seues institucions repressives i d’a-
doctrinament reemplaçant-les per
altres formes de gestió, li lleva a la

societat tota la superestructura elitista
i opressora (parlament, partits, etc.)
externa a ella; en definitiva: deslegiti-
ma i enderroca el poder polític i pren
el seu lloc. Com en la Grècia antiga,
les dimensions política i social vénen a
fusionar-se. ¿Com es porta a terme
aquesta subversió, aquesta absorció
del poder polític en el poder social?
Pel moviment mateix del poder consti-
tuent: la resposta de Marx dóna la
mida del seu plantejament antiutòpic
i materialista, ja que aquest moviment
és real, un “descobriment” de la classe
obrera, no la realització d’un progra-
ma “ideal” de l’estil dels que propug-
naven els Saint-Simon, Owen, Fourier
“e tutti quanti”. 

D’entre les mesures implementades
per la Comuna que Marx realça, mol-
tes estan en el cor dels novíssims movi-
ments socials que hui tracten de repo-
tenciar el poder constituent: a) substi-
tució de l’exèrcit regular pel poble en
armes (primera mesura de la
Comuna); b) elecció dels consellers
municipals (la majoria, obrers) amb
funcions legislatives i executives i amb
responsabilitat plena, revocables en
qualsevol moment pels electors: no
són, doncs, parlamentaris, sinó, lite-
ralment, “portaveus”; c) privació a la
policia de tot caràcter polític; d)
supressió de privilegis en la forma
d’assignació d’un salari d’obrers a tots
els funcionaris (igualment revoca-
bles), inclosos jutges i magistrats: no
seran ja per tant, “superiors naturals”,
sinó obrers ells mateixos (recordem
l’horitzontalitat del paradigma del
poder constituent); d) socialització
dels serveis públics; e) separació
d’Església i Estat (a més de l’expropia-
ció dels béns eclesiàstics d’utilitat
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pública); f) educació exclusivament
pública, laica i gratuïta; g) autogestió
obrera d’empreses i fàbriques; g) con-
donació de deutes (en particular, els
de lloguer), etc. Però tan important
com aquestes mesures és el que elles
reflecteixen: que “la classe obrera no
pot limitar-se simplement a prendre
possessió de la màquina de l’Estat i
fer-ne ús per als seus propis fins”, sinó
que, havent pres la iniciativa, ha de
construir, com vèiem, la seua pròpia
“forma política” (17), una organitza-
ció (“República social”, “República
proletària”, “dictadura del proleta-
riat”, entre d’altres denominacions
que ens regala Marx) en la qual no
només desapareixen l’explotació de
classe i les formes polítiques que l’em-
mascaren, sinó també la distinció
entre representants i representats.
Marx avança així la crítica més puny-
ent al parlamentarisme burgès i a la
falsedat del sufragi universal periòdic i
merament delegatiu.

A la tardor de 1870, Marx ja havia pre-
vingut sobre el caràcter prematur
d’una acció insurreccional per part de
la classe obrera. Això no li va impedir
reconèixer el coratge dels insurrectes
i l’abast històric de llur acció (La
Comuna, dirà, “ens ha fet entrar en
una nova etapa de la lluita de clas-
ses”), ni mostrar el seu entusiasme per
les accions que emprenien. Ni, òbvia-
ment, assenyalar els errors comesos.
Tres, particularment: 1) no haver
nacionalitzat el Banc de França per
por a la reacció dels dipositaris de les
potències estrangeres, amb la qual
cosa es produïa la terrible circumstàn-
cia que Thiers podia finançar els
enemics de la contrarevolució des de
dins de la revolució mateixa; 2) l’ex-

cessiva indulgència envers els
enemics: per por a una guerra civil
que, de tota manera, ja s’havia desen-
cadenat, el proletariat parisenc no va
marxar contra Versalles en la primera
ocasió que es presentà, quan els reac-
cionaris es van haver de retirar de la
ciutat; finalment, 3) la incapacitat per
escampar la revolució per tota França. 

Per molt estimulants que foren, no
podem entrar ací en les dues polèmi-
ques més importants que, arran de la
valoració de Marx dels fets de La
Comuna, han mantingut els principals
pensadors de l’esquerra revolucionà-
ria (el debat entre els espontanistes i
els defensors d’una direcció forta i
ben armada ideològicament, per una
banda, i, per l’altra, entre aquells que
pensen que l’objectiu de la revolució
és la construcció d’una màquina esta-
tal de nou tipus i aquells que sostenen
que l’acció de la classe obrera hauria
de concloure amb la destrucció de la
forma-Estat mateixa (18)). Seguint el
guió que ens hem fixat, haurem de
limitar-nos a tancar aquest apartat
posant l’accent sobre la capacitat d’in-
novació i d’invenció del poder consti-
tuent, que va molt més enllà de pro-
clames i textos tancats i de formes
polítiques fixades un cop per sempre.

3. REFLEXIONS FINALS: EL
PODER CONSTITUENT HUI

Tot el món ho sap: estem en crisi.
Com si d’un terratrèmol o un refredat
es tractés per totes bandes se’ns diu
que arrossegarem un temps la depres-
sió i ens n’acabarem refent, però que,
mentrestant, no hi ha més remei que
sacrificar-nos i deprimir-nos més. El
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cas és que, a diferència de les catàstro-
fes meteorològiques o de les malalties
infeccioses, una crisi econòmica no és
un fenomen natural incontrolable
que demana un temps de dura i costo-
sa reconstrucció o de lenta i penosa
recuperació. Les crisis econòmiques
tenen causes humanes (aspecte sub-
jectiu de la crisi capitalista) i de les
causes humanes en diem intencions:
les crisis obeeixen a intencions fos-
ques, però no tan fosques com perquè
no les puguem traure a la llum. Les
persones, algunes persones, l’1 %,
diuen, han creat aquesta crisi i no és
just que el 99 % restant en patesquen
les conseqüències en forma de retalla-
des de drets. Perquè els drets sí que no
són adquirits o sobrevinguts, com els
cataclismes i les xacres. Ja ho propug-
nava el primer liberalisme, el progres-
sista, abans de caure en contradicció
en aliança amb el capital: l’ésser humà
té drets naturals –llibertat, igualtat,
fraternitat...–. La propietat sí és afegi-
da, com l’interès bancari: fins i tot les
Santes Escriptures condemnen als aca-
paradors i els usurers a les tenebres o
a les flames de l’infern.

L’11 de maig de 2010 el llavors presi-
dent del govern espanyol José Luis
Rodríguez Zapatero va rebre una tru-
cada telefònica del president nord-
americà Barack Obama: començava
l’era de les retallades socials. A l’agost
–que és quan se solen tindre i dur a la
pràctica aquestes idees– PSOE i PP
pacten i aproven una reforma de la
Constitució vigent per la “via d’urgèn-
cia” (és a dir, sense consultar-ho als
electors). En cap dels programes dels
dos partits majoritaris al nostre país
no figurava una cosa així. De sobte, la
Carta Magna tenia un nou article gra-

vat amb lletres d’or, el 135, que fixa un
sostre per al dèficit públic. Poc abans
de l’intercanvi verbal entre els dos pla-
netes més rutilants de la conjunció
còsmica, la vicepresidenta d’assump-
tes econòmics, Elena Salgado, havia
sostingut que la Llei d’Estabilitat
Pressupostària era suficientment limi-
tadora de la despesa pública com per-
què la reforma constitucional fos
innecessària. Tot i així, es va retocar la
Constitució. Del part exprés en va
eixir un monstre, i és que l’article 135
estableix la prioritat absoluta de pagar
la devolució i els interessos del deute a
inversors i especuladors, de manera
que si en algun moment –ara mateix i
d’ara en endavant– s’ha d’escollir
entre garantir els serveis bàsics als
quals la ciutadania té dret i el paga-
ment del deute (públic + privat: sobi-
rà, en diuen, i l’adjectiu esgarrifa, per-
què el rescat als bancs també és un
imperatiu sobirà), la Llei de lleis pre-
veu la tria a favor dels poderosos, els
mateixos que han generat la crisi –i
ara comencem a entendre per què;
molts països llatinoamericans ja fa
dècades que ho van entendre, pagant
a canvi d’aquesta comprensió desenes
de cops l’import seu deute, ad maiorem
FMI gloriam–. La constitucionalització
de l’abandó de l’Estat del Benestar és
el principal símptoma del fet que el
virus neoliberal ha estat inoculat i ha
infectat un sud d’Europa que, tal com
succeí al continent americà, sembla
condemnat a convertir-se en el graner
o el pati posterior del nord, o encara
pitjor, el banc de proves de les vacunes
de la inefable “troika” (Comissió
Europea, Banc Central Europeu, Fons
Monetari Internacional). Quant a
drets socials i condicions de vida:
retrocés de dècades. Adéu a les políti-



ques fiscals que havien estat la medalla
que s’havien penjat els governs social-
demòcrates. Benvingudes les políti-
ques d’ajustament (19) i de desmante-
llament de l’Estat democràtic, social i
de dret. 

“Estat de dret”, “democràcia”: què
volen dir hui aquestes expressions?
¿Que els ciutadans, pel simple fet de
votar, ja han de donar carta blanca als
governants escollits perquè facen el
contrari del que han promès en cam-
panya electoral? Això no és participa-
ció, ni tan sols representació; és, a tot
estirar, delegació. Democràcia? No pas
en sentit etimològic, ni amb ni sense
adjectiu qualificatiu. Dret? El que
tenen les classes dirigents a fer i desfer.
¿Dret a entrar en política deixant enre-
re activitats ben lucratives a l’empresa
privada i a abandonar aquesta per a
ingressar en el sector públic? ¿La pràc-
tica corrupta de les “portes giratòries”
és un dret universal o només per a uns
quants? ¿Qui no ha tremolat o no ha
sentit vergonya en veure les escenes
finals del magnífic documental Inside
Job, amb un Obama envoltat de les
mateixes persones que anteriorment
vèiem vendre bons-escombraria, o
ensorrar bancs, o elaborar complica-
díssimes estratègies i sofisticats meca-
nismes de frau especulatiu?
Democràcia? ¡Si és que fins i tot se’ns
imposen presidents de govern i alts càr-
recs d’altes institucions nacionals i
transnacionals sense que ningú no els
haja votat! Dret? ¿El d’uns quants a
pagar-se les millors escoles, els millors
serveis assistencials i glorioses jubila-
cions, mentre els sistemes públics que
haurien de cobrir les necessitats bàsi-
ques de la població agonitzen?
Democràcia? Amb una participació

cada cop més baixa? Dret? ¿A perdre el
lloc de treball i a haver d’emigrar quan
el migrat subsidi s’acaba, mentre es fan
operacions financeres multimilionàries
en qüestió de segons? Democràcia?
Quin poble és el que governa? Dret? A
acomiadar-se de la presidència del
govern amnistiant un banquer? A l’am-
nistia fiscal dels defraudadors? ¿Hi ha
“democràcia” en el fet que la distància
entre rics i pobres vaja augmentant i
que els del mig caiguen al pou de la
desesperació? Quin “dret” hi ha en el
fet que uns se sacrifiquen perquè altres
continuen realitzant operacions
macrolucratives? No: ni “dret” ni
“democràcia”, i encara menys “social”.
Pur neoliberalisme, neoindividualis-
me, socialdarwinisme salvatge i la com-
plicitat de sempre entre economia i
política i el divorci de sempre entre
política i societat. Capitalisme de cap a
peus, recollons! I conflictivitat social a
manta..

Què ha passat? Que els poders consti-
tuïts han passat a l’ofensiva. Ja ho va
dir sense embuts l’empresari i “filan-
trop” Warren Buffet: “la lluita de clas-
ses segueix existint, però la meua està
guanyant”. I afegia: “els meus amics i
jo hem estat mimats durant molt de
temps per un Congrés amic dels mul-
timilionaris. És el moment que el nos-
tre govern es prenga seriosament el
sacrifici compartit”. ¿Filantropia d’un
home que guanya més de cinc milions
de dòlars cada any? O por a perdre en
la lluita? En tot cas, els “trenta dau-
rats” –el període de capitalisme amb
rostre humà comprès entre l’acaba-
ment de la II Guerra Mundial i la crisi
dels setanta– ens queden lluny, tot i
que haguem viscut encara uns anys
d’esperança en un progrés personal,
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familiar i social imparable (20). Què
havíem oblidat? Que la lògica del capi-
tal s’alimenta de les crisis que ell
mateix genera (és l’aspecte “objectiu”
del caràcter cíclic de les crisis: “l’apre-
nent de bruixot ja no pot dominar les
potències infernals que ha desencade-
nat amb els seus conjurs”). Havíem
oblidat que el progrés de la postguer-
ra i el dels vint-i-cinc anys anteriors a
l’actual crisi seguien aquella mateixa
lògica, segons la qual uns només
poden guanyar si altres perden –el
“joc capitalista” és de “suma zero”–, i
que si hi ha hagut expansió (autovalo-
rització) amb avanços socials és per-
què el capital, primer, tenia un con-
trincant que lluitava; segon, perquè, a
més, tenia competència (el “socialis-
me real” que, en el fons, no seguia
una lògica gaire diferent), i, last but
not least, perquè –cec, sord i mut– des-
prés de fer-se amb l’espai (imperialis-
me, tercermundialització de gran part
del planeta: negoci en el present),
s’ha apoderat també del temps (al
preu del desastre ecològic i d’una
hipoteca impagable per a les pròximes
generacions: negoci sobre el futur).
Però aquest model tenia límits i ja hi
ha topat: és un model esgotat. D’altra
banda, resulta que l’econòmica no és
la crisi més greu (un viratge de la rela-
ció de forces podria reduir-la): l’ecolò-
gica i, sobretot, l’alimentària recla-
men accions immediates. La socialde-
mocràcia cristiana –l’únic partit que
ha governat Europa des de l’última
conflagració global– no pareix estar
en condicions de seguir humanitzant
el capitalisme, sobretot perquè accep-
tar la seua lògica implica admetre’n
els efectes col·laterals que hem vist i
que van “in crescendo”. Un nou poder
constituent s’ha d’imposar.

On trobem l’energia que ens cal? De
Chiapas a Londres, de Barcelona a
Wall Street, de Reykjavik (21) a Roma,
d’Atenes a La Paz, sense oblidar les
diverses “primaveres” àrabs i els sec-
tors antiglobalització encara actius,
classe obrera inclosa, hi ha “demanda”
de poder constituent (22). Segons
Immanuel Wallerstein, aquests movi-
ments s’assemblen molt més a la
Comuna de París i al maig francès del
68 que no pas a la Revolució russa de
1917 per l’àmplia base social que aple-
guen. Però els amos del món es resisti-
ran (Chomsky està alertant de plans
operatius del Pentàgon sobre
Llatinoamèrica; el Tractat de Lisboa,
vergonyós succedani d’aquell neolibe-
ralíssim Projecte de Constitució
Europea que no prosperà, preveu i
prescriu accions contundents en cas
d’insurrecció). Què ens ensenya l’ex-
periència del poder constituent de
1812? Que ben poc pot quedar en no
res. I la del poder constituent en
1871? Que si ho fem bé, podem pren-
dre el cel per assalt i guanyar un món,
el nostre, el comú, per viure-hi bé i
amb alegria spinoziana. Lliures del
treball i del no treball forçats.

Membres de la Comuna executats



NOTES BIBLIOGRÀFIQUES:

1. Fredric Jameson, Representing Capital.
El desempleo: una lectura de El Capital,
Madrid, Lengua de Trapo, 2012.

2. Juan Pablo Beca Frei ha fet el recomp-
te de fins a vint-i-sis significats diferents
del terme “Constitució” entre els prin-
cipals juristes que han reflexionat
sobre aquest. Vegeu el seu article “La
(im)posibilidad de construir un con-
cepto científico de Constitución”,
Revista Ius et Praxis, any 14, nº 2, pp.
309-330.

3. Diré només que la diferència principal
té a veure amb la distinció entre l’esfe-
ra privada o social i la pública o políti-
ca, és a dir, entre la societat civil i
l’Estat, una distinció que no trobem
perfilada entre els antics i que comen-
ça a obrir-se pas amb els filòsofs il·lus-
trats escocesos (Adam Ferguson, Adam
Smith, entre d’altres). En generalitzar-
se l’economia mercantil i desplaçar-se
la societat civil cap a les activitats de
producció i intercanvi de béns –abans
recloses en l’àmbit domèstic–, aquesta
adquireix una història (com s’indica
en el títol de l’obra principal de
Ferguson, An Essay on the History of Civil
Society, de 1759), la història de la inter-
acció dels comportaments espontanis
individuals seguint un ordre no esta-
blert per cap transcendència (recor-
dem la metàfora smithiana de la “mà
invisible”), i aleshores caldrà redefinir
la funció de l’autoritat política com a
mer regulador de les condicions de la
societat civil. Serà en aquesta darrera
esfera on es puga realitzar l’excel·lèn-
cia de l’individu, i no pas a través de la
seua participació en l’activitat política,
com succeïa entre els antics. Al text es
reprenen aquestes observacions des de
l’enfocament plantejat per Toni Negri.

4. Ferdinand Lassalle, ¿Qué es una
Constitución?, Barcelona, Ariel, 1994
(se’n pot trobar edició electrònica a la
xarxa).

5. Maurizio Fioravanti, “Estado y
Constitución”, en M. Fioravanti (ed.), El

Estado moderno en Europa. Instituciones y
derecho, Madrid, Trotta, 2004, pp. 13-43.
Del mateix autor i a la mateixa editorial
són ben recomanables els llibres Los
derechos fundamentales. Apuntes de historia
de las constituciones y Constitución. De la
Antigüedad a nuestros días.

6. Antonio Negri, Il potere costituente.
Saggio sulle alternative della modernità,
Milà, SugarCo, 1992 (hi ha una discuti-
ble traducció castellana a Libertarias-
Prodhufi, Madrid, 1994). Com que no
és aquest el lloc per entrar a discutir les
opcions ontològiques i metodològi-
ques d’un assaig tan important, em
limitaré a dir ací allò que em pareix
més problemàtic i que requeriria sens
dubte un desenvolupament més ampli:
la tendència a llegir la història del pro-
blema que tracta des d’un spinozisme
sistèmic que, per molt simpàtic que
resulte, pot desembocar en un esque-
ma interpretatiu excessivament rígid i
quasi inesgotablement hegelià, mal-
grat el declarat antihegelianisme de
Negri.

7. Antonio Negri, L’anomalia selvaggia.
Potenza e potere in Spinoza, Milà,
Feltrinelli, 1981 (trad. castellana en
editorial Anthropos, Barcelona, 1993).

8. Al llibre esmentat en la nota 6 Negri
revisa l’aportació dels següents autors a
la doctrina del poder constituent:
Maquiavel, Spinoza, Harrington,
Jefferson, Madison i Hamilton, els teò-
rics de la Revolució francesa, Hegel,
Marx i Lenin. No cal dir que tampoc ací
no és qüestió de tornar-los a repassar. 

9. Una bona història –tan excel·lent en
l’anàlisi textual com discutible en les
seues conclusions– d’aquesta aparent
paradoxa: Bernard Manin, Los princi-
pios del gobierno representativo, Madrid,
Alianza, 1998.

10. És summament alliçonador el cas dels
Estats Units d’Amèrica, on la utilització
del terme “democràcia” per a denomi-
nar el sistema polític adoptat no es
generalitzarà fins ben entrat el segle
XX (sistema “representatiu” o “sistema
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republicà” seran els recursos expressi-
us més usuals fins llavors). No hem d’o-
blidar que Lincoln, el primer presi-
dent republicà dels EUA, era profun-
dament antiesclavista, mentre que els
membres del partit demòcrata, en sin-
tonia (en això) amb els demòcrates
antics, foren partidaris del statu quo
vigent als estats del sud o, en el cas de
la majoria dels demòcrates del nord,
s’abstingueren de pronunciar-se sobre
l’alliberament dels no lliures. Les vol-
tes de la història faran que hui se’ns
aparega el partit demòcrata com més
“progressista” que el republicà.

11. En abusiva síntesi: d’arrel romàntica
–Herder n’és un dels pares més promi-
nents–, el concepte de Nació farà el
paper de resum unificador i encarna-
ció de suposades (sovint inventades o
manipulades) continuïtats en el temps
entre la pluralitat d’habitants d’un lloc
concret. La metàfora de l’organisme
que creix i canvia mantenint-se, no
obstant, idèntic a si mateix representarà
el paper d’ideologema vertebrador de
massa moviments socials conduïts, en
molts casos, cap al desastre més abso-
lut. Els imperialismes de l’època de la
gran indústria recolzaran sobre aques-
ta terrible ideologia els seus afanys de
conquerir nous mercats pagant alegre-
ment amb la vida de milions d’inno-
cents. Dos llibres de lectura ineludible:
Eric J. Hobbsbawm i Terence Ranger
(eds.), La invenció de la tradició, Vic,
Eumo, 1992, i i Benedict Anderson,
Comunitats imaginades,  València, Afers,
2005.

12. Amb honroses excepcions, com les
constitucions espanyoles de 1869 i
1931, la de Weimar de 1919 o la italia-
na de 1948, per no referir-nos als inte-
ressantíssims processos constituents
que s’estan portant a terme darrera-
ment en alguns països de
Llatinoamèrica. Vegeu Ramón
Martínez Dalmau, “La naturaleza
emancipadora de los procesos consti-
tuyentes democráticos. Avances y retro-

cesos”, en AA.VV., Por una asamblea
constituyente. Una solución democrática a
la crisis, Madrid, Sequitur, 2012, pp. 13-
28 (totes les contribucions a aquest
xicotet volum són molt incisives i con-
viden a la reflexió).

13. Nombroses edicions en paper i digitals
(per exemple, a www.marxists.org).

14. De fet, ens interessen ací els articles 2 a
7, ja que el primer es limita a fer un
resum –excel·lent com a tal resum– de
la història insurreccional espanyola
des dels Àustries, mentre que els dos
darrers es concentren en el Trienni
liberal. La millor edició castellana d’a-
quests articles que incorpora, a més,
altres materials de Marx i Engels sobre
Espanya és la de l’editorial Trotta
(Madrid, 1998): K. Marx & F, Engels
(Pedro Ribas ed.), Escritos sobre España.

15. No tots van ser perseguits. Un exemple
d’acomodació a l’entorn el tenim en
Vicent Joaquim Noguera Climent
(1759-1836), baró provisional d’Antella
per casament (el fill de la seua dona
heretaria el títol). Diputat per València
i president durant un mes de les Corts
constituents amb posicions pròximes als
liberals, es va distanciar de les tasques
legislatives per raons personals i el
retorn de l’absolutisme amb Ferran VII
no el va penalitzar de cap de les mane-
res, sinó que, ben al contrari, va ser l’o-
casió per a una promoció personal que
va incloure l’obtenció del marquesat de
Càceres. No cal dir que la bibliografia
sobre la Constitució de Cadis és inabas-
table, i més en aquest any de comme-
moracions.

16. En aquest sentit les proclames de la
Comuna se situen clarament en la línia
de la Declaració d’Independència de
1776 o de la Declaració dels drets de
l’home i del ciutadà de 1789 i tenen
continuïtat en textos com la
Declaració de Filadèlfia de 1944 i la
Declaració universal dels drets de l’ho-
me de 1948, sense oblidar la lletra de la
Internacional, obra d’un communard.



17. Quan, l’any següent a la derrota de la
Comuna, Marx es disposà a preparar
una nova edició del Manifest comunista,
quasi un quart de segle després de la
seua aparició, no cregué convenient
que calgués canviar-ne res més que les
parts referides a l’Estat. El capítol III i
la major part del IV de L’Estat i la revo-
lució de Lenin estan consagrats a analit-
zar, a través de Marx i Engels, l’expe-
riència de la Comuna i, en bona mida,
tot el llibre es planteja com un intent
d’elaborar la doctrina marxista de
l’Estat.

18. Una de les visions més penetrants d’a-
questa tesi anarquitzant, amb la qual
concorde substancialment, és l’exposa-
da per Maximilien Rubel i Louis
Janover en el llibret Marx anarquista,
Madrid, Madreselva, 2011.

19. D’ajustament selectiu, caldria precisar:
cap president nord-americà no ha estat
tan keynesià com Ronald Reagan pel
que fa a la despesa militar. La “guerra
de les galàxies” no se’ns oblida als qui
vàrem lluitar a favor del No en l’infa-
me referèndum sobre la permanència
d’Espanya en l’OTAN: 12 de març de
1986. Convidem a repassar també els
percentatges sobre els pressupostos
generals de l’Estat que els darrers
governs espanyols han destinat a
aquesta partida, així com el nom d’al-
gunes persones de la primera línia de
la política nacional lligades als negocis
de les armes. Estat mínim, sí, però, pel
que es veu, no pas per a tothom i en
algunes remeses més mínim que en
d’altres.

20. En l’única reflexió estrictament perso-
nal que em permetré, voldria aprofitar
aquesta nota al peu per il·lustrar això
que acabe de dir. Tinc un amic –som
amics des de ben xicotets– que fa més
d’una dècada que no veig. El tinc per
bona persona, gaudeix d’allò que en
diuen una “bona posició” i sempre ha
votat per una opció política d’esquerres
moderada i nacionalista –em consta
que no ha canviat l’orientació del seu

vot–. En una de les últimes converses
que vàrem mantindre va manifestar-me
la seua convicció que la plena ocupació
s’havia aconseguit ja pràcticament als
països avançats i que el que quedava per
fer era impedir improbables reculades i
potenciar l’ajuda al desenvolupament
dels països més desafavorits. Ferm
defensor de la idea que el que podia
donar sentit a una vida era crear illes
d’ordre enmig del caos (a la manera
dels vells socialistes utòpics), així com
de la necessitat de convèncer als man-
dataris perquè incorporen a la seua
acció de govern el famós 0,7 % del pres-
supost per a la cooperació internacio-
nal, el meu amic oblidava una cosa molt
important: el caràcter inherentment
cíclic –sistèmic– de les crisis capitalistes.
Ara, quan tot apunta cap a un retrocés
notable en les condicions laborals i de
vida de la població, la previsió del meu
amic se’ns apareix com el que llavors ja
era: una quimera. Josep Fontana ha
escrit, en clau d’historiador, del gran
historiador que és, un llibre brillant (i
gruixut) sobre les esperances que segu-
iren l’acabament de la darrera confron-
tació mundial (la darrera si no comp-
tem la que s’està desenvolupant actual-
ment): Por el bien del Imperio. Una historia
del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado
y Presente, 2011.

21. El cas del silenci mediàtic sobre l’expe-
riència constituent d’Islàndia és escan-
dalós. El rebuig de les receptes neoli-
berals i de les pressions internacionals
amb la celebració de referenda amb una
altíssima participació, junt amb l’ús de
les noves tecnologies per a apropar la
política a la societat, constitueix un
exemple de democràcia alternativa
que als poderosos no els convé difon-
dre.

22. Una referència bibliogràfica final: la
del darrer llibre dels meus admirats
Josep Maria Antentas i Esther Vivas,
Planeta indignado, Barcelona, Sequitur,
2012, una més que notable cartografia
del poder constituent en acte. 
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Pel juliol de 2011 el Sr l’Alcalde
Gustavo Montagudo em participà la
intenció de celebrar la XXVII
Trobada de Centres d’Ensenyament
en Valencià al nostre poble. No seria
fins finals de setembre quan
em confirmà que la
Coordinadora d’ensenya-
ment en valencià i
l’Ajuntament havien arribat
a l’acord de celebrar la tro-
bada en Antella.

Vaig ser informada com a
Directora del CEIP
Xarquia, ja que
l’Ajuntament demanava la
col·laboració a totes les
entitats del poble, comer-
ços, bars, protecció civil,
persones,… i, com no, a
l’escola pública del poble.

En octubre començàrem les reunions
amb els representats de la
Coordinadora al CEIP Xarquia, des-
près d’aprovar per unanimitat, tant en
Claustre com en Consell Escolar, la
proposta de col·laboració amb
l’Ajuntament per dur endavant la
TROBADA a ANTELLA 2012. Vaig
veure l’AMPA molt motivada , cosa
que em gratificà de debò  perquè la
veritat és que estava una mica preocu-
pada; cal tindre em compte que

Antella és un poble menut, que hi
havia molt a fer i no sabia encara com
anava a respondre la gent del poble.
Ara bé, Antella tenia l’experiència
d’organitzar el triatlò, i llavors potser

s’atreviria amb la Trobada. A
banda d’altres preocupa-
cions, com ara que si desprès
de tota la feina, ens plovia
eixe dia…

Doncs, SÍ, com tots vostés ja
saben, Antella s’atreví, i tant!,
a portar a més de 20.000 per-
sones de la Comarca de la
Ribera per celebrar al parat-
ge de l’assut, amb un gran
èxit, la XXVII Trobada
d’Escoles en Valencià. El 23
d’abril de 2012 quedarà gra-
vat a la meua memòria com
un dia màgic. Màgic perquè

finalment es pogué veure tota la feina
que havíem anant fent al llarg de 7
mesos. Era veritat, les escoles de la
Ribera, mestres, xiquets i AMPES eren
al nostre poble i tots junts treballàvem
i gaudíem de la festa del valencià, i a
més a més el bon oratge ens acompa-
nyà al llar de tot el dia.

Passada la festa, però, no hem d’obli-
dar la intenció de la trobada. La inten-
ció de la trobada és donar significat al
treball que es fa a les escoles en valen-
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cià, per aquesta raó cal que allò que s’a-
prén i es valora en l’escola siga també
valorat per la societat i que aquesta
demane poder conèixer la música, les
pel·lícules, els escrits literaris, la prem-
sa en valencià. En altres paraules, que
el valencià siga tan normal com qualse-
vol altra llengua oficial al món. Desprès
tothom és lliure d’escoltar o llegir el
que li agrade, però com a mínim hom
pot demanar el dret a ser informats per
televisió o ràdio que existeixen artistes,
professionals, mestres, polí-
tics, empresaris que viuen i
es comuniquen en valen-
cià. És per aquest motiu
que quan veig al meu
poble, a les tendes, als bars
i altres llocs, cartells en
valencià m’alegre  molt,
donat que els xiquets
podran llegir fora de l’esco-
la la llengua que parlen.

No ho tenim fàcil, ací a
València, donat que els
mitjans massius de difusió

(cadenes televisives,
periòdics, emissores
de ràdio,…) no estan
molt per la llavor d’e-
metre o publicar en
valencià i els nostres
governants, alguns
d’ells, inclús arriben
a demanar perdó per
haver d’expressar-se
en valencià. 

En valencià tot és tan
possible com en
altres llengües, tan

respectables com la nostra. A nosal-
tres, els valencians, ens toca treballar
pel que som, per la nostra cultura i
per la nostra llengua. Cal agrair a
molta gent del poble l’esforç i les
hores de treball dedicades a l’esdeve-
niment així com a tots els veïns del
poble.

Al llarg de les següents seccions podreu
fruir, tot recordant amb les fotografies,
d’aquella jornada històrica.
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conferència “presència
valenciana a les corts de
cadis”, 30 de març de 2012
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1a. exposició de pintors
locals, 13 d’abril de 2012



presentació del llibre 
“fets i premsa d’antella 
(2005-2011), 14 d’abril de 2012
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premis literaris escolars
“sambori”, 20 d’abril de 2012
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exposició de maquetes
de fusta, 21 d’abril de 2012

conferència “el reg de la
sèquia reial del xúquer”, 
21 d’abril de 2012
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27 trobada d’escoles en
valencià, 22 d’abril de 2012

cercavila
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27 trobada d’escoles en 
valencià, 22 d’abril de 2012

els tallers (tallers de triatló)
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27 trobada d’escoles en 
valencià, 22 d’abril de 2012

els raiers i ganxers de
la “maerà” o fusterada
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27 trobada d’escoles en 
valencià, 22 d’abril de 2012

la muxaranga d’algemesi
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27 trobada d’escoles en
valencià, 22 d’abril de 2012

l’entaulat
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27 trobada d’escoles en 
valencià, 22 d’abril de 2012

piragüisme al xúquer
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27 trobada d’escoles en
valencià, 22 d’abril de 2012

pilota valenciana

74



rock en valencià “la gira”, 
4 de maig de 2012
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jornada punt de trobada,
30 de juny de 2012
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concurs de fotografia

Un arbre de vida, 

de Joan J. Conejero Noguera
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PRIMER. 
Lectura de l’acta anterior. Fou llegida
pel secretari l’acta de l’assemblea ordi-
nària de data 27 de maig de 2011, la
qual fou aprovada per unanimitat. 

SEGON.
Comptes de l’any 2011. El senyor
secretari  dóna compte de les entrades
i eixides de la caixa de l’associació de
l’exercici 2011, els quals són reflectits
en fulls a part que es reparteixen als
assistents; els comptes són aprovats
per unanimitat. 

TERCER. 
Nombre de socis. El  secretari fa saber
als assistents que l’associació té regis-
trats un total de 336 socis, encara que
també hi ha baixes. El vicepresident
Alexandre Conejero Noguera exhi-
beix un quadre d’estudi estadístic d’al-

tes i baixes de socis des de l’any 2004
fins al 31 de desembre de 2011, on s’a-
precia que socis efectius al dia esmen-
tat en són 224.

QUART.
Activitats realitzades en l’any 2011. En
l’any 2011 es realitzaren les següent
activitats:

Conferència “Empleats públics a
Antella”  de Joan Josep Conejero i
Noguera, 18 de juny de 2011. 

Sopars, amb Xúquer Viu, el dia 15 de
juny de 2011, i el d’estiu el dia 19 d’a-
gost de 2011. 

Tast de cervesa “Mons”, a Massalavés
el dia 24 de setembre de 2011. 

Exposició de pintura “Paisatge i natu-
ra” de Isaïes Minetto, el dia 2 de
desembre de 2011.  El mateix dia es
presenta la revista La Lloca Núm. 7 de
l’any 2011.78
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acta de l’assemblea 

general ordinària

assemblea gene
assemblea general

ordinària

antella 24 de març de 2012

assem

A les 19,30  hores, comença l’Assemblea General Ordinària de CILIM, en segona
convocatòria, ja que en l’hora de la primera no hi havia quòrum. Hi assistiren 11
socis i la presideix la Junta Directiva i el president Alexandre Conejero Noguera.



Col·laboració en el llibre de Festes
d’Estiu any 2011, (20 de juny de
2011). 

Projecció de cinema al jardí de l’Assut
els dies 21i 28 de juliol, el 10,18 i 25
d’agost i 1 de setembre tots de l’any
2011. 

CINQUÉ. 
Activitats a realitzar en aquest exercici.
La nostra associació en aquest any,
projecta realitzar les següents activitats:

Revista La Lloca Núm. 8, any 2012. 

Conferència i projecció “Presència
valenciana a les Corts de Cadis” en la
Llar de Jubilats, per Jesús Huguet
Pascual (secretari executiu del
Consell Valencià de Cultura) 

Exposició de pintura de Pilar Niebla,
al mes de desembre de 2012.

Projecció de cinema, d’estiu i d’hivern 

Col·laboració amb els festers i festeres
de l’any 2012, per a fer el llibre de festes.

Col·laboració en els actes de la 27ª
Trobada d’Escoles en Valencià de la
Ribera.

SISÉ. 
Voluntaris per a la 27ª. Trobada
d’Escoles en valencià. Seguidament
entre els assistents es fa un llistat per a

passar-lo a la Coordinadora de l’orga-
nització de la Trobada. El total de
voluntaris apuntat són 7.
SETÉ. 
Préstec del projector. S’acorda deixar
el projector a entitats locals del poble
sense ànim de lucre, però han de sig-
nar un document com que es fan res-
ponsables en cas d’avaria o desperfec-
te; l’han de tornar en bon estat de
funcionament, tal com es deixa.

VUITÉ. 
Renovació de part de la Junta
Directiva. No es va renovar ja que no
es va  presentar ningú, així com tam-
poc ningú va  causar baixa. El càrrec
de president segueix vacant, per això
que actuarà en funcions el vicepresi-
dent Alexandre Conejero Noguera.

NOVÉ.  
Preguntes i suggeriments. No n’hi van
haver, encara que es comenta al vol-
tant del cinema,  i s’acordà que es fera
una reunió a juny de 2012, per veure
la projecció de pel·lícules i com es feia
la publicitat. 

A les 20,45 hores,  finalitza l’assemblea
de la qual estenc acta, que és signada
pels membres de la Junta Directiva, i
certifique. 
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El llibre de festes d’enguany, 2012,
duia, entre altres, una col·laboració
de Joan F Herrero sobre Francisco
Juárez Morrió,  jove del nostre poble
que perdé la vida en plena guerra
espanyola, en l’any 1938, en un bom-
bardeig dels dits “nacionals” al poble
de Camañas (Terol). Tenia 19 anys
quan se n’anà al front voluntari i 20
quan morí. Una mort molt injusta,
com la de tots els altres antellencs que
hi moriren, com la dels milers d’espa-
nyols que s’hi deixaren la pell, perquè
les armes llevaren del lloc a la paraula.
I una vida molt  curta la de Paquito. 

Em crida l’atenció que se n’anà volun-
tari a la guerra. A una guerra es va
voluntari, normalment, per ideals. En
el seu cas, degué ser per defendre la
llibertat, la igualtat, la justícia social,
perquè estava en la part dels qui, a
grans trets, defenien eixos principis.
Va ser un de tants a qui la intolerància
i la barbàrie no deixaren que tinguera
una vida normal. Hui això sembla
molt lluny, però en el món eixes coses
segueixen passant. 

Refermem els valors de la democràcia,
del diàleg i de la justícia és no deixem
en l’oblit a Paco Juárez Morrió ni a
milers com ell. 

francisco juárez morrió,
una víctima de la barbàrie

jesús leonardo giménez i giménez

pares de francisco juárez morrió
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ACTIVITATS

CONFERÈNCIA SOBRE 

ELS EMPLEATS PÚBLICS A ANTELLA

18 DE JUNY DE 2011



Desenvolupament sostenible o soste-
nibilitat, són conceptes que ens por-
ten a pensar en l’estat del planeta, a
l’escala global, en els grans fenòmens
mediambientals com el canvi climàtic,
la desforestació de l’Amazones, la
desertització o la pluja àcida. Sovint,
ens resulta difícil connectar aquestes
imatges amb la realitat més a prop,
que conforma l’escala local, entre
altres coses, perquè el nostre paper
sembla insignificant davant la immen-
sitat del món. Però, la relació evident
de las comunitats humanes, amb el
seu entorn immediat, és la causa d’a-
quests macro-fenòmens, que s’identi-
fiquem com a conflictes ambientals,
on l’origen difús es relaciona estreta-
ment amb la variable local. La depen-
dència dels recursos externs, la mobi-
litat motoritzada, el consum energètic
o les emissions atmosfèriques, són
alguns exemples en què es poden vin-
cular fàcilment totes dos escales.

El camí global cap al desenvolupa-
ment sostenible depèn, per tant, de la
funció transformadora i culturitzado-
ra que es desenvolupa en els àmbits
espacials inferiors, en particular, en la
esfera local (Tomás Carpi, 2004), per
la qual cosa existeixen moltes motiva-
cions, que obliguen a vincular el tre-
ball cap al desenvolupament sosteni-
ble, amb la gestió municipal. Tal vega-
da, la més idealista, evoca  la funció
exemplificadora, de creació i difusió
de valors d’acord amb la sostenibilitat,
però n’existeixen d’altres moltes més
pragmàtiques i tangibles, menys filosò-

fiques si volem. La primera és que el
canvi de model, l’assumpció de les
directrius que ens encaminen cap a
un món sostenible, ha de realitzar-se
quasi per necessitat, des de la proximi-
tat. Sols així s’aconseguirà reduir els
temps de canvi. Més encara, quan no
parlem únicament d’un canvi de
model de desenvolupament econò-
mic, o en l’organització institucional
que la sustenta, sinó que ens referim a
un canvi que ha d’afectar a la societat
mateixa, als seus valores i creences, a
la seua intenció i conducta. Un canvi
de pensament en definitiva, que inte-
gre les consideracions ambientals i
socials, i es manifeste en el quefer
diari dels ciutadans. No hem d’oblidar
que l’àmbit local és el referent més
directe per als ciutadans, i per tant,
l’àmbit adequat per a accedir a la com-
prensió i valoració dels conflictes
ambientals. 

La segona de las motivacions, és que al
final a l’escala local, és on hem d’apli-
car-se la majoria de les grans estratègies
dissenyades a l’àmbit supra-municipal.
D’aquesta manera, i per posar un
exemple senzill, la gestió dels residus
atén a una planificació autonòmica en
La Comunitat Valenciana, però es
realitza municipi a municipi.
Existeixen per altra banda, moltes
qüestions on la seua resolució depèn
directament de l’esfera local. Un bon
exemple d’això, és la mobilitat intra-
municipal, atès que són les entitats
locals, qui tenen la capacitat de reorga-
nitzar els focus d’atracció de la ciutada-
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local caminen junts

Ximo Mollà

president de l’associació d’afectats pel pg d’antella 



nia, promocionar la mobilitat del via-
nant, facilitar l’accessibilitat, o solucio-
nar els conflictes derivats del parc de
vehicles. Són molts els documents que
manifesten aquesta importància de les
entitats locals. D’obligada referència és
el capítol 28 de l’Agenda 21, desenvo-
lupada a la Conferència de las Nacions
Unides sobre el Medi Ambient i el
Desenvolupament, també anomenada
“Cimera de la Terra” (Río de Janeiro,
1.992). D’aquest capítol sorgeix
l’Agenda 21 Local, tal vegada l’estratè-
gia més coneguda per les autoritats
municipals cap al desenvolupament
sostenible. Algunes altres fites clau que
sustenten aquesta relació són La Carta
d’Aalborg (1.994), La Carta de Lisboa
(1.996), La Carta de Xàtiva (2.000) i La
Declaració d’Hannover (2.000).

No hem d’oblidar, que els àmbits eco-
nòmics, social, i el medi ambient,
componen els tres eixos centrals de la
sostenibilitat. D’aquesta manera,
aspectes com la cohesió social, la segu-
retat ciutadana, el relleu generacional,
el mercat de treball i altres tants, són
qüestions íntimament lligades amb la
sostenibilitat local, bé perquè es mani-
festen en aquesta esfera, bé perquè el
local és el seu àmbit directe de gestió i
resolució.

La sostenibilitat econòmica; pretén
impulsar el nostre creixement. Per a
què les generacions futures siguen
més riques, tinguen una major renta
per càpita i qualitat de vida.

La sostenibilitat social; pretén que les
generacions futures tinguen més
oportunitats que les anteriors.
Assentar les bases per a una millora de
la nostra economia, mitjançant incen-
tius per al progrés de l’educació, del
coneixement i de la innovació. Per
això, cal millorar la prevenció de ris-
cos laborals, la distribució de la renda,

la racionalització d’horaris, afavorir la
conciliació laboral, el suport de la
comunitat local als dependents,...

La sostenibilitat mediambiental; pre-
tén garantir una gestió responsable i
sostenible dels recursos naturals.
Llegar un entorn a les generacions
futures igual o millor que l’actual,
cosa que implica reduir les emissions
contaminants, millorar l’eficiència en
l’ús de l’aigua, del sol i dels recursos
naturals.

Independentment de l’escala en què
ens enfrontem al desenvolupament
sostenible, la via metodològica reque-
reix inevitablement del coneixement
de la realitat present, del disseny
d’uns objectius a aconseguir, de la
definició precisa dels recursos dispo-
nibles i del disseny de les estratègies
de futur En altres paraules, de
PLANIFICACIÓ. La màxima expres-
sió de planificació que disposa un
municipi per a errar el menys possi-
ble, és l’elaboració d’un PG SOSTE-
NIBLE, amb la participació ciutadana. 

Aquest text s’extrau bàsicament “De la
guia del municipi cap a la sostenibili-
tat”, patrocinat per La Generalitat
Valenciana, i el fons de desenvolupa-
ment regional.

Com s’ha vist ací, a un PG li afecta tot,
mentre que posseir terres, és una part
més, dins del PG. Ara cal fer-se cadas-
cú la primera pregunta ¿És beneficiós
o dolent per a un poble, la defensa i
petició d’un PG sostenible?.
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Cal tenir-ho en compte, sense preferències
i amb equitat



Al voltant de l’any 2000 el govern de
Jose Mª Aznar va aprovar el projecte
de transvasament del Xúquer al
Vinalopó, amb el vist-i-plau de
Zaplana i Bono (en aquell moment
presidents de la Comunitat
Valenciana i de Castella la Manxa).
Aquest projecte havia d’agafar l’aigua
des de Cortes de Pallàs i, travessant el
Massís del Caroig, dur l’aigua fins a les
comarques del Vinalopó.  

En aquells anys el riu Xúquer passava
per unes condicions molt delicades: el
seu cabal era molt reduït, alguns
pobles vessaven les aigües residuals
sense depurar i cíclicament es produïa
una mortaldat de peixos, entre altres
problemes. Amb un riu tan debilitat,
obrir-li una nova fuga a més de 100 km
de la desembocadura era tan perillós
com traure-li sang a un malalt greu.
Aleshores va nàixer Xúquer Viu, a par-
tir d’un grup anterior que lluitava con-
tra el transvasament.

En aquells moments inicials el nostre
objectiu primordial era lluitar contra el
transvasament. Aleshores començàrem
una etapa molt activa de divulgació i
conscienciació social, realitzant xerra-
des pels pobles per donar a conèixer
aquest projecte i els problemes que
generaria si es posava en marxa. A
banda es feren protestes, recollida de
signatures i presentàrem denúncies

tant al Ministeri de Medi Ambient, com
a la UE... Amb aquestes accions alguna
vegada s’aconseguia endarrerir les
obres, però passat un temps la cons-
trucció continuava endavant.

En això hi hagué un canvi de govern i
el PSOE va accedir al poder. Pensàvem
que amb aquest canvi de partit en el
govern el projecte es pararia, però no
va ser així, al·legaren que ja hi havia
molta obra construïda... Aleshores
convocàrem una manifestació a Sueca
que va ser recolzada per moltes orga-
nitzacions ecologistes, culturals, sindi-
cals i partits polítics d’esquerra, així
com els regants de Sueca. El dia 28 de
maig de 2005 la resposta va ser massi-
va, acudiren més de 15000 persones
que ompliren els carrers de la ciutat.
Aquesta mostra de força tan potent va
aconseguir que el nou govern es
replantejara la situació i s’arribara a
un consens amb totes les forces, en el
qual no s’eliminava el transvasament
com volien nosaltres, però es trasllada-
va a l’assut de la Marquesa, que està al
final del Xúquer. Amb aquest canvi no
s’eliminaven tots els efectes negatius
del transvasament, però almenys dis-
minuïen molt. 

Alguns il·lusos pensàvem que amb això
la nostra tasca com a Xúquer Viu tin-
dria un final proper, però amb el pas
dels anys hem vist com la realitat ha
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estat ben diferent: el riu, sense el trans-
vasament, ja tenia molts problemes i
calia anar afrontant-los si volíem evitar
la seua mort. En poques dècades el riu
havia passat de tindre un cabal mitjà de
60 m3/s a una quantitat que oscil·la
entre els 25 m3/s de l’estiu i 1 o 2 m3/s
a l’hivern per culpa de la sobreexplota-
ció creixent, tant a la Ribera, en part
també l’Horta, però sobretot la de
Castella La Manxa (on s’ha transfor-
mat al regadiu el doble de territori del
que es rega a la Ribera).

Per una banda al riu li llevaven molta
aigua i per una altra es continuava
abocant les aigües residuals d’Alzira i
Carcaixent sense depurar (urbanes i
industrials), per això la qualitat de l’ai-
gua sofria una minva dràstica, que
periòdicament originava una mortal-
dat de peixos. Organitzàrem diversos
actes de protesta exigint millores de la
quantitat i de la qualitat de l’aigua en
el riu Xúquer, en el riu Verd, en el riu
Albaida. Al pas del Xúquer per
Algemesí férem un acte en el que pre-
teníem entrar fins a mitjan riu amb
una pancarta, però no poguérem

pegar més que unes passes, ja que el
tarquim ens arribava fins al genoll. 
Finalment l’any 2007 es va inaugurar
la depuradora de Carcaixent-Alzira i
tot d’una les aigües van millorar de
qualitat. Però encara queda molt de
camí fins aconseguir una aigua el més
pareguda possible a la que corre per
Antella, i d’altra banda el tarquim
continua allí en el fons del riu. 

Com es veu, amb el pas del temps els
nostres objectius han anat eixamplant-

se i hem participat en moltes ini-
ciatives com: el Pla de
Recuperació del Xúquer, impul-
sàrem el Projecte Rius destinat a
la captació de voluntaris i altres
accions; però actualment allò que
més ens preocupa és la redacció
del nou Pla de Conca del Xúquer.
Un pla que ja havia d’estar acabat
i que porta un retard d’alguns
anys. El Pla de Conca d’un riu és
el que gestiona els usos que se’n
fa, el que diu tanta aigua per a
açò i tanta per a allò. En el Pla
actual, que és de 1999, se’ls “obli-
dà” consignar la quantitat míni-

ma que necessitava el riu per a man-
tindre viu l’ecosistema al darrer tram,
així des d’Antella fins a la mar el riu
pot quedar-se sec i no passa res, per-
què no hi ha fixat un cabal ecològic
per a aquella àmplia zona. Volem que
al nou Pla figure un cabal ecològic
que garantesca la supervivència de l’e-
cosistema a tot el llarg del seu curs. 

Altres activitats que celebrem cada any
són el “Mulla’t pel Xúquer”, en què
exigim que el riu porte una aigua neta
i adequada per a prendre el bany, i el
“Sopar Festa de Xúquer Viu”, que fem
cada any a un poble de la Ribera per a
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recordar que junts tinguem força i
agrair als socis i simpatitzants de la
nostra associació el seu recolzament.
En aquesta festa atorguem dos premis:
un dedicat a les persones que s’han
destacat en accions en defensa del riu,
el premi “Aigua Clara”; un altre, nega-
tiu, per a denunciar a les persones o
institucions que actuen en contra del
Xúquer, el premi “Tarquim Pudent”.

També hem fet marxes ciclistes per la
comarca en col·laboració amb l’asso-
ciació ecologista “La Ribera en Bici”
per conscienciar i apropar la gent al
nostre riu, que a molts pobles tenen
prou oblidat. I vàries vegades hem
entrat dins del llit del Xúquer per
denunciar el poc cabal que porta als
mesos de novembre fins a maig.

Una de les accions que fem de tant en
tant és convocar la Mesa pel Xúquer.
Aquesta la formen junt a nosaltres els
distints ajuntaments de la Ribera, grups
ecologistes, sindicats, organitzacions
agràries, de regants i culturals que
volen formar-hi part. La Mesa es convo-
ca quan hi ha una problemàtica puntu-
al sobre el riu i es prenen decisions con-
juntes sobre els casos concrets.

Tota aquest procés que ha sofert
Xúquer Viu no haguera estat possible

sense una persona que va imprimir a
l’associació un caràcter tècnic i cientí-
fic a l’hora d’elaborar els documents i
les reivindicacions. Aquesta persona
fou Antonio Estevan, un enginyer
especialitzat en les infraestructures
hidràuliques i amb una gran experièn-
cia en aquest camp, amb mentalitat
ecològica, dotat d’un caràcter altruis-
ta i tot ell amabilitat. Antonio ens va
deixar l’any 2008 i des d’aleshores
enyorem la seua pèrdua. 

Per acabar, com està la situació del
Xúquer? Podem dir que en aquests
anys s’han produït algunes millores
però els problemes bàsics encara con-
tinuen vigents, en primer lloc el cabal
escàs. I una conseqüència d’aquest és
que el riu es va assecar pel novembre
de 2007 a l’altura d’Alberic i enguany
va faltar poc, ja que per damunt de
l’assut d’Antella no passava ni a 1
m3/s, una quantitat insignificant. 

L’altre gran problema és la pressió
constant del lobby del Vinalopó que
continua volent emportar-se l’aigua
des de Cortes per destinar-la a usos
urbans i turístics. Aquesta batalla no
ha finalitzat ni molt menys, i no
podem adormir-nos pensant que
aquest grup de pressió ja no és un
perill per al riu Xúquer. Hem de con-
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Deixalles i brutícia al Xúquer, entre Alberic
i Alzira

Protesta a Sumacàrcer, dins del llit del riu
Xúquer

Protesta a Sumacàrcer Xúquer Viu a Gavarda

tinuar ben alerta per evitar que els
poders econòmics s’apoderen de l’ai-
gua i s’emporten la poca aigua que
queda. Nosaltres la necessitem i la tin-
guem a la vora, de vegades fins i tot
dins de casa. 

Un altre problema que té el nostre riu
prou cridaner és la contaminació per
matèries sòlides. Fa uns anys férem
una baixada des d’Alberic a Algemesí
i travessant aquell tram tan bonic, que
pareixia la selva, ens adonàrem que
quan hi havia algun tronc tombat
sobre el riu retenia centenars d’ampo-
lles de plàstic. Continuen produint-se
molts casos en els quals es llancen
enderrocs, fem i tota mena d’objectes,
com si el riu fóra un abocador: elec-
trodomèstics (neveres, cuines...)
banyeres, matalassos, i quasi el més
abundant i preocupant, el d’envasos
de plàstic (garrafes i botelles), fins i

tot de productes fitosanitaris. Hi ha
molts ciutadans que han de ser molt
més respectuosos amb el riu i abocar
els residus allà on calga, però de cap
manera al riu. 

Fa uns 1000 anys Ibn Khafaja, un poeta
d’Alzira va escriure uns versos dedicats
al Xúquer que comencen així:

“Déu meu, com és de bell el
riu en aquest llit,
més delitós per beure que
uns llavis de donzella…”

Si volem que el riu siga un jardí atra-
ient com el que ens cantà el poeta,
amb un cabal d’aigua neta i suficient,
l’hem de tractar com si fóra el nostre
jardí, estimar-lo i defensar-lo de les
agressions. Mentre siga necessari i no
ens manquen les forces, a nosaltres en
aquesta tasca ens trobareu.



ACTIVITATS

SOPAR XÚQUER VIU

15 DE JULIOL DE 2011





No és un conte ni un relat el que diré
tot seguit, ni tampoc són només vivèn-
cies o records, que també ho són, sinó
seran les traces que han restat al meu
arxiu sentimental d´una època feliç,
imperfecta, però amb totes les
il·lusions intactes.

Fou l’edat de la fogositat, del caliu, de
l’entusiasme; res no sabíem d’univer-
sos infinits ni de misteris inextricables
i cap esquerda esberlava encara la
confiança en l’home. El goig acudia
dels tràfecs diaris, de les fetes concre-
tes, retrobar-te amb els teus al matí,
despert del darrer somni, l’olor a llet
bullida, que encara tenia tel i nata,
acabada de munyir de la vaqueria
veïna, anar a escola, desdejunat i net,
trobar-t’hi els amics del vespre ante-

rior, com en un any sense veure’ls.
Això sí, cantar el “ Cara al sol “, tot i
que al cel es congriara una tronada de
riuades. Pallassades de la dictadura
que patíem. Aleshores, però, els
xiquets no ho enteníem. Retrats del
dictador, del màrtir oficial i el crucifix
presidien l’aula i condicionaven les
classes, en una llengua que no parlava
ningú al poble, i els continguts  tro-
nats i imperials, ben segur que deixa-
ven algun solatge tòxic. 

Plumiers de fusta plens de llapis
Alpino, fulletes d’afaitar que els feien
punta i algunes gomes d’esborrar,
l’enciclopèdia Álvarez i els quaderns
Rubio, càstigs de braços en creu,
carregats de llibres pesants, i de cara a
la paret, regles que colpejaven les
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l’edat de l’entusiasme

Josep Micó Conejero

Mas si voleu que davall vostra manta
muira, prop vós hauran fi mes dolors:
seré l’ocell que en llit ple de odors
mor, ja content de sa vida ser tanta.

Cobla Esparsa
Joan Roís de Corella



mans infantils esteses, la letra con san-
gre entra, deien.

En eixir de l’escola, amb fortors de
clarió, llenya i fum, ens desintoxicava
el contacte amb la realitat i l’aire pur
de la veïna muntanya. Fou l’edat de
l’exploració i dels jocs, ens buscàvem a
les cases per anar en colla, jugàvem al
clot, a les boletes, al xavo i ens pagà-
vem amb cartons de les caixes de mis-
tos. A l´hivern recollíem farigola i
romaní de la muntanya i a l’estiu
espremíem a topar el Xúquer i la
Séquia Reial, que rebien escassos visi-
tants, aleshores eren només nostres.
Des del caramull de la serra estant,
batíem amb pedres la creu de ferro,
col·locada en una setmana de mis-
sions, per anunciar a tothom que haví-
em fet el cim. Aprofitàvem l’ocasió i
destruíem, per ignorància, les restes
ceràmiques d’un poblat,  potser iber,
que hi ha a dalt, i que decennis des-
prés continua sense excavar.

Era un premi admirar des de dalt de la
serra que Antella es disfressava de
revòlver, la diversitat de colors de
terrats i patis i la majestat del riu pre-
ment-la contra la muntanya, com un
amant. Gaudir les múltiples intensitats
del verd de la Vall Farta, la finor de
palmeres, pobles i campanars que
esguiten el seu tapís vegetal i exalten
la boscosa serralada llunyana.

Fou l’edat acostada a una injustificada
guerra infame, tot romangué malmès,
la gent se sabia feble i encara usava
solidaritat i ajuda. Fou l’edat de fileres
de pobres, pidolant de casa en casa,
com un degotim diari que aquell
xiquet no entenia, d’actuacions, al
cine local, de folklòriques que anys

més tard tiranitzaven en l’única televi-
sió possible.

Les penúries aconsellaven assegurar el
pa i creixien els camps de dacsa i blat
i els tarongerars minvaven, se’ls treien
els pallocs a les espigues i s’eixugava el
forment, pacientment, a les andanes.

Fou l’edat de les impressions suggeri-
dores, s’aprenien els codis de la natu-
ra, si faria vent o plouria, cel rogent,
pluja o vent, avisa la dita, hom sospita-
va de converses inconvenients si algú
enunciava que hi havia roba estesa.
Se’m feien ulls de moixeta si esguarda-
va l’excel·lència dels nius de les orene-
tes. Aquestes, amb la falcia negra,
quan vola baix, la falcia de panxa blan-
ca, cridant a gran alçada en estols
compactes, anuncien les plogudes.
Així el bell cant dels rossinyols i el crit
de festeig de les busqueretes ens ho
proclamen, la cua-roja reial i el papa-
mosques blanquet les avisen en cercar
l´hivern a l’Àfrica. Els fil de la llum
antics, atapeïts de bandades sense fi,
auguraven la immediata tronada.

Les grans tempestes de tardor ens
robaven la llum, però satisfeien la
mirada de pluges pròdigues, que
omplien exòticament carrers i places
amb rius de fang i aigua, remullaven
la sequera estival i prometien saó.
Jugar a cartes o al parxís, mentre el
soroll de la ploguda bressolava l’escal-
for del tendur pagava la pena de no
poder eixir, en unes hores, a jugar al
carrer. 

Aquell temps ja és història i, de tant en
tant, el recorde perquè fou l’edat on
vaig viure aventures d’intangibles que
ara enyore.
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Submergits en l’estafa de l’anomena-
da “crisi de 2008”, aprofite l’avinente-
sa de la publicació de la revista anual
de Cilim per fer aquesta breu reflexió
sobre el nostre temps a partir d’un
text escrit durant les primeres dècades
del segle XV, ara fa més de cinc-cents
anys. 

Com ja he deixat escrit en un altre
lloc, Revista de festes de l’estiu de 2012,
els valencians tenim un poeta que va
escriure els millors versos d’amor del
segle XV -un dels millors poetes que
ha donat la història de la Humanitat.
Però no solament versos d’amor. De
fet, si Ausiàs March és un dels millors
poetes que ha donat la història no és
perquè sabera cantar com cap altre el
sentiment de l’amor sinó perquè va
entendre amb profunditat la naturale-
sa humana, naturalesa que Ausiàs va
saber expressar com a un dels pocs
genis de la literatura universal. 

He decidit triar un poema d’entre els
129 poemes que conservem d’Ausiàs
March. Un poema que tinguera algu-
na relació amb el moment de l’estafa
global que patim. Trobe que les refle-
xions d’un cavaller del segle XV ens
ajudaran a comprendre que no hi ha
res de nou, si bé és cert que allò que
denuncia el poeta valencià és la hipo-
cresia de determinada gent que volen
fer-nos creure que el món està gover-

nat per un destí indefugible, el destí
que ells ens marquen amb les seues
paraules. En efecte, no hi ha res d’ine-
vitable en aquesta estafa.

Ausiàs March és un poeta valencià que
va nàixer l’any 1400, probablement a
la ciutat de Gandia. Fill del cavaller
Pere March, descendent d’una família
de notaris i cavallers catalans, senyor
de Beniarjó. Ausiàs es va educar a la
vila de Gandia, tot formant part de la
cort dels ducs de Gandia, fins l’any
1425. Durant els anys 1420 i 1424
Ausiàs participà en les campanyes
militars de conquesta del rei Alfons el
Magnànim per tota la Mediterrània
occidental. Quan adult, passà a viure a
la ciutat i cort de València, on hi mori-
ria el 3 de març de 1459.

En el poema triat el poeta reflexiona
sobre els fets més intranscendents que
ocorren cada dia per expressar el seu
malestar respecte de la cultura gene-
ral i el moment que li ha tocat viure.
És un poema de reflexió personal que
tracta el tema de  l’insuportable
malestar que provoca en els homes la
incertesa.

En primer lloc presente una versió
actualitzada del poema i més avall faig
una interpretació en prosa del seu
contigut poètic.
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Quan Déu vol que el vaixell s’enfonse dins
del port segur trenca l’àncora i l’ormeig, i
de poc mal a molt home veig morir: ningú
no és cert de com acabarà cap fet. El savi no
té cap altre avantatge sinó que sap més
coses que l’ignorant. Avui veig com l’expe-
riència i la raó s’equivoquen perquè l’atzar
i els esdeveniments capgiren allò que era
costum.

Fixem-nos com March posa l’èmfasi
en què tant el savi com l’ignorant no
saben res amb seguretat, però ens
recorda que el savi sempre tindrà un
avantatge sobre l’ignorant, que li farà
creure allò que vulga. Així, ara mateix
ens estan fent empassar una estafa
monumental com una crisi sòlida,
inevitable, amb un discurs que disfres-
sa d’inevitable allò que foren i són
decisions voluntàries. Poema 82

Poema 82

Quan plau a Déu que la fusta peresca, 
en segur port romp àncores i ormeig, 
i de poc mal a molt home morir veig:
nul home és cert d' algun fet com fenesca. 
L'home sabent no té més avantatge 
sinó que el pec sol menys fets avenir. 
L'experiment i els juís veig fallir;
fortuna i cas els torben llur usatge.



He sentit pena d´aquells objectes
que tenen una vida més llarga que la nostra,
com per exemple, l´abric de la mare del meu amic,
que tantes vegades diu que va portar,
només perquè era seu i així el sentia més pròxim,
o les ulleres del seu avi,
que vam trobar a l´andana de la casa,
o les ferramentes de treball que pentinaren la
terra,
la que abraça el seu cos des de fa dècades.

També guaite, des del terrat,
una torre àrab que viu sola enmig del poble,
com a filla única del seu temps.

No només a nosaltres ens falten les persones,
ells també queden orfes,
els seus amos ara en seran uns altres o cap,
el seu destí, un desterrament útil o inservible.

En aquell moment, tot ho posarem en capses,
que romandran durant anys amuntegades,
perquè més tard, jo o d´altres les llancem al fem.

He sentit por de les meues coses,
i les meues coses de mi mateix,
i del meu amic que no sap què fer
amb tants records.

Per la meua part, en guardaré ben pocs.

homenatge 

als trastos

Abel Dàvila

94

t
it

o
l

 d
e

 l
’
a

r
t

ic
l

e
p

o
e

s
ie

s



Torre àrab d’antella



ACTIVITATS

SOPAR ESTIU CILIM

19 D’AGOST DE 2011

96





D’aquesta manera començaven al nos-
tre poble els contes i altres narracions
orals escoltats en la infància i  d’aques-
ta manera hem anant transmetent-los
d’adults, alguns sense adonar-nos-en
que la  paraula clau que obri tots
aquests relats , “Posenyor” , és el resul-
tat del calc de la expressió castellana
“Pues sí señor”

Efectivament,  la paraula  “posenyor”
és un barbarisme que s’ha incorporat
a la nostra parla i que s’ha format de
l’aglutinació de les paraules castella-
nes : “Pues” i “Señor”.

Fet aquest incís , ací teniu la reproduc-
ció literal de tres relats provinents de
la tradició oral d’Antella que comen-
cen tots tres amb la fórmula no nor-
mativa “Posenyor”,  amb la particulari-
tat que  s’han omès  tres  paraules en
la transcripció  amb la confiança que
l’hàbil lector sabrà completar les
estrofes següents:

Posenyor, que açò era un retor
que estava dalt d’una trona
Es tira un........1

i mata a una dona

Posenyor, que açò era un retor
que estava darrere d’un garbó de canyes
Passa un gat
i li arrapa les.............. 2

Posenyor, que açò era un retor
que estava a la vora del riu
Cau un bac
i es trenca el..........3

A falta de documentació escrita es des-
coneix  on i quan van nàixer aquests
acudits encara que es desprèn del  seu
contingut, que són propis d’una socie-
tat agrícola riberenca, com és Antella,
i tenint en compte que les persones

“posenyor que açò era...”

Francesca Alberola

1. Ventositat expel·lida per l’anus amb soroll
2. En plural,  fruit del castanyer 
3. Membre viril
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nascudes a finals del segle XIX i prin-
cipis del segle XX  ja els contaven, cal-
dria suposar-los una antiguetat míni-
ma d’un segle.

El que sí sabem amb certesa és  que no
són exclusius d´Antella ja que als pobles
dels voltants  també es  relaten. A
Sumacàrcer  hem trobat la següent
varietat4:

Posenyor, que açò era un retor
polit i gros
Es tira un.........1

I cau de tos

Mitjançant els acudits, hom pot restar
importància , desdramatizar situa-
cions, qüestionar  figures d’autoritat
sense rebre conseqüències negatives
perquè l’humor  permet nomenar
allò que no es  pot anomenar , que
està socialment amagat, que és un
tabú, que està prohibit parlar-ne 

I és per això que molts dels protago-
nistes  dels acudits, a l’igual que els
ninots de Falles,  són personatges que
ostenten un  poder civil, militar o reli-
giós :   retors , monges, guàrdies civils,
polítics…

Els acudits citats  es limiten a constatar
un fet sense entrar en judicis ni opi-
nions i  sense subterfugis ni artificiosi-
tat: la condició humana de la figura
d’autoritat.

En reconèixer aquesta naturalesa
humana es  combat , per un instant , l’
ngoixa i la por , ja que no es pot témer
allò que és  igual  a tu i  encara que   la
rialla que provoquen , per ella matei-
xa no canvia res, actua com una vàlvu-
la d’escapament, com una catarsi.

En una  època en què els sermons es
feien des de les trones de l’església i
els retors anaven vestits amb sotanes ,
aquests  simples acudits trastoquen a
nivell simbòlic l’ordre establert en
posar de manifest el que tothom sap
però que no s’atreveix a expressar:
“l’emperador està nu “5

4. Font oral: Benjamín Cerdà, veí d’Antella i natural de Sumacàrcer
5. Conte “El vestit nou de l’emperador” de Hans Christian Andersen
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ACTIVITATS

CATA DE CERVESA MONS

24 DE SETEMBRE DE 2011





Diuen que la filosofia abasta la totali-
tat del saber, la filosofia és vida i jo em
trobe amb la vida només en deixondir-
me, anar al treball, la treball aquell
que m’omple i em fa reflexionar cada
matí. La meua jornada comença aviat
i en faig de prendre un cafè tot un
ritual. El cafè està ple de filosofia per-
què ja al sobret del sucre cada matí hi
ha un pensament;  al paper del sucre
trobem paraules que es beuen amb
goig. L’inici del meu primer treball de
“ camionera” vaig tastant-lo al matí de
formes diferents; el primer treball em
porta al segon: professora; ara el sucre
s’absorbeix en la seua màxima pleni-
tud de personatge, perquè així ano-
mene els meus alumnes. Heus aquí
una recopilació dels meus sobres de
cafè:

Viurà feliç i amo d`ell mateix aquell
que al terme de cada dia pugui dir: 
“ he viscut”.
Horaci

Estima i viu cada instant en les coses.
No es repeteixen els colors.
Miquel Marti i Pol

Què hi fas aquí encara palplantat? 
Nietzsche

Comparar és autoinmolar-se
Kierkegaard

Només conec dos mals més reals; 
El remordiment i la malaltia; 
Viure evitant-los és la vertadera
Ciència de la vida.
Tolstoi

Fes el teu curs en la vida
Com els astres per l’espai:
Sense pressa, dins ta mida,
Mes també sens parar mai.
Goethe

Fer les coses el millor que puguis!
Més no pots fer: i conserva l`alegria.
Wittgenstein

No és viure molt de temps el que 
Hem de mirar, sinó viure
Satisfactòriament.
Sèneca 

És bo per a tothom viure una vida sen-
zilla i modesta tant físicament com
mentalment.
Einstein 

Per assolir la bellesa us heu de despu-
llar de prejudicis
I viure amb els ulls ben oberts
I amb els sentits tensos com un crit.
Llavors recobrareu el tacte de les
coses lleus
I els vostres mans seran de vent i de
llum.
Miquel Martí i Pol

la filosofía del café

Mari José Pérez Martí
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Tot està per fer i tot és possible
Miquel Martí i Pol

Coneix–te a tu mateix.
Oracle de Delfos

No et coneixeràs, encara que et miris
Al mirall
Aforisme medieval 

Sobretot, respecta’t tu mateix.
Bacon 

Tant sols callant es troba l’instant; 
Mentre es parla ,n`hi ha prou que es
Diga una sola paraula i s`esborra
L’ instant  només en el silenci hi
Ha l`instant. I per això, perquè no pot 
Callar, és molt rar que un home 
Arribi a comprendre degudament la
Presència de l`instant i que,
Coneixent-lo, l`aprofiti
Degudament.
Soren Kierkegaard

Si vols una bona vida 
No et planyis del passat: comença sem-
pre a refer-te
Com si tot just fossis nat.
Tot deure de cada dia ja te`l dirà:
Complau-te en allò que altre fa.
No tinguis odi a ningú...
I deixà a Déu fer més que tu.
Goethe ( traducció de Joan Maragall)

Ningú no ha viscut massa poc, si ha 
Acomplert perfectament les
Exigències d`una virtut perfecta.
Ciceró 

Cap camí és fàcil,
Tots ens plantegen reptes,
Tots fan preguntes.
Miquel Martí i Pol

La natura ha donat un cor tendre a
l`home, en donar-li les llàgrimes; 
I aquesta tendresa és la part millor 
De nosaltres.
Juvenal

No hi ha altra realitat que la que
Tenim dins nostre. Per això, la
Majoria dels homes viuen d`una
Manera tan irreal, perquè creuen que 
Les imatges de fora són el real i no 
deixen que es manifesti el propi món
que duen a dintre. D’aquesta manera 
És possible viure feliç.
Hermann Hesse 

Reflexions:
Soms éssers dotats de paraules, que
serveixen per a pensar pausadament;
els antics coneixien molt bé el poder
de l’oratòria que podia convèncer les
gents. Paraules i silenci, aquesta mera-
vellosa conjunció és el diàleg. No sem-
pre sabem expressar, ni sabem trobar
la paraula oportuna que la situació
reclama. En aquesta societat actual
ens cal temps per trobar paraules i dir
els nostres pensaments. Hem estat
callats força temps, la ceguesa ens
impedia veure valors adormits, somnis
latents i deixondiments trencats.
Vivim en la incertesa, com va dir A.
Machado, la inseguretat, la descon-
fiança, són per ventura les nostres úni-
ques veritats.

Avui sonen noves veus i sabem quins
mals volem espantar amb els nostres
càntics.
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EXPOSICIÓ “PAISATGE I NATURA”

2 DE DESEMBRE DE 2011

ACTIVITATS





Enguany els nostre poble ha tingut
la sort de poder gaudir de l’obra
d’un notable i estimat pintor, Isaías
Minetto. 

Nascut al 1935 i amb ascendents ita-
lians, Minetto és un dels nostres pin-
tors més destacats, atès que la seua
obra ha estat reconeguda dins i fora
del nostre país. És paleta de plata en
el IV Gran Prix  Internacional de la
Riviera en Grasse (Niza), segon
premi en el Saló XI d’Art Modern
per artistes estrangers de Verona
(Itàlia) i menció d’honor la Sala
Maison de Jeunes et la Culture de

París. 

Ha exposat en nombroses ocasions
en Capitals i poblacions espanyoles,
així com a Itàlia, França i Alemanya.
La seua formació acadèmica és
ampla: Escola superior de  BBAA de
San Carles de València i museus
nacionals de França, Bèlgica,
Holanda, Alemanya i Itàlia, on va
estudiar i investigar els grans mes-
tres de la pintura.

Pinta paisatges, retrats, bodegons,
etc. La seua inspiració major es
recrea en la natura. Diu de si mateix: 

“La major part de la meua vida profes-
sional discorre en la natura, la seua
llum, núvols, el sol estan dins meu.
Desitge que la meua pintura siga  afec-
tiva com si recreés la vista en aquests
camps de Déu, com un balcó obert a les
parpelles. No m’agrada ni la pintura
agressiva ni tenebrista, per això mai no
utilitze el negre; em sent alegre i pretenc
que la meua pintura ho siga. Gaste
només quatre colors: el blau, el verd
com a base de la meua obra, tot comple-
mentant-los amb el roig i el groc; al
blanc no el considere color i cerque l’ar-
monia, profunditat, perspectiva i
expressivitat.”

isaias minetto

“l’impresionisme amb missatge”

Elisa López Yagües
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Està considerat com un important
pintor impressionista-figuratiu, tot i
que ha experimentat en d’altres cor-
rents artístiques; es preocupa pel
color i la llum sense estridències, pel
dibuix ben definit i per un gran
equilibri compositiu; la seua pintura
sorgeix d’una reflexió íntima i rela-
xada. 

A hores d’ara viu a Antella  i conti-
nua pintant a pesar dels problemes
en la vista. Els caps de setmana,
quan pot i el temps ho permet,
queda amb els amics pintors de

Xàtiva  i, tot aprofitant les merave-
lles del paisatge xativenc, pinta a l’a-
ire lliure.

”M’agrada fer impressionisme amb
missatge però sempre dins d’un cert
realisme; la meua pintura és solta i el
que més en destaque és la llum i l’es-
pai.”

Agraïts per la seua col·laboració
només en cal demanar-li disculpes
pels errors en l’organització de l’ex-
posició, atès que el resultat no fou
com ens hauria agradat.  
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El Certamen de Hace 100 años, se celebró
en su integridad en la Plaza de toros de la
Calle Játiva de Valencia durante los últi-
mos días del mes de julio, concretamente el
lunes 29 y el martes 30 de julio de 1912.

En esta época, era uno de los eventos más
reconocidos dentro de la Feria de Julio y al
que asistía numeroso público a sus audicio-
nes a pesar del calor que reinaba a las
horas de comienzo del mismo, las cuatro de
la tarde para el desfile y seguidamente
comienzo del Certamen sobre el entarimado
montado en la arena de la plaza de toros.

Como era habitual en los Certámenes de

este periodo, las Bandas participantes
actuaban los dos días del concurso, inter-
pretando un día la Obra Obligada y al día
siguiente la Obra de libre elección o vicever-
sa, dependiendo de la sección en la que par-
ticiparan.

Fue un año de escasa participación en el
Certamen, ya que tan solo se inscribieron
cinco Bandas, El “Patronato Musical” y la
“Sociedad Musical Obrera” de Torrente,
que junto con la “Primitiva” de Liria con-
formaron la Primera Sección y la
Municipal de Antella que compitió con “El
Pentagrama” de Alcira dentro de la Sección
Segunda.
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centenari de la societat 

protectora musical 

d’antella al certamen 

de bandes de la ciutat 

de valència (1912-2012)

Francisco Martínez Alberola

Musicòleg

Aquest estiu, llegint la página web de la Federació de societats musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV), vaig descobrir un article d’Alfredo Ruiz i Daniel
Belloví on, a mode de crònica els autors relataven la celebració del certamen de
bandes a la ciutat de València de l’any 19121. Per la meua sorpresa, en aquest arti-
cle es mencionava la participació de la banda Municipal d’Antella2, la qual va
aconseguir el primer premi i dues mil pessetes en la secció segona. L’article, a
més, relatava amb pèls i senyals tots els detalls de l’event3:

1. Alfredo Ruiz i Daniel Belloví: Certamen de 1812.
2. Amb el temps esdevindria la Societat Protectora Musical d’Antella
3. http://www.cibm-valencia.com/anteriores/2012/esp/historia.html



Después de realizar un desfile por las prin-
cipales calles de la ciudad, las Bandas una
vez dentro de la Plaza de toros realizaron el
desfile oficial y comenzó el Certamen con la
interpretación por parte de las Bandas de
la Sección Segunda de la Obra Obligada,
la Primera Suite “Peer Gynt” de Edward
Grieg, continuando el Certamen con la
interpretación de las Obras de Libre elec-
ción por parte de las Bandas participantes.

El segundo día de Certamen, después de
realizar las Bandas el desfile como el día
anterior, las Bandas de la Sección Primera
interpretaron la Obra Obligada “Le Roy
d’Ys” de Edouard Lalo y las Bandas de
Música de la Sección Segunda las Obras de
libre elección.

El broche de oro lo puso en los dos días la
Banda Municipal de Valencia que estrena-
ba director, ya que muy pocos días antes de
la celebración del Certamen se hizo cargo
del puesto de Director el maestro Luis
Ayllón, quién supero el examen con muy

buena nota y crítica del público presente en
la Plaza de toros.

Pasadas las once y media de la noche, el
jurado que estaba formado por los directo-
res militares Ildefonso Urizar y Félix Soler,
y el profesor del Conservatorio de Madrid,
Emilio Serrano, dio a conocer los ganadores
en el Pabellón de la Feria del
Ayuntamiento:

Primer Premio de la Sección Primera y
3.000 pesetas para la Banda del
“Patronato Musical” de Torrente dirigi-
da por José María Rius.
Segundo Premio y 2.000 pesetas para la
Banda “Primitiva” de Líria dirigida por
Julián Palanca
Tercer Premio y 1.000 pesetas para la
Banda de la Sociedad Musical Obrera de
Torrente, dirigida por Valentín Planells.

En la Sección Segunda: 
Primer Premio y 2.000 pesetas fueron
para la Banda Municipal de Antella,
dirigida por José García
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Segundo Premio y 1.000 pesetas para la
Banda “Pentagrama” de Alcira, dirigi-
da por José Moreno.

Atret per la notícia, vaig decidir estirar
del fil i investigar si la banda
Municipal d’Antella havia participat
en altres edicions anteriors i poste-
riors del Certamen, i les meues inves-
tigacions, a partir d’altres fonts docu-
mentals, van donar els seus fruits.
L’edició del diari ABC de dissabte 30
de juliol de 19104, sota l’epígraf
Concurso Musical, donava la següent
notícia:

Valencia 29, 10 noche. En la plaza de
toros se ha celebrado esta tarde la prime-
ra parte del certamen regional de bandas
civiles.

El jurado lo componen el compositor Sr.
Granado, D. Bernardo Gaviola, director
de la banda de San Sebastián, y el señor
Bellver, director de este conservatorio.

Las bandas que toman parte en el certa-
men llegaron a la plaza por distintos
sitios de la capital. Todas fueron ejecu-
tando un pasodoble.

La de Sagunto la forman 39 plazas, 33
la de Antella, 40 la de Montserrat, la de
Pueblo Nuevo del mar la constituyen 40
profesores, y otros 40 la de Alboraya.

En la segunda sesión concursaran la de
Játiba, 152 instrumentos; la de
Benaguacil, 70, y 59 la Lira Saguntina.

La pieza obligada del primer grupo es
“Faetón” de [Camile] Saint-Saëns.
Para el segundo, la composición es de
libre elección.

De la lectura d’aquesta notícia, entenc
que la banda d’Antella participava
igualment en la segona secció, junt
amb les bandes del mateix grup més
amunt citades i que comptaven amb un
número semblant de músics en la seua
plantilla. Actuaren a la plaça de bous la
vesprada del dia 29 de juliol de 1910.
No he pogut documentar el resultat
que va obtenir en aquesta ocasió.

A l’any següent, 1911, apareix també
documentat a la mateixa font, és a dir,
a l’edició del diari ABC del dijous dia
3 d’agost, el Concurso de Bandas5. La
notícia diu així:

Valencia 3, 1 mañana. A las doce de la
noche se ha reunido el Jurado y ha dicta-
do el siguiente fallo:

Bandas de la primera sección: premios de
3000 pesetas, a la Unión Musical, de
Liria; el de 2000 pesetas a La Primitiva,
también de Liria, y el de 1000 pesetas, a
la Municipal de Novelda.

En la segunda sección ha sido adjudica-
do el premio de 2000 pesetas a la banda
de Antella; el de 1000, a la de
Montserrat, y el de 500 a la de Poterna.
El fallo ha sido recibido con aplausos y
protestas, y originó algún desorden, que
ha tenido que cortar la Policia.
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El director de la banda de Montserrat ha
denunciado que la banda de Antella
tenía músicos forasteros.

El dissabte 3 d’agost de 19136, el diari
ABC tornava a donar notícies de la
celebració del Certamen i informava
dels resultats obtinguts per les bandes
participants.

Valencia 2, 2 madrugada. En el pabe-
llón municipal de la feria se ha constitui-
do a las doce de la noche, el jurado del
concurso de bandas de música.
Ante los directores de las bandas que
tomaron parte en el certamen se dio lectu-
ra al fallo.

Los premios se han otorgado en la forma
siguiente: 

Primera sección: premio de 3000 pesetas
a la banda primitiva de Liria; primer
accésit, de 2000 pesetas, a la banda
Unión Musical, de Liria; segundo accé-
sit, de 1000 pesetas, a la banda del
Patronato, de Torrente.

Segunda sección: premio de 2000 pesetas
a la banda Municipal de Antella;
Primer accésit, de 1000 pesetas, a la
banda Primitiva, de Montserrat; segun-
do accésit, de 500 pesetas, a la banda
Primitiva, de Carcajente.
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El premio de pasodoble correspondiente al
primer día se ha concedido a la banda de
Torrente, y el del segundo día a la Unión 
Musical de Liria.

El fallo fue recibido con vítores y aplau-
sos.
Las músicas recorrieron después la feria,
seguidas de los vecinos de los respectivos
pueblos.
La población, animadísima.

Pel que hem pogut esbrinar, la banda
d’Antella obtingué el primer premi de
la segona secció del Certamen en tres
de les quatre convocatòries a les que
va concórrer i en els anys 1911, 1912 i
1913. Al local d’assatjos de la Societat
Protectora Musical d’Antella es con-
serven al menys dos diplomes acredi-
tatius de la participació de la banda en
el Certamen i del premi obtingut en la
categoria corresponent. Hi ha també
algunes fotografies de la banda a prin-
cipis del segle XX amb els músics que
van participar sota la direcció del mes-
tre Josep Garcia Pastor, director lla-
vors de la banda Municipal d’Antella i
autor del pasdoble “Antella”.
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