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“Mens sana in corpore sano” deien
els antics romans. Amb la irrupció
del cristianisme, però, la separació
entre la idea del cos (pecat) i la
ment (ànima) -més enllà de la sim-
ple cita alegre- aquesta frase feliç
deixarà de tenir eficàcia durant més
de mil cinc-cents anys, de manera
que encara René Descartes (1596-
1650), considerat el pare de la filo-
sofia moderna, arribava a dir allò
del “cogito ergo sum”, és a dir,
“pense, per tant, existesc”. Haurem
d’esperar una miqueta encara a
Baruc Spinoza (1632-1677), un
holandés fill de fugits de la inquisi-
ció espanyola, qui ho postulà, i un
poquet més tard encara amb Isaac
Newton i els seus “Principia
Matematica”, de 1688, qui ho
demostrà, per trobar-nos amb la
relació contemporània del concepte
de “Ment” inserida en el “Cos”, tots
dos, com un sol element funcional,
és a dir, que no podem pensar res
sinó mitjançant un cervell ple de
neurones que són part inseparable
de tot el cos. I qui no té cura del seu
cos no pot tenir una ment sana.

Hem tornat, per tant, al principi del
paràgraf i a la cita dels romans...

De tota manera, però, no tot és oli
en cresol, perquè haurem d’arribar
a la superació d’un sistema econò-
mic feudal on no hi havia temps lliu-
re per a practicar cap esport ni culti-
var la ment i tenir cura del cos, lle-
vat, és clar, dels “esports” relacionats
amb la caça, els cavalls o les armes:
“esports” propis dels senyors feudals
i amos de la terra i de la vida dels
seus vassalls, que només tenien sen-
tit com a preparació per a la guerra;
o bé, els esports considerats tradicio-
nalment com a “jocs” del poble
“baix”, com ara el nostrat joc de
pilota, que no tenien cap altre sentit
sinó relacionats amb les apostes i els
guanys extra.

El concepte “esport” tal i com l’ente-
nem avui ha de venir del nord
d’Europa i dels EUA perquè és on
ha triomfat la revolució luterana,
per a qui el treball és un mitjà d’en-
riquiment personal i per extensió de
tota la societat ( i no s’entén com un
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càstig diví com ho fa el catòlic) i la
revolució capitalista amb la redistri-
bució dels horaris de treball, i amb
la qual cosa, hom disposarà de
“temps” en el sentit modern de la
paraula: no és ja el concepte religiós
“temps” de saber quan ens en queda
per a la mort sinó el “temps lliure”
de què disposarem per a nosaltres,
més enllà del dedicat al treball, per
a fer coses per gust propi, per “lliure
albir”, com ara per exemple, el dedi-
cat a la pràctica esportiva; perquè
hem comprés que ni el cos és tan
pecaminós com l’església ens ha vol-
gut fer creure, ni la ment és tan
“espiritual” com ens deien...

En el nostre cas, on el feudalisme, si
no és que perviu, encara ha desapa-
regut despús-ahir, la possibilitat de
practicar esport comença ja ben
entrat el segle XX, i pel que fa al
nostre poble en concret, quasi
n’hem d’esperar a la segona meitat
amb la creació del club de piragües
i de l’equip de futbol local, i encara
més tard, amb el triatló, la volta a
peu, la cursa de natació, el “Massís”,
etc. Tot molt novell, com la immen-

sa majoria dels seus practicants,
esportistes als quals dediquem,
sobretot, aquest número de la revis-
ta La Lloca: piragüisme, triatló, fut-
bol. Així com també revisarem algu-
nes de les seues figures locals en
aquests o en d’altres esports, com
ara, la pilota valenciana.

La segona part de la revista va dedi-
cada a la literatura en atenció als
nostres poetes locals i també als
estudiosos del tema, així com als
altres artistes plàstics, a les seues
exposicions i comentaristes. 

Finalment, la nostra revista dedica
un tercer lloc per als articles polí-
tics, històrics, sociològics, memoria-
lístics o de l’àmbit local, com ara els
referents al tema de l’aigua, els aqüí-
fers, o el sempre benvolgut riu
Xúquer; tot plegat, tanmateix, no és
sinó per fer gaudir els nostres socis i
col·laboradors, del plaer incontesta-
ble de la lectura. Molt agraïts per la
vostra atenció, ajuda i dedicació.

La junta directiva de Cilim 
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En aquest treball li donaré continuï-
tat a les publicacions locals de Joan
F. Herrero relacionades amb l’es-
port, que són: “Antella, 25 anys amb
la Penya Piragüista”, “Triatló
Antella” i “La UD Antella, tot un

equip”. Aquestes recullen la història,
competicions i resultats de la Penya
Piragüista Antella (piragüisme), UD
Antella (futbol) i Centre Esportiu i
Cultural Antella (triatló).   

El Piragüisme
A data 13 d’abril de 1990, a la sala
d’actes de l’Ajuntament d’Antella,
dins dels actes del 25é Aniversari de la
Penya Piragüista Antella, es presenta
el llibre de Joan F. Herrero “Antella,
25 anys amb la Penya Piragüista”, així
com més endavant la primera i única
revista impresa i legalitzada “L’Assut”.
El llibre recull la història del piragüis-
me a Antella, tot dins del club que

el piragüisme, el futbol 
i el triatló a antella

Josep Joaquim Peris i Alberola



dóna vida a aquest
esport al poble, la
Penya Piragüista
Antella.  Mentre
que la revista
recull les competi-
cions, resultats i
retalls de premsa
que s’havien pro-
duït al llarg de
l’any 1990.
Després cada any
mitjançant fotocò-

pies s’han imprès un total de 18 núme-
ros, l’últim “L’Assut” anys 2011-2012.
No obstant, hi hagué una aturada en
les publicacions des de l’any 2005 al
2010. El motiu de la paralització de la
impressió d’aquesta revista fou la cen-
sura que la directiva del club féu a
l’autor en un retall de premsa; aquest
defensava el riu Xúquer i que perjudi-
cava  l’Ajuntament que estava en con-
tra de defensar el nostre riu, això fou
en la revista núm. 16 de l’any 2005.
Posteriorment, han aparegut dos
números més, el 17 referent al l’any
2010 i el 18 que agrupa dos anys 2011
i 2012.

Cal dir que aquest treball pretén reco-
llir les proves piragüistes disputades a
Antella i els Campionats Autonòmics
del País Valencià, així com un resum
per any dels èxits aconseguits pels
palistes de la Penya Piragüista Antella,
des de l’any 1990 fins hui. Aquest tre-
ball està basat en les revistes “L’Assut”,
retalls de premsa dels diaris autonò-
mics “Levante EMV” i “Las
Provincias”, arxiu de la Federació
Valenciana de Piragüisme i la recollida
de resultats després de cada prova.

Per tal de ser breu, les proves realitza-

des a Antella i els Campionats
Autonòmics aniran als quadres que es
trobaran més endavant.  A més a més,
any a any anirem veient un resum de
les proves i triomfs més importants
aconseguits pels palistes del club.

Any 1990
La Penya Piragüista Antella celebra el
25é aniversari de la seua fundació, per
això organitza una setmana cultural i
una altra esportiva; la primera al mes
d’abril i  la segona al juliol. En la prime-
ra es féu una exposició del piragüisme,
pintura i ceràmica, s’exhibí un vídeo
del piragüisme a Antella, homenatge al
seus fundadors, i una prova per alevins
i infantils.  La segona setmana fou total-
ment esportiva, amb la prova reina del
25é aniversari, obtenint la Penya
Piragüista el 1r lloc amb 56 punts.

Aleshores, l’equip estava compost per
següents palistes: alevins homes
Benjamí Cerdà, Israel Albelda, Jordi
Giménez, Jorge Radal, Pep Peris,
Salvador Bataller i José Luis
Carbonell; alevins dames Isabel
Mateu, Verònica Hurtado i Verònica
Fernández; infantils homes Francisco
Giner, Francisco Yuste, Vicente Yuste,
Francisco Baños i Francisco Rovira;
infantils dames Laura Solves i Sofia
Andreu; en cadets solament estaven
Marta Giner en dames i Juan Carlos
Palma en homes; en juniors única-
ment estava en homes José Antonio
Palma.  Mentre que a la categoria
sènior cal destacar que hi havia dues
modalitats caiac i canoa.  En caiac
dama sènior únicament estava Isabel
Anaya i en homes Julio González,
Tomás Francés, German Part, Joan
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Josep Conejero, M. Peris i Antonio
Zaragozà.  Quan a la modalitat de
canoa homes estaven: Arcadi Peris,
Eduard Part, Ferran Lozano, J. R.
Peris i Josep A. Rubiero. En la catego-
ria de veterans caiac estaven: Virgilio
Noguera, Salvador Bataller (pare) i
Vicente Giner.

Cal destacar d’aquest any al palista
juvenil K-1 José Antonio Palma, que
obtingué un 2n lloc en el Campionat
d’Espanya en la prova de 1000m.

Any 1991
Aquest any començà el 27 de Gener,
amb la participació de les 11é
Trepitjades Internacionals de Paris,

del palista Tomàs Francés
Sanchís, en K-1, fent un
temps d’ 1 hora 6 minuts i 52
segons.

La Penya Piragüista es presen-
ta al 22é Campionat d’Hivern
d’Espanya, els dies 6 i 7
d’Abril, al pantà de Sant Joan
(Madrid).  Destaca Julio
González que féu el recorre-
gut de 10 Km en K-1 sènior
amb un temps de 43 minuts
52 segons.

Al 23é Campionat d’Espanya de Pista,
celebrat al pantà de Trasona
(Astúries), els dies 12 i 13 de Juliol,
destacaren els palistes Arcadi Peris
Baldoví amb un 5é lloc en sènior C-1
1000m i un 8é lloc en la mateixa
modalitat però en distància de 500m;
així com Julio González Micó que en
sènior K-1 1000m obtingué un 2n lloc
i en 500m un 4t lloc.

A més, cal destacar la participació del
club al 55é Descens Internacional del
Sella, disputat el 3 d’agost, on partici-
paren els palistes: Antoni Zaragoza i
Vicent Giner en sènior K-2; Joan
Conejero Noguera en sènior K-1; i els
germans Francesc i Patricia Giner en la
modalitat mixta K-2.

8
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Any 1992
Al 7é Campionat d’Espanya per Clubs
i en pista, celebrat al pantà de Trasona
dels dies 10 al 14 d’agost, acudí la
Penya amb el palista Julio González el
qual obtingué un 9é lloc en sènior K-1
1000m.

Mentre que al 56é Descens
Internacional del Sella, del club
d’Antella participaren els palistes:
Julio González formant K-2 amb el
palista de Dènia, Joan V. Castells i,
també Joan Conejero en K-1.

Any 1993
Aquest any la Penya Piragüista no par-
ticipa ni  als campionats d’Espanya ni
acudeix a cap prova internacional,
encara que com quasi tots els anys par-
ticipa a les diferents proves de pira-
güisme com: el 12é Descens Nacional
del Tajo (12 de Juny), 2a Copa de Rius
i Travesses d’Espanya (13 de Juny),
34a Davallada del Xúquer (20 de
Juny), 1r Campionat de Catalunya
Interautonòmic (26 de Juny), 27é
Descens del Riu Bidasoa (24 de
Juliol), 7é Trofeu Govern Basc (25 de
Juliol), 27a Travessia al Llac de

l’Albufera (15 d’agost), 6a Set Milles
de l’Agullà (29 d’agost), 28a Travessia
dels Tarongers (18 de setembre) i la
1a Travessia al pantà de Benaixeve (3
d’octubre).

Any 1994
Com era habitual, tot exceptuant l’any
anterior, el Club tornà a participar a
quasi totes les proves piragüistes
nacionals.  A més, disputà la 2a prova
selectiva de piragüisme infantil
“Operació 2000”, al “Centre d’Alt
Rendiment Infanta Cristina” ubicat al
Mar Menor (Múrcia), amb els palistes:
Jordi Giménez Ferrer i Benjamí Cerdà
Micó, que obtingueren un 4t i un 11é
lloc respectivament.
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Aquest any tornà de la selecció al Club
el palista sènior José Antonio Palma
Giménez que tants bons resultats

havia obtingut abans del 25é
Aniversari de la Penya.

10



Any 1995
Cal destacar d’aquest any en la Penya,
la gran fornada de palistes joves.
Alguns d’ells com Benjamí Cerdà
Micó i Jordi Giménez Ferrer que acu-
diren al 26é Campionat d’Espanya a
Sevilla (1 i 2 d’abril), així com Pep
Peris i Alberola que acudí a la
Concentració nacional per a infantils
“Programa 2000” al CAR de Murcia
(26 al 29 de Juny) tot aconseguint un
3r lloc en la prova de 200m. i un 6é als
3000m, com a resultat final de la suma
de les diverses proves de piragüisme
més les proves físiques (carrera a peu
i gimnàstiques) obtingué un 3r lloc al
pòdium final amb 292 punts.

També destacar la participació en la
5a Regata Internacional de K-4 Ria de
Ribadesella on els palistes Francisco
Giner, Jordi Giménez, Benjamín
Cerdà i Jorge Radal aconseguiren un
meritori 4t lloc en categoria juvenil. 

Any 1996
En aquest any la Penya participa en
nombroses competicions d’àmbit
nacional. Destacar la participació dels
palistes en categoria cadet com
Benjamí Cerdà que obtingué un 7é
lloc al campionat d’Espanya d’Hivern
disputat a Sevilla.  També, al
Campionat d’Espanya per federacions
autonòmiques, Benjamí i Jordi
Giménez aconseguiren el 5é lloc en K-
2 i en K-4 (aquesta última junt a dos
palistes d’altres clubs valencians).  A
més, al Campionat d’Espanya de pista
disputat a Lugo, en modalitat K-4 la
Penya obtingué el subcampionat de la
mà dels palistes: Benjamí Cerdà, Jordi
Giménez, Jorge Radal i Xavier Càrcer.
Per últim, esmentar el “Programa
selectiu 2000 per a cadets” disputat a
Zamora, on Benjamí Cerdà aconseguí
el subcampionat en modalitat K-1
2000m i Jordi Giménez quedà 4t.

Cal remarcar el palista Benjamí Cerdà
Micó, que fruit de tots aquest bons
resultats, als 16 anys passa a formar
part de l’equip nacional de piragüis-
me, hagué de marxar a la residencia
Blumer a Madrid per seguir els entre-
naments de l’equip nacional.

Per altra banda, en categoria infantil,
Pep Peris i Alberola, tornà a participar
en el “Programa 2000 per a infantils”,
celebrat al CAR de la ciutat asturiana
d’Avilés, tot obtenint la 5a posició a la
classificació final.

Any 1997
A diferència de l’any anterior on la
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Penya disputa diverses proves de
Campionats d’Espanya, aquest any la
majoria de proves corresponen a les
competicions organitzades pels clubs.
No obstant, en el control autonòmic
classificatori per al Campionat
d’Espanya, celebrat a Antella (11 de
maig), es classificaren en nom de la
Penya: Jordi Giménez Ferrer i
Francisco Giner Ros, en juvenil K-1 i
sènior K-1 respectivament.  Així, repre-
sentaren al País Valencià a l’Estat
Espanyol.

Any 1998
D’aquest any cal esmentar l’equip juve-
nil de la Penya, format pels palistes:
Benjamí Cerdà Micó, Jordi Giménez
Ferrer, Jorge Radal Presencia i Xavier

Càrcer Andreu els quals obtingueren
els primers llocs en gran quantitat de
proves que participaren.  

A més, els tres primers aconseguiren la
classificació i competiren al Campionat
d’Espanya d’Hivern de Fons a la
Cartuja (Sevilla), els dies 4 i 5 d’abril,
on el millor lloc fou per Benjamí que
cada en 7a posició en K-1 2000m.
També, en la 2a Competició de Copa
d’Espanya de Pista en K1 Benjamí
obtingué un 5é lloc, mentre que en K-
2 Jordi i Jorge quedaren en 7é lloc.

Any 1999
Malgrat que se celebrà com cada any
la Lliga valenciana, no va haver-hi
Campionat Autonòmic.

En categoria sènior K-1, Julio González
i Benjamí Cerdà, participaren al
Campionat d’Espanya d’Hivern de
Fons celebrat a Banyoles (Catalunya),
els dies 27 i 28 de març, i a la Copa
d’Espanya en Pista celebrada al pantà
de Trasona (Astúries), els dies 8 i 9 de
maig. I, en K-2 sènior, ambdós partici-
pen al Campionat d’Espanya de pista,
també disputat a Trasona (Astúries) els
dies 5 i 6 d’agost.

Any 2000
Cap palista de la Penya Piragüista desta-
ca als diferents campionats d’Espanya,
però si a la Copa d’Espanya de rius on
Julio González aconsegueix el 1r lloc i
Tomás Francés el 3r en modalitat K-1
Veterans.  

A més, s’obtenen bons resultats en
12
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competicions internacionals com: el
64é Descens internacional del Sella,
entre Arriondas i Ribadesella
(Astúries), els millors classificats del
Club foren, en K-2 veterans, Julio
González i Tomàs Francés que aconse-
guiren pujar a l’esglaó més alt del
pòdium.  També, el 5 d’agost, a la 37a
Regata Internacional del Llac de
Sanàbria (Zamora), el 15 d’agost, on la
millor classificació de la Penya foren
dos huitens llocs aconseguits en: sènior
K-1, Jorge Radal; sènior K-2, Julio
González i Benjamí Cerdà; i, en sènior
K-4 Julio González, Benjamí Cerdà,
Jordi Giménez i Francisco Giner.

Any 2001
Aquest any començà de la millor
forma possible per a la Penya
Piragüista Antella, tot proclamant-se
com el millor club de piragüisme del
País Valencià, ja que guanyà la Lliga
d’Hivern amb 768 punts.

Al 16é Campionat d’Espanya de Pista
per Federacions, Julio González parti-
cipa per a la selecció valenciana, for-
mant K-2 sènior amb Vicent Tortajada
i obtingueren un 6é lloc.

Quan les competicions d’àmbit inter-

nacional, a la Regata Internacional de
Sanàbria el K-2 sènior format per Julio
González i Benjamí Cerdà quedaren
en 7é lloc. A més, cal destacar el 2n
lloc aconseguit al 65é Descens
Internacional del Sella, per la K-2 vete-
rans formada pels palistes Julio
González i Tomás Francés.

En categoria infantil, destaca Jesús
Escribano Sanchis, que queda 5é a la
Copa d’Espanya de Pista.

A més, es l’any del debut en diverses
competicions d’àmbit nacional en
categoria benjamí dona K-1, Amparo
González, que uns anys més endavant
es convertirà en una gran piragüista.

Any 2002
Els infantils A (nascut l’any 1988) i B
(1989) de la Penya Piragüista Antella,
Jesús Escribano Sanchís i David Llorca
Carbonell, respectivament, són els pri-
mers en les seues categories en K-1 al
Campionat Nacional Infantil, celebrat
en tres fases a les Illes Balears.

Enguany s’inicià una nova prova mixta
de carrera a peu i piragua a celebrar
en Antella, s’anomenà “Cros
Piragüista Antella”.
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El nivell extraesportiu, dia 26 d’octu-
bre, es donarà un gran pas a les
instal·lacions de la Penya Piragüista
Antella, ja que per fi es dotarà d’ener-
gia elèctrica, fins a aquest dia disposa-
va d’energia subministrada amb un
motor de gasolina.

Any 2003
D’aquest any només es pot destacar la
participació del palista a la Penya, Julio
González que obtingué molt bons
resultats.  Així, al Campionat d’Espanya
Màster sobre una distància de 5000m
en modalitat K-1 veterà aconseguí ser
campió.  A més, al Campionat
d’Espanya de Marató disputat a
Hendaia (Euskal Herria) quedà en 3r
lloc, tot obtenint la classificació per al
mundial de marató que es disputaria a
Valladolid.  Al mundial de marató,
quedà en 10é lloc en categoria veterà
K-1, mentre que en K-2 junt a Javier
Melús obté la medalla de bronze.

Aquest fou homenatjat a l’Ajuntament
d’Antella, el dia 6 de desembre, i es
reconegué el  mèrit esportiu aconse-
guit pel palista i la Penya.

Any 2004
Julio González, manté el 3r lloc en
categoria veterà-B K-1, a les proves:
Campionat d’Espanya Màster
d’Hivern (Ourense, pantà de Castrelo
du Miño, 27 i 28 de març) i
Campionat d’Espanya Màster de
Marató (Zamora, 3 i 4 de juliol).  A
més, el veterà – C K-1, Tomàs Francés
obté un 8é i 7é lloc, respectivament,
en les proves anteriors.

Per altra banda, en categoria infantil
dona K-1, Amparo González aconse-
gueix un 9é lloc a la 4a Copa
d’Espanya d’Infantils per Federacions
al pantà de Trasona (Astúries), el dia
25 d’abril representant al País
Valencià.

Any 2005
Al Campionat d’Espanya d’Hivern per
a Màsters, disputat a Sevilla, els palis-
tes Julio González i Tomás Francés
que obtingueren un 1r lloc i 10é lloc,
respectivament, en veterà-C K-1.

En la 2a Competició de Copa
d’Espanya d’Ascens, descens i traves-
sia, disputada a Aranjuez. Els palistes
Julio i Tomás queden campions en
categoria veterà K-2.  A més, en veterà
K-2, guanyen la Regata Internacional
de Sanabria, i quedaran subcampions
els companys d’equip Vicent Giner i
Xavier Muñoz.

Mentre, que al Campionat d’Espanya
de Marató per a Màster, disputat a
Azagra (Navarra), de nou guanya Julio
González en veterà-C K-1 i Tomás
Francés obté el 10é lloc.  En la catego-
ria veterà-D K-1, Vicent Giner quedà
subcampió.

Per damunt de tot, ressaltar el sub-
campionat del món aconseguit per
Julio González Micó al Mundial per a
Màsters disputat a Perth Western
(Austràlia) del 8 al 16 d’octubre.

Com he comentat al principi, la revis-
ta L’Assut té una continuïtat fins
aquest any, i serà el número 16, el
darrer.  La polèmica que envolta la
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revista fou la censura per part de la
directiva de la Penya a un retall de
diari publicat al Levante EMV que feia
referència al piragüisme i a la defensa
del Xúquer durant l’Ascens – Descens
del Xúquer disputat a Antella per part
de membres del poble que pertanyien
a l’associació ecologista “Xúquer Viu”.
L’article narrava la prohibició per part
de l’alcaldessa, Maria Isabel Giménez,
de penjar les pancartes demanant el
no al transvasament i la millora de la
qualitat de l’aigua del Xúquer. Aquest
apareixia dins la revista a la secció de
retalls de premsa. Atesa la censura,
l’autor disconforme amb l’actuació de
la directiva, deixa de publicar la revis-
ta i cap altra persona no se’n farà
càrrec.

A partir d’ací es deixa de publicar la
revista L’Assut fins a l’any 2010 en què
apareix el número 17; ací apareixen els
resultats de l’any 2010 i els retalls de
premsa relacionats amb la Penya
Piragüista Antella des que es deixa d’e-
ditar la revista, corresponents als anys
2006, 2007, 2008 i 2009.  D’aquests
retalls de premsa s’ha extret la informa-
ció corresponent a eixos anys.  L’Any
2011, torna a desapareix però al 2012,

apareix el número 18, que
recull la informació correspo-
nent a aquests dos anys.

Any 2006
Cal destacar les elevades taxes
que vol cobrar la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer als
clubs de piragüisme cosa que
posa en perill la seua existèn-
cia;  finalment s’arriba a un
acord raonable.

Pel que fa als palistes, al Màster
d’Hivern per a veterans disputat a
Castredo du Miño, Julio González i
Tomàs Francés es classifiquen en 2n
lloc. La mateixa posició aconsegueix
Amparo González, en cadet K-1, al
Descens Internacional del Sella.  

A més, al Campionat d’Espanya de
Marató disputat a Zamora, Tomàs
Francés quedà en 1a posició i Julio
González en 2a, en les seues categories
de veterà.  Mentre que a la Copa del
Món Màster, organitzada al mateix lloc,
ambdós palistes quedaren en 2n lloc en
veterans – D i E K-1, respectivament.

Per últim, cal destacar el paper realit-
zat per Julio González al Mundial
Máster de Marató disputat a Tremolat
(França), on obtingué un 2n lloc en K-
1 i un 3r lloc en K-2 junt al navarrés
Javier Melús.

Any 2007
Aquest any es disputà una altra prova
piragüista al nostre poble, l’Ascens –
Descens del Xúquer, on assoliren el
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triomf els palistes de la Penya: Tomàs
Francés (veterà), David Llorca (juve-
nil) i Amparo (cadet).

A nivell estatal, a la “Copa d’Espanya
de rius, travessies i marató”, Tomàs
Francés i Amparo González pujaren al
tercer lloc del pòdium categoria vete-
rà D i cadet, respectivament.  A més,
Amparo González guanyà el Descens
Internacional del Sella en categoria
cadet K-1 dona.

Any 2008
A nivell d’Estat Espanyol, destaquen
els pòdiums aconseguits al Campionat
d’Espanya d’Hivern disputat a Sevilla,
per: Julio González, 1r en veterà C i
Vicent Giner, 2n en veterà E.  En la
llarga distància, en la 1a prova de la
Copa d’Espanya de Marató disputada
a Aranjuez, pujaren al pòdium en pri-
mer lloc, de les seues categories, Julio
González i Vicent Giner, així com
Amparo González que queda 3a.  Al
Campionat d’Espanya de Marató dis-
putat a Banyoles (Girona) també
aconseguiren medalla els palistes:
Amparo González 3a, Vicent Giner 2n
i Julio González per partida doble 1r
en K-1 i K-2.

Pel que fa a nivell internacional,
Amparo González obtingué el triomf a
la 2a prova de la Copa del Món de
Marató disputada a Cresuma
(Portugal) i també la primera posició
al Descens Internacional del Sella en
K-2 juvenil junt a l’asturiana Lucia
Valle.  Destacar la participació al Sella
del palista de la Penya, Virgilio
Noguera que amb 69 anys aconseguí
finalitzar la prova.

També, Amparo González, aconse-
gueix el 1r lloc a la Regata
Internacional de Villaviciosa en K-2
juvenil junt a la companya Lucia.

Per últim, al Mundial de Marató per a
Màsters disputat a Txèquia, sota unes
temperatures de fred extremes, Julio
González obtingué dues medalles en
categoria veterà C en K-1 i K-2 junt a
Javier Melús.

Any 2009
Al Campionat d’Espanya d’Hivern dis-
putat a Sevilla, Vicent Giner pujà al
pòdium, en aquesta ocasió com a 3r
classificat.  Mentre, Julio González
quedà 1r en veterà C.

Quant a la velocitat, Amparo González,
obtingué dues medalles a la Copa
d’Espanya de Velocitat disputada al
pantà de Verducido (Pontevedra) que-
dant 2a en K-2 500m i 1000m junt a
Lucia Valle.

Respecte a la llarga distància, a la 1a
prova de Copa d’Espanya de rius i
marató disputada a Blanca (Murcia)
destacar els palistes: Amparo González
1a, Tomàs Francés 1r i Vicent Giner 3r.
En la 2a prova a Aranjuez, Vicent
Giner repetí però en aquesta ocasió
amb un 2n lloc i Julio González junt a
Javier Melús quedaren en 1r lloc de
veterà C.  Mentre que al Campionat
d’Espanya de Marató, Amparo
González queda en 3a posició en cate-
goria juvenil K-1.  Aquesta mateixa
palista, guanyà el Descens
Internacional del Sella en K-2 amb
Lucia Valle.
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La Penya participà al Campionat
d’Europa de Marató organitza a
Ostrada (Polonia), on Julio González
aconseguí dues medalles en veterà C,
3r en K-1 i 2n en K-2 amb Javi Melús.

Any 2010
La competició d’Ascens – Descens del
Xúquer a Antella és suspén per prime-
ra vegada en la història per falta de
recolzament per part de l’Ajuntament
d’Antella, aleshores presidit per Maria
Isabel Giménez.  En la revista número
17, any 2010, es pot comprovar la
informació completa sobre el tema.

Aquest any destaca per damunt de tots
la palista Amparo González que s’em-
portà 11 medalles en diferents compe-
ticions de gran importància.  A més,
Julio González puja al més alt del
pòdium en el Campionat d’Espanya
d’Hivern.

Respecte a la velocitat en piragüisme,
destaca Amparo González, que s’em-
portà 7 medalles en les diferents com-
peticions que indiquem a continuació.
A la Regata Nacional de 1000m quedà
2a en K-2 sènior amb Sheila Saez, en
500m 2a en K-4 i en 200m K-4 1a,
l’equip de K-4 el formava amb
Sheila Saez, Patricia Coco i
Ainara Portela, les tres competi-
cions es disputaren a pantà de
Verducido (Pontevedra).  A més,
al Campionat d’Espanya de
Pista, obtingué dues medalles
d’or i una de bronze en les pro-
ves de: K-4 200m, K-4 500m i K-4
1000m, respectivament.  Les
companyes d’embarcació foren
les mateixes que a les proves

anteriors, exceptuant el K-4 1000m on
Ainara fou substituïda per Elisa
Vázquez.  Darrerament, al 13é Trofeu
Internacional de K-4 Ciutat de
Valladolid aconseguí una altra meda-
lla d’or.

A continuació, faré referència a les
competicions de llarga distància.  En
primer lloc, cal esmentar Amparo
González que junt a Sheila Sáez acon-
seguiren guanyar 4 medalles d’or en
K-2 sènior: a la 1a Competició de
Marató disputada a Zarza de
Granadilla (Còrdova), a la 1a
Competició d’Ascensos, Descensos i
Travessies (Aranjuez) i a la 2a
Competició d’Ascensos, Descensos i
Travessies (Sanàbria).  També obtin-
gueren medalla per partida doble, en
aquesta darrera prova, Julio González
i Vicent Giner individualment un 2n i
3r lloc respectivament en categoria
veterà D i E, a més, un 2n lloc en K-2
veterà D.

Continuant amb la llarga distància,
Amparo i Sheila (K-2 sènior) entraren
en 2n lloc a la línia de meta de
Ribadesella en el Descens
Internacional del Sella.  I, també, guan-
yaren el Campionat d’Espanya de
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Marató disputat a Zamora.
En la darrera prova, Julio
González queda 1r en vete-
rà D i Vicent Giner 3r en
veterà E.

Per últim, al Mundial de
Marató per a Màsters, dispu-
tat a Banyoles (Catalunya),
Julio González forma pare-
lla amb el basc Pedro
Martínez Leiza guanyant la
competició de veterans – D
K-2.

Any 2011
No es publica la revista però l’any
següent apareixen els dos anys conjun-
tament al número 18 de la revista
l’Assut, d’aquesta s’extrau la informa-
ció d’ambdós anys.

Gràcies als cursets d’iniciació i perfec-
cionament que es desenvolupen a l’es-
tiu, aconseguim consolidar un equip
de piragüistes joves que comencen a
entrenar durant tot l’any i participar
en diferents competicions.  Els mem-
bres més destacats són: Bàrbara Pardo,
Rubén Morillas, Leandro Ortiz i Rafa
Jiménez.

A nivell de resultats destacar els èxits
dels palistes: Julio González, Amparo
González i Tomás Francés, en compe-
ticions nacionals i internacionals.  

En primer lloc, Julio, aconseguí guan-
yar els dos Campionat d’Espanya
d’Hivern i Marató per  Màster, dispu-
tats a Sevilla i Valladolid respectiva-
ment, en categoria veterà D K-1.  A
més, a la 1a Competició de Rius i

Marató, a Blanca (Murcia), en Sènior
K-2 quedà 2n classificat junt a Vicent
Tortajada.  Pel que fa a l’àmbit inter-
nacional, al Campionat d’Europa de
Marató, disputat a Sant Jean de Losne
(França), obtingué dos medalles, en
categoria veterà D K-1 i K-2 (amb
Javier Melús), una de bronze i una
altra d’or respectivament.  També, al
Campionat del Món de Pista, guanyà
tres medalles en categoria veterà D,
dos subcampionats en K-4 200m (amb
Javier Melús, Pedro Martínez i
Francisco Vázquez) i en K-1 2000m.
Així com un bronze en K-2 2000m
amb Javier Melús.  Per últim, destacar
el subcampionat del Sella en categoria
Veterà Centenari K-2.

En segon lloc, Amparo González,
guanyà el Campionat d’Espanya de
Marató en categoria sènior K-2, junt a
Sheila Saez. A més, al Descens
Internacional del Sella quedà 2a en
sènior K-2 amb Lucia Valle.

Darrerament, Tomás Francés, qui
aconseguí dues medalles: una d’or a la
1a Competició de Rius i Marató i una
altra de bronze al Campionat
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d’Espanya de Marató.  Totes dues en
categoria veterà E K-1

Equip campió de l’Ascens – Descens
del riu Xúquer (2011)

Any 2012
La competició local, l’Ascens – Descens
del Xúquer a Antella, queda suspés per
decisió de la Junta Directiva del Club
com a conseqüència de no disposar de
suficient pressupost per l’execució de
la prova.  Lamentablement, també
aquest any se suspenen diverses carre-
res de club per motius econòmics,
com: la Travessia a l’Albufera que orga-
nitzava el club de Silla.

Cal destacar la participació del palista
Bàrbara Pardo Mas en els dos
Campionats per a Joves promeses
infantils en les distancies de 1000m i
3000m.  No aconseguí llocs de
pòdium, però sí molt bons resultats tot
i ser la primera vegada que participava
en un esdeveniment de tanta impor-
tància, ja que es classifica per a la final
en 1000m.

El palista Julio González continua la
seua trajectòria de medalles i aconse-
gueix 5 en diferents competicions
nacionals i internacionals. Dues plates
als Campionats d’Espanya d’Hivern i
de Marató en veterà – D. Una de bron-
ze a la 1a Competició de Rius i Marató,
en sènior K-2, junt a Pep Peris. I dues
més, plata i or, al Mundial de Marató
disputat a Roma, en categoria veterà –
D K-1 i K-2 respectivament.

Els altres dos palistes veterans de la
Penya, Tomás Francés (veterà E) i

Vicent Giner (veterà F) aconseguei-
xen dues medalles cadascun en com-
peticions nacionals.  Pel que fa a
Tomás, una d’or i altra de bronze a les
dues primeres Competicions de Rius i
Marató. Mentre que Vicent Giner,
obtingué una de plata a la 2a
Competició de Rius i Marató i una
altra de bronze al Campionat
d’Espanya de Marató.

Tot seguit, apareixen uns quadres –
resum de la classificació dels millors
palistes d’Antella, és a dir, els que
obtingueren llocs de pòdium, dividits
en tres parts: en primer lloc, faig refe-
rència als Ascensos – Descensos del
Riu Xúquer; en segon lloc, als
Campionats Autonòmics d’Hivern; i,
en tercer lloc, als Campionats
Autonòmics de Marató.

Primerament, la classificació a la com-
petició local, Ascens – Descens del riu
Xúquer.
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     Pel que fa a Tomás, una d’or i 
a             

            
             

 

          
            

           
           

         
  

         
    

 

15é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 20 d’Octubre de 1991 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Isabel Mateu Arcos Aleví K-1 Dona 3a 
Jordi Giménez Ferrer Aleví K-1 Home 1r 
Ximo Peris Pascual Aleví K-1 Home 3r 
Benjamí Cerdà Micó 
José Luis Carbonell 

Aleví K-2 Home 1r 

Pep Peris i Alberola 
Sergio Cerdà Micó 

Aleví K-2 Home 2n 

Sergio Gisbert Infantil K-1 Home 3r 
Francisco Giner Ros 
Salvador Bataller 
Fernández 

Infantil K-2 Home 2n 

Andrés Verdeguer 
Martínez 

Cadet C-1 Home 1r 

Eduard Part Garcia Sènior C-1 Home 3r 
Joan Conejero Noguera Sènior K-1 Home 2n 
Julio González Micó 
Tomàs Francés Sanchis 

Sènior K-2 Home 1r 

CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

2a Penya Piragüista Antella 
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16é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 8 d’Agost de 1992 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Jordi Giménez Ferrer Aleví K-1 Home 2n 
Benjamí Cerdà Micó Aleví K-1 Home 3r 
Sergio Cerdà Micó 
José Llorca 

Aleví K-2 Home 1r 

Pep Peris i Alberola 
Víctor Calvo Inglés 

Aleví K-2 Home 2n 

Jorge Radal Presencia 
José Luis Carbonell 

Aleví K-2 Home 3r 

Salvador Bataller Infantil K-1 Home 1r 
Sergio Gisbert Cadet K-1 Home 1r 
Andrés Verdeguer Cadet C-1 Home 1r 
Francisco Giner Ros 
Ximo Peris Pascual 

Cadet K-2 Home 1r 

Patricia Giner Ros Sènior K-1 Dona 1a 
Julio González Micó Sènior K-1 Home 1r 
Tomàs Francés Sanchis Sènior K-1 Home 3r 
Vicent Giner Mas Veterà K-1 Home 1r 
Benjamí Cerdà Garcia Veterà K-1 Home 3r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella 

 

17é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 14 d’Agost de 1993 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Israel Albelda Collado Aleví K-1 Home 1r 
Pep Peris i Alberola Aleví K-1 Home 2n 
Jordi Giménez Ferrer Infantil K-1 Home 2n 
Jorge Radal Presencia Infantil K-1 Home 3r 
Benjamí Cerdà Micó 
Ximo Peris Pascual 

Infantil K-2 Home 1r 

Francisco Giner Ros Cadet K-1 Home 1r 
Salvador Bataller 
Fernández 
Sergio Gisbert 

Cadet K-2 Home 3r 

Patricia Giner Ros Juvenil K-1 Dona 1a 
Joan Conejero Noguera Sènior K-1 Home 2n 
Julio González Micó Sènior K-2 Home 1r 

Tomàs Francés Sanchis    
Vicent Giner Mas Veterà K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella 

 

       
       

  
  

        
       

   
   

    

  
 

    

       
       

   
 

    

   
   

    

       
  

  
      

 
 

       
       

  
  

       
   
  

 
    

  
  

    

       
       

   
   

    

       
       

      
       

  
  

    

 

       
       

  
  

        
       

   
   

    

  
 

    

       
       

   
 

    

   
   

    

       
  

  
      

 
 

19é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 27 d’Agost de 1995 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Alberto Garcia Palasí Aleví K-1 Home 1r 
Isaac Lozano Fernández 
Jacob Lozano 
Fernández 

Aleví K-2 Home 2n 

Samuel Frigols 
Andrés Sarrión 

Aleví K-2 Home 3r 

Javier Càrcer Andreu Infantil K-1 Home 3r 
Benjamí Cerdà Micó Cadet K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer 
Jorge Radal Presencia 

Cadet K-2 Home 1r 

Francisco Giner Ros Juvenil K-1 Home 1r 
Ximo Peris Pascual Juvenil K-1 Home 3r 

      
       

  
  

    

 

18é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 13 d’Agost de 1994 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Pep Peris i Alberola Aleví K-1 Home 1r 
Benjamí Cerdà Micó Infantil K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer 
Jorge Radal Presencia 

Infantil K-2 Home 1r 

Salvador Bataller 
Fernández 

Cadet K-1 Home 1r 

Francisco Giner Ros Juvenil K-1 Home 1r 
Patricia Giner Ros Sènior K-1 Dona 2a 
José Antonio Palma 
Giménez 

Sènior K-1 Home 1r 

Julio González Micó 
Tomàs Francés Sanchis 

Sènior K-2 Home 1r 

Vicent Giner Mas Veterà K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella amb 97 
punts 

 

       
       

  
  

       
   
  

 
    

  
  

    

       
       

   
   

    

       
       

      
       

  
  

    

 

       
       

  
  

        
       

   
   

    

  
 

    

       
       

   
 

    

   
   

    

       
  

  
      

 
 

       
       

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Alberto Garcia Palasí Aleví K-1 Home 1r 
Isaac Lozano Fernández 
Jacob Lozano 
Fernández 

Aleví K-2 Home 2n 

Samuel Frigols 
Andrés Sarrión 

Aleví K-2 Home 3r 

Javier Càrcer Andreu Infantil K-1 Home 3r 
Benjamí Cerdà Micó Cadet K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer 
Jorge Radal Presencia 

Cadet K-2 Home 1r 

Francisco Giner Ros Juvenil K-1 Home 1r 
Ximo Peris Pascual Juvenil K-1 Home 3r 

Francisco Giner Ros 
Jordi Giménez Ferrer 

Sènior K-2 Home 2n 

Tomàs Francés Sanchis Veterà K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas Veterà K-1 Home 3r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella 

 

       
        

  
  

       
  

 
    

    
   

    

       
   
   

    

       
   

   
    

       
       

  
  

      
 

 

       
       

  
  

       
   

  
    

   
   

    

  
 

    

       
       

        

Tomàs Francés Sanchis Sènior K-1 Home 2n 
Vicent Giner Mas Veterà K-1 Home 1r 
Benjamí Cerdà Garcia Veterà K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella 

 

20é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 4 d’Agost de 1996 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Adrián Monterroso 
Montagudo 

Aleví K-1 Home 2n 

Isaac Lozano Fernández 
Jacob Lozano 
Fernández 

Aleví K-2 Home 1r 

Samuel Frigols 
Andrés Sarrión 

Aleví K-2 Home 3r 

Pep Peris Alberola Infantil K-1 Home 1r 
Benjamí Cerdà Micó Cadet K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer 
Jorge Radal Presencia 

Cadet K-2 Home 1r 

Javier Càrcer Andreu 
Ximo Peris Pascual 

Juvenil K-2 Home 1r 

Julio González Micó Sènior K-1 Home 1r 
Tomàs Francés Sanchis Veterà K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella amb 62 
punts 
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25é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 29 de Juliol de 2001 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
José Pérez Peris Cadet K-1 Home 3r 
Isaac Lozano Fernández Cadet K-2 Home 1r 

       
   

   
    

   
   

    

  
  

    

 

24é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 23 de Juliol de 2000 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Amparo González 
Estarlich 

Benjamí K-1 Dona 2a 

Daniel Pérez Peris Benjamí K-1 Home 2n 
Jesús Escribano Sanchis Aleví K-1 Home 2n 
Rubén Garcia Micó 
David Llorca Carbonell 

Aleví K-2 Home 2n 

Víctor Pardo Garcia 
David Yuste Valenzuela 

Infantil K-2 Home 1r 

Adrián Monterroso 
Monteagudo 

Cadet K-1 Home 1r 

Nèstor Asensio Ortiz Juvenil K-1 Home 1r 
Isaac Lozano Fernández 
Jacob Lozano Fernández 

Juvenil K-2 Home 3r 

Julio González Micó  Sènior K-1 Home 2n 
Benjamí Cerdà Micó 
Jorge Radal Presencia 

Sènior K-2 Home 1r 

Francisco Giner Ros 
Jordi Giménez Ferrer 

Sènior K-2 Home 2n 

Tomàs Francés Sanchis Veterà K-1 Home 1r 
Salvador Bataller Sanchis Veterà K-1 Home 3r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella amb 32 
punts 

 

       
        

  
  

       
       

Adrián Monterroso 
Monteagudo 

   

Nèstor Asensio Ortiz Juvenil K-1 Home 3r 
Benjamí Cerdà Micó  Sènior K-1 Home 1r 
Julio González Micó Sènior K-1 Home 3r 
Francisco Giner Ros 
Jordi Giménez Ferrer 

Sènior K-2 Home 2n 

Tomàs Francés Sanchis Veterà K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella amb 
124 punts 

 

26é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 28 de Juliol de 2002 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Maria Isolina Giner Ros Aleví K-1 Dona 2a 
Bruno Natan Garcia 
Giménez 

Aleví K-1 Home 2n 

Jesús Escribano Sanchis Infantil K-1 Home 1r 
José Pérez Peris Cadet K-1 Home 1r 
Julio González Micó Sènior K-1 Home 1r 
Francisco Giner Ros 
Vicent Tortajada Machí 

Sènior K-2 Home 1r 

Nèstor Asensio Ortiz 
Ximo Peris Pascual 

Sènior K-2 Home 2n 

Tomàs Francés Sanchis Veterà K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas Veterà K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella 

 

       
        

  
  

        
       

   
 

   
    

  
   

    

Jorge Radal Presencia Sènior K-1 Home 1r 
Benjamí Cerdà Micó 
Julio González Micó 

Sènior K-2 Home 1r 

Francisco Giner Ros 
Jordi Giménez Ferrer 

Sènior K-2 Home 2n 

CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella 

 

       
        

  
  

  
 

    

       
       
   

   
    

   
   

    

  
 

    

       
   
   

    

        
   

   
    

   
   

    

       
       

  
  

      
 

 

       
        

  
  

       
       

   
   

    

       
       

  
  

    

 

22é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 19 de Juliol de 1998 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Víctor Pardo Garcia Infantil K-1 Home 2n 
Francisco Giménez 
Giner 

Infantil K-1 Home 3r 

Pep Peris i Alberola 
Nèstor Asensio Ortiz 

Cadet K-2 Home 1r 

Benjamí Cerdà Micó Juvenil K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer 
Jorge Radal Presencia 

Juvenil K-2 Home 2n 

Julio González Micó Sènior K-1 Home 1r 
Francisco Giner Ros 
Javier Càrcer Andreu 

Sènior K-2 Home 2n 

Tomàs Francés Sanchis Veterà K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas Veterà K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella amb 65 
punts 

 

23é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 1 d’Agost de 1999 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Jesús Escribano Sanchis Aleví K-1 Home 2n 
David Yuste Valenzuela 
Francisco Garcia 

Aleví K-2 Home 1r 

Rubén Garcia Micó 
David Llorca Carbonell 

Aleví K-2 Home 2n 

Adrián Monterroso 
Monteagudo 

Infantil K-1 Home 1r 

Jacob Lozano Fernández Infantil K-1 Home 2n 
Nèstor Asensio Ortiz Cadet K-1 Home 2n 
Pep Peris i Alberola Juvenil K-1 Home 1r 

  
 

   

       
        

       
   

   
    

       
  

  
     

  
 

       
        

  
  

        
   

 
    

       
       
       

   
   

    

   
   

    

       
       

  
  

    

 

27é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 27 de Juliol de 2003 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Maria Isolina Giner Ros Aleví K-1 Dona 1a 
Sergi Talens Pla Aleví K-1 Home 1r 
Bruno Natan Garcia 
Giménez 
David Llorca Carbonell 

Infantil K-2 Home 1r 

Antonio Piqueres 
Daniel Péres Peris 

Infantil K-2 Home 2n 

José Pérez Peris Juvenil K-1 Home 2n 
Benjamí Cerdà Micó Sènior K-1 Home 1r 
Francisco Giner Ros 
Jordi Giménez Ferrer 

Sènior K-2 Home 3r 

Vicent Giner Mas Veterà K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

2a Penya Piragüista Antella amb 
114 punts 
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28é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 1 d’Agost de 2004 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Maria Isolina Giner Ros Aleví K-1 Dona 2a 
Amparo González 
Estarlich 

Infantil K-1 Dona 1a 

Bruno Natan Garcia 
Giménez 
Sergi Talens Pla 

Infantil K-2 Home 1r 

David Llorca Carbonell Cadet K-1 Home 2n 
José Pérez Peris Juvenil K-1 Home 3r 
Benjamí Cerdà Micó Sènior K-1 Home 2n 
Julio González Micó Veterà K-1 Home 1r 
Tomàs Francés Sanchis Veterà K-1 Home 2n 
Vicent Giner Mas Veterà K-1 Home 3r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

No s’ha trobat 

 

29é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 31 de Juliol de 2005 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Vicent González Senabre Aleví K-1 Home 3r 
Amparo González 
Estarlich 

Infantil A K-1 Dona 1a 

Maria Isolina Giner Ros Infantil B K-1 Dona 1a 
Bruno Natan Garcia 
Giménez 
David Llorca Carbonell 

Cadet K-2 Home 1r 

Jesús Escribano Sanchis Juvenil K-1 Home 2n 
Benjamí Cerdà Micó Sènior K-1 Home 1r 
Julio González Micó Sènior K-2 Home 3r 

Ximo Peris Pascual    
Javier Muñoz Palazón Veterà A K-1 Home 2n 
Tomàs Francés Sanchis Veterà B K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas Veterà B K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella 

 

30é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA:  30 de Juliol de 2006 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Amparo González 
Estarlich 

Juvenil K-1 Dona 1a 

David Llorca Carbonell Juvenil K-1 Home 3r 
Julio González Micó Sènior K-1 Home 2n 
Jesús Escribano Sanchis 
Jordi Giménez Ferrer 

Sènior K-1 Home 3r 

CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

6a Penya Piragüista Antella 

 

31é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 29 de Juliol de 2007 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Amparo González 
Estarlich 

Cadet K-1 Dona 1a 

David Llorca Carbonell Juvenil K-1 Home 1r 
Tomàs Francés Sanchís Veterà B K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

No s’ha trobat 

 

       
       

  
  

       
  
 

    

   
   

    

      
        
        
        

  
  

    

 

       
    30 de Juliol de 2006 

  
  

  
 

    

       
       
   
   

    

  
  

    

 

       
        

  
  

  
 

    

       
        

  
  

   

 

32é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 3 d’Agost de 2008 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Vicent González Senabre Cadet K-1 Home 2n 
Amparo González 
Estarlich 

Juvenil K-1 Dona 1a 

Julio González Micó 
Javier Melús López 

Sènior K-2 Home 1r 

Jesús Escribano Sanchís 
Jordi Giménez Ferrer 

Sènior K-2 Home 2n 

Tomàs Francés Sanchís Veterà A K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas Veterà B K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

No s’ha trobat 

 

33é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 2 d’Agost de 2009 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Inés Albuixech Pardo Aleví – B K-1 Dona 3a 
Vicent González Senabre 
Javier Sanchís Arribas 

Cadet K-2 Home 1r 

Benjamí Cerdà Micó 
Nèstor Asensio Ortiz 

Sènior K-2 Home 2n 

Javier Muñoz Palazón Veterà A K-1 Home 3r 
Tomàs Francés Sanchís Veterà B K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas Veterà B K-1 Home 2n 
Julio González Micó 
Javier Melús López 

Veterà K-2 Home 1r 

CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

No s’ha trobat 

 

       
        

  
  

         
          
          

          
         

          
          

          
  

  
    

  
  

    

        

   
   

    

        
        

  
  

   

 

       
       

  
  

         
   
   

    

   
   

    

        
        
        

   
   

    

  
  

   

 

34é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 31 de Juliol de 2011 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Bàrbara Pardo Mas Aleví – A K-1 Dona 2a 
Irene Mas Martorell  Infantil – B K-1 Dona 1a 
Clara Domenech Sala  Infantil – B K-1 Dona 2a 
Beatriz Garcia Talens  Infantil – B K-1 Dona 3a 
Sara Ortí Mineto Infantil – A K-1 Dona 1a 
Yeray Sanchis Mínguez  Infantil – B K-1 Home 1r 
Ivan Varela Montagudo  Infantil – A K-1 Home 1r 
Ferran Lozano Juan  Infantil – A K-1 Home 3r 
Vicent González 
Senabre  

Juvenil K-1 Home 1r 

Amparo González 
Estarlich  

Sènior K-1 Dona 1a 

Pep Peris i Alberola Sènior K-1 Home 3r 

Vicent Tortajada Machí 
Nelson Pasqual Martí  

Sènior K-2 Home 1r 

Tomàs Francés Sanchis  Veterà – C K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas  Veterà – C K-1 Home 3r 
Julio González Micó 
Javier Melús López   

Veterà K-2 Home 1r 

CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1r Penya Piragüista Antella amb 
380 punts 
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7é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC:  DATA: 24 de Març de 1991 

  
TAT C 

Julio González Micó Sènior K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

6a Penya Piragüista Antella amb 21 
punts 

 

      
 

        

  
  

       
       
       

  
 

    

  
 

    

       
  

  
    

 

      
 

       

      
       

  
  

    

 

       
       

  
  

        
       

   
   

    

  
 

    

       
       

   
 

    

   
   

    

Vicent Giner Mas Veterà K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella amb 97 
punts 

 

19é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 27 d’Agost de 1995 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Alberto Garcia Palasí Aleví K-1 Home 1r 
Isaac Lozano Fernández 
Jacob Lozano 
Fernández 

Aleví K-2 Home 2n 

Samuel Frigols 
Andrés Sarrión 

Aleví K-2 Home 3r 

Javier Càrcer Andreu Infantil K-1 Home 3r 
Benjamí Cerdà Micó Cadet K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer 
Jorge Radal Presencia 

Cadet K-2 Home 1r 

Francisco Giner Ros Juvenil K-1 Home 1r 
Ximo Peris Pascual Juvenil K-1 Home 3r 

Jordi Giménez Ferrer Cadet K-1 Home 3r 
Tomàs Francés Sanchis  Veterà K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas  Veterà K-1 Home 3r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

5a Penya Piragüista Antella 

 

13é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC:  DATA: 9 de Març de 1997 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Jacob Lozano Fernández Aleví K-1 Home 1r 
Isaac Lozano Fernández Aleví K-1 Home 2n 
Adrián Monterroso 
Monteagudo 

Aleví K-1 Home 3r 

Nèstor Asensio Ortiz Infantil K-1 Home 3r 
Javier Càrcer Andreu Cadet K-1 Home 1r 
Pep Peris i Alberola Cadet K-1 Home 2n 
Benjamí Cerdà Micó Juvenil K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer Juvenil K-1 Home 3r 
Tomàs Francés Sanchis  Veterà K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas  Veterà K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella amb 
681 punts 

 

14é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC:  DATA: 22 de Març de 1998 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Rubén Garcia Micó Aleví K-1 Home 1r 
David Llorca Carbonell Aleví K-1 Home 2n 
Adrián Monterroso 
Monteagudo 

Infantil K-1 Home 2n 

Pep Peris i Alberola Cadet K-1 Home 1r 
Nèstor Asensio Ortiz Cadet K-1 Home 2n 
Benjamí Cerdà Micó Juvenil K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer Juvenil K-1 Home 2n 
Jorge Radal Presencia Juvenil K-1 Home 3r 
Julio González Micó Sènior K-1 Home 1r 
Tomàs Francés Sanchis  Veterà K-1 Home 1r 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Israel Albelda Collado Aleví K-1 Home 1r 
Pep Peris i Alberola Aleví K-1 Home 2n 
Sergio Cerdà Micó Aleví K-1 Home 3r 
Ximo Peris Pascual Infantil A K-1 Home 2n 
Jordi Giménez Ferrer Infantil B K-1 Home 2n 
Benjamí Cerdà Micó Infantil B K-1 Home 3r 
Vicent Giner Mas  Veterà K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella amb 39 
punts 

 

Al 10é Campionat Autonòmic d’Hivern del País Valencià, 
disputat el dia 4 d’abril de 1994, cap palista de la Penya Piragüista 
Antella obtingué llocs de pòdium.  Malgrat tot, la Penya es classificà 
en 6é lloc per clubs. 

 

11é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC:  DATA: 18 de Març de 1995 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Alberto Garcia Palasí Aleví K-1 Home 3r 
Pep Peris i Alberola Infantil K-1 Home 1r 
Benjamí Cerdà Micó Cadet K-1 Home 2n 
Francisco Giner Ros Juvenil K-1 Home 1r 
Antonio Fos Merino Veterà C-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

3a Penya Piragüista Antella amb 
167 punts 

 

 

      
 

        

  
  

        
       

  
  

       
        

       
        
        

        
        

  
  

      
 

 

        
             

      Malgrat tot, la Penya es classificà 
e      

 

      
 

        

  
  

       
        

       
       

       
  

  
     

  
 

 

12é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC:  DATA: 17 de Març de 1996 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Pep Peris i Alberola Infantil K-1 Home 1r 
Benjamí Cerdà Micó Cadet K-1 Home 2n 

Seguidament, la classificació en els Campionats
Autonòmics d’Hivern del País Valencià.
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VALENCIÀ 

LLOC: Antella 
DATA:  13 de Març de 

2005 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Isolina Giner Ros Infantil – B K-1 Dona 1a 
Amparo González 
Estarlich 

Infantil – A K-1 Dona 1a 

Benjamí Cerdà Micó Sènior K-1 Home 1r 
Julio González Micó Sènior K-1 Home 3r 
Tomàs Francés Sanchis  Veterà - C K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas  Veterà – D K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

3a Penya Piragüista Antella 

 

De l’any 2006, no s’han trobat resultats. 

22é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 

      
        
        
        

  
  

    

 

       
         

  
  

  
 

    

       
       
   
   

    

  
  

    

 

       
        

  
  

  
 

    

       
        

  
  

   

 

       
       

  
  

       
  

Estarlich 
    

Julio González Micó 
Javier Melús López 

Sènior K-2 Home 1r 

Ximo Peris Pascual    
Javier Muñoz Palazón Veterà A K-1 Home 2n 
Tomàs Francés Sanchis Veterà B K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas Veterà B K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella 

 

30é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA:  30 de Juliol de 2006 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Amparo González 
Estarlich 

Juvenil K-1 Dona 1a 

David Llorca Carbonell Juvenil K-1 Home 3r 
Julio González Micó Sènior K-1 Home 2n 
Jesús Escribano Sanchis 
Jordi Giménez Ferrer 

Sènior K-1 Home 3r 

CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

6a Penya Piragüista Antella 

 

31é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
        

  
  

  
 

    

       
        

  
  

   

 

       
       

  
  

       
  
 

    

   
   

    

      
        
        
        

  
  

    

 

       
         

  
  

  
 

    

       
       
   
   

    

  
  

    

 

       
LLOC: ANTELLA DATA: 29 de Juliol de 2007 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Amparo González 
Estarlich 

Cadet K-1 Dona 1a 

David Llorca Carbonell Juvenil K-1 Home 1r 
Tomàs Francés Sanchís Veterà B K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

No s’ha trobat 

 

32é ASCENS – DESCENS DEL RIU XÚQUER 
LLOC: ANTELLA DATA: 3 d’Agost de 2008 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Vicent González Senabre Cadet K-1 Home 2n 
Amparo González 

 
Juvenil K 1 Dona 1a 

   
   

    

VALENCIÀ 

LLOC: Antella 
DATA:  25 de Febrer de 

2007 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Gemma Perales Català Infantil – B K-1 Dona 1a 
Amparo González 
Estarlich 

Cadet K-1 Dona 1a 

Tomàs Francés Sanchis  Veterà - D K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas  Veterà – E K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

5a Penya Piragüista Antella amb 
138 punts 

 

23é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC: Antella 
DATA:  24 de Febrer de 

2008 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Tomàs Francés Sanchis  Veterà - D K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas  Veterà – E K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

6a Penya Piragüista Antella amb 65 
punts 

 

24é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC: Antella DATA: 1 de Març de 2009 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Amparo González 
Estarlich 

Juvenil K-1 Dona 1a 

Vicent Giner Mas  Veterà – E K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

5a Penya Piragüista Antella 

 

25é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC: Antella DATA: 7 de Març de 2010 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 

        
  

  
     

  
 

          
        

16é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC: Antella 
DATA:  17 de Març de 

2001 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
David Llorca Carbonell Aleví K-1 Home 1r 
Daniel Pérez Peris Aleví K-1 Home 2n 
Jesús Escribano Sanchis Infantil K-1 Home 2n 
José Pérez Peris Cadet K-1 Home 3r 
Nèstor Asensio Ortiz Juvenil K-1 Home 3r 
Julio González Micó Sènior K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer Sènior K-1 Home 3r 
Tomàs Francés Sanchis  Veterà K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

2a Penya Piragüista Antella amb 
211 

 

      
 

  
      

 

  
  

       
       

       
  

  
    

 

      
 

  
      

 

L’any 1999, no es va disputar el Campionat Autonòmic.
Mentre que del 2000, no s’ha trobat la informació.
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Julio González Micó Sènior K-1 Home 3r 
Vicent Giner Mas  Veterà – E K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

6a Penya Piragüista Antella amb 74 
punts 

 

26é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC: Antella DATA: 6 de Març de 2011 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Vicent Tortajada Machí Sènior K-1 Home 2n 
Julio González Micó Veterà – D K-1 Home 1r 
Tomàs Francés Sanchis  Veterà – E K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

6a Penya Piragüista Antella amb 
121 punts 

 

27é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC: Antella DATA: 4 de Març de 2012 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Rafa Jiménez Giménez Aleví – B K-1 Home 2n 
Rubén Morillas Giménez Infantil – B K-1 Home 2n 
Bàrbara Pardo Mas Infantil – B K-1 Dona 1a 
Tomàs Francés Sanchis Veterà – E K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas  Veterà – F K-1 Home 3r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

5a Penya Piragüista Antella amb 
142 punts 

 

Ara, analitzarem els resultats de la Penya als Campionats 
Autonòmics de Marató del País Valencià. 

1r CAMPIONAT AUTÒNOMIC MARATÓ DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC: Antella DATA: 29 d’Abril de 2007 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Amparo González 
Estarlich 

Cadet K-1 Dona 1a 

David Llorca Carbonell Juvenil K-1 Home 1r 

         
  

  
   

 

2n CAMPIONAT AUTÒNOMIC MARATÓ DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC: Sumacàrcer DATA: 31 d’Agost de 2008 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Vicent González Senabre Cadet K-1 Home 1r 
Julio González Micó Sènior K-1 Home 1r 
Javier Muñoz Palazón Veterà – A K-1 Home 3r 
Tomàs Francés Sanchis Veterà – D K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas Veterà – D K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella 

 

      
 

       

  
  

  
 

    

         
         

  
  

     
  

 

      
 

        

  
  

       
         
         

  
  

      
 

 

Vicent Giner Mas Veterà – D K-1 Home 3r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

No s’ha trobat 

 

      
 

       

  
  

       
       

         
         
         

  
  

    

 

      
 

       

  
  

  
 

    

         
         

  
  

     
  

 

      
 

        

  
  

       
         
         

  
  

      
 

 

       
        
        

  
  

    

 

      
 

        

  
  

       
       

  
 

    

       
       

Pep Peris i Alberola Cadet K-1 Home 2n 
Benjamí Cerdà Micó Juvenil K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer Juvenil K-1 Home 3r 
Tomàs Francés Sanchis  Veterà K-1 Home 1r 
Vicent Giner Mas  Veterà K-1 Home 2n 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

1a Penya Piragüista Antella amb 
681 punts 

 

14é CAMPIONAT AUTÒNOMIC D’HIVERN DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC:  DATA: 22 de Març de 1998 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Rubén Garcia Micó Aleví K-1 Home 1r 
David Llorca Carbonell Aleví K-1 Home 2n 
Adrián Monterroso 
Monteagudo 

Infantil K-1 Home 2n 

Pep Peris i Alberola Cadet K-1 Home 1r 
Nèstor Asensio Ortiz Cadet K-1 Home 2n 
Benjamí Cerdà Micó Juvenil K-1 Home 1r 
Jordi Giménez Ferrer Juvenil K-1 Home 2n 
Jorge Radal Presencia Juvenil K-1 Home 3r 
Julio González Micó Sènior K-1 Home 1r 

à  é  his  à    5é CAMPIONAT AUTÒNOMIC MARATÓ DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC: Cullera DATA: 21 de Maig de 2011 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Vicent Tortajada Machí Sènior K-1 Home 1r 
Julio González Micó 
Javier Melús López 

Sènior K-2 Home 1r 

Tomàs Francés Sanchis Veterà – E K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

4a Penya Piragüista Antella amb 96 
punts 

 

6é CAMPIONAT AUTÒNOMIC MARATÓ DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

LLOC: Antella DATA: 1 de Maig de 2012 

PALISTA CATEGORIA 
MODALI

TAT 
LLO

C 
Julio González Micó 
Javier Melús López 

Sènior K-2 Home 1r 

Rafa Jiménez Sevillano Veterà – C K-1 Home 2n 
Tomàs Francés Sanchis Veterà – E K-1 Home 1r 
CLASSIFICACIÓ PER 
CLUBS:  

4a Penya Piragüista Antella amb 65 
punts 

 

 

  

 
          

              
            

     

Ara, analitzarem els resultats de la Penya als Campionats
Autonòmics de Marató del País Valencià.



EL TRIATLÓ
Amb motiu de la celebració a Antella
del Campionat d’Espanya Juvenil de
Triatló, el dia 25 de juliol de 1999, es
presentà el treball Triatló Antella, el
qual recollirà tots els particulars i
resultats dels 10 triatlons celebrats al
nostre poble.

En aquest treball recopilem els resul-
tats i altres dades d’interés de la resta
de triatlons celebrats a Antella des de
l’any 2000.

L’11é Triatló es celebra a Antella el
dia 20 d’agost de 2000, participaren
un total de 120 triatletes de 98 equips
diferents.  En les categories de dames
juvenil i veterans, s’adjudicaren en el
primer lloc les triatletes del CECA:
Beatriu Conca Ruzafa i Marta Pons
Pons respectivament.  A banda d’a-
questes dues guanyadores, de l’equip

local, participaren 5 triatletes més en
la categoria sènior.  Dins d’aquest
mateix triatló se celebra la prova per a
juvenils en un recorregut inferior, on
el triatleta local Jordi Pascual Sales
obtingué un 5é lloc.

Al 12é Triatló, disputat el dia 29 de
juliol de 2001, participaren un total
de 171 triatletes de 134 equips.  Fou
semblant al triatló de l’any anterior,
també hi hagué paral·lelament el
triatló juvenil amb un recorregut de
0,75 Km de natació, 27 Km de ciclis-
me i 5 Km de carrera a peu; Jordi
Pascual, obtingué el 2n lloc.

D’altra banda, el 13é Triatló Antella
fou per autonomies amb un recorre-
gut de 750m en natació, 20 Km en
ciclisme i 5 Km de carrera a peu per a
totes les categories.  Els triatletes
d’Antella participaren en representa-
ció de l’equip del País Valencià, que
quedà en 3r lloc amb 100 punts, per
darrere de Catalunya 117 punts i
Madrid 107 punts.  Jordi Pascual
obtingué el 2n lloc en juvenils.

Al 14é Triatló Antella s’augmentaren
les distàncies a recórrer (2,5 Km en
natació, 80 Km en ciclisme i 20 Km en
carrera a peu), per la qual cosa es feu
molt llarg, ja que molts participants
tardaren més de 6 hores a fer aquest
recorregut.  No obstant això, els parti-
cipants quedaren molt contents del
canvi de recorregut i de l’organitza-
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ció.  Així mateix, cal dir que participa-
ren un total de 159 triatletes.

Pel que fa al 15é Triatló Antella, realit-
zat el dia 24 de juliol de 2004, conti-
nuà amb les llargues distàncies tot
consolidant les de l’any anterior però,
a més, s’hi afegí la pujada al pantà de
Tous; fou el triatleta Figueres de l’e-
quip CE Vinaròs qui s’adjudicà aquest
triatló.  També es realitza una compe-
tició per relleus, del poble participen
formant equip: Jordi Pascual (nata-
ció), Adelino Pastrana (ciclisme) i
Fernando Lozano (a peu) tot quedant
en 6é lloc.

Quant al 16é Triatló, que es féu el dia
24 de juliol de 2005, tornà a un recorre-
gut més curt en la distància esprint
(750m de natació, 20 Km de ciclisme i 5
Km de carrera a peu).  Això fou motivat
perquè en la llarga distància arribava la
nit i encara hi havia triatletes corrent
pel camins del terme.  Cal mencionar
que en aquest triatló, el triatleta local
Jordi Pascual, obtingué un 2n lloc de la
classificació general absoluta, però par-
ticipava com a sub-23, això li dóna el 1r
lloc en la seua categoria.

Així mateix, Jordi Pascual tornà a que-

dar en 2n lloc de totes les categories i
1r en sub-23 al 17é Triatló Antella que
es disputà el dia 23 de juliol de 2006.
Enguany, es mantingué el mateix reco-
rregut que l’any anterior.

El 18é Triatló Antella (28 de juliol de
2007), se celebrà al mateix temps que
el 22é Campionat Autonòmic de
Triatló del País Valencià.  El seu reco-
rregut fou distància esprint.  El triatle-
ta local Jordi Pascual guanyà aquest
triatló, tot imposant-se a tots els adver-
saris de les diferents categories que
participaven.

L’any 2008, es modifiquen les distàn-
cies a recórrer en el 19é Triatló
Antella celebrat el dia 26 de juliol.
Així doncs, cada triatleta havia de
recórrer: 1,2 Km nadant, 32 Km en
bicicleta i 8 Km a peu.  A més, convé
destacar que l’organització per tal de
fer-lo més exigent i atractiu, decideix
que en el recorregut en bicicleta
pugen els ports de Sumacàrcer i Tous
amb grans desnivells.  Tanmateix, com
cada any, continua augmentant la par-
ticipació de triatletes fins a un total de
288 inscrits, encara que disminueix la
participació de triatletes locals.
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A l’any 2009, s’assoleix la vintena edi-
ció del Triatló Antella (25 de juliol)
on es baté el record de participació de
tots els triatlons realitzats fins aquest
any amb una participació de 416 tria-
tletes.  Aquest fou guanyat pel triatleta
local Jordi Pascual Sales en categoria
sènior.  El recorregut fou el mateix
que un any abans.

Coincidint amb el 21é Triatló Antella,
disputat el dia 24 de juliol de 2010, es
recupera el Triatló Escolar en la seua
9a edició, on participen triatletes de
totes les categories inferiors a juvenil
amb la finalitat de fomentar la pedre-
ra de triatletes locals.  Per a les catego-
ries superiors, es conserven
quasi les mateixes distàncies,
encara que varien un poc per
tal de millorar.

Respecte al 22é Triatló Antella,
celebrat el dia 23 de juliol de
2011, cal destacar el 8é lloc
que aconsegueix el triatleta
local Sergio Juan Sanchís.
També lamentar que la vetera-

na Marta Pons Pons, que havia
participat en gran nombre de
triatlons en l’equip local no va
poder finalitzar el recorregut.
Jordi Pascual no participà en
aquest triatló per trobar-se a
Kilkenny (Irlanda) per a parti-
cipar en el triatló internacio-
nal “TriGrandPrix”.

Darrerament, al 23é Triatló
Antella, realitzat el dia 21 de
juliol de 2012, el guanyador
absolut masculí fou el sub-23,

Emilio Aguayo Muñoz amb un temps
d’1 hora 36 minuts i 47 segons.
Mentre que la guanyadora absoluta
femenina fou Patricia Bueno Pérez
amb un temps d’1 hora 55 minuts i 36
segons.  No obstant, convé remarcar
l’excel·lent participació del triatleta
local Jordi Pascual que, tot i sofrir un
estat febril de grip, obtingué una quar-
ta posició en la general i, a més, quedà
3r en categoria sènior amb un temps
d’1 hora 39 minuts i 45 segons.

A continuació, apareixen uns quadres
– resum del tres primers classificats
tant en dones com homes. 
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11é TRIATLÓ ANTELLA Data: 20 d’Agost de 
2000 

Distància Participants 
Natació: 1,5 

Km 
Ciclisme: 37 

Km 
A peu: 10 

Km 
Equips: 22 Triatletes: 

120 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 1 h 57’ 59” Manuel Moneva Rico 
2n Sènior Home 1 h 58’ 56” Josep A. Figueres Puchol 
3r Sènior Home 2 h 00’ 

30” 
Santiago Morea Llorca 

1r Sènior Dona 2 h 17’ 41” Inmaculada Sánchez Belos 
2n Sènior Dona 2 h 25’ 09” Maria Josefa Guardiola Mira 
3r Sènior Dona 2 h 28’ 43” Catiana Senent Le Huz 

 

12é TRIATLÓ ANTELLA Data: 29 de Juliol de 
2001 

Distància Participants 
Natació: 1,5 

Km 
Ciclisme: 37 

Km 
A peu: 10 

Km 
Equips: 

134 
Triatletes: 

171 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 1 h 55’ 58” Josep A. Figueres Puchol 
2n Sènior Home 1 h 56’ 23” Joan A Carrión Fajardo 
3r Sènior Home 2 h 00’ 

43” 
Artur Navarro Bondra 

1r Sènior Dona 2 h 11’ 23” Beatriu Conca Ruzafa 
2n Sènior Dona 2 h 15’ 44” Immaculada Sánchez Belis 
3r Sènior Dona 2 h 21’ 08” Marta Meana Riera 

 

13é TRIATLÓ ANTELLA Data: 13 de Juliol de 
2002 

Distància Participants 
Natació: 0,75 

Km 
Ciclisme: 20 

Km 
A peu: 5 

Km 
Equips: 17 Triatletes: 

232  
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 0 h 56’ 
08” 

David Castro Iglesias 

2n Sènior Home 0 h 56’ 37” José Barbany Monteda 
3r Sènior Home 0 h 56’ 

40” 
José M. Tovar Espada 

1r Sènior Dona 1 h 04’ 36” Ainhoa Murua Zubizarreta 
2n Sènior Dona 1 h 05’ 41” Cristina Aranza Moreno 

 

14é TRIATLÓ ANTELLA Data: 20 de Juliol de 
2003 

Distància Participants 
Natació: 2,5 

Km 
Ciclisme: 80 

Km 
A peu: 20 

Km 
Equips: 

137 
Triatletes: 

159 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 4 h 16’ 21” Miquel Platero Sánchez 
2n Sènior Home 4 h 17’ 59” Josep A. Figueres Puchol 
3r Sènior Home 4 h 21’ 26” Rodal Gran Sanca 
1r Sènior Dona 4 h 57’ 50” Immaculada Sánchez Belis 
2n Sènior Dona 5 h 08’ 

24” 
Amelia Tàrrega Rodríguez 

3r Sènior Dona 5 h 23’ 03” Carme E. Moyà Calatayud 
 

        
 

  
  

 
     

 
   

 
    

           
          
          
          
      

 
   

 

        
 

  
  
 

  
 

   
 

   
 

    
            
          
          
          
           
          

 

        
 

  
  

 
  

 
   

 
 

 
 

 
    

          
           
          
          
      

 
   

           
 

15é TRIATLÓ ANTELLA Data: 24 de Juliol de 
2004 

Distància Participants 
Natació: 2,5 

Km 
Ciclisme: 80 A peu: 20 

Km 
Equips: --- Triatletes: 

146 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 4 h 16’ 52” Josep A. Figueres Puchol 
2n Sènior Home 4 h 17’ 46” Iván Rodríguez Martínez 
3r Sènior Home 4 h 33’ 47” David Navarro Cerden 
1r Sènior Dona 5 h 29’ 45” Lidia Yern Allen 
2n Sènior Dona 5 h 34’ 

08” 
Pilar Martínez Carbonell 

 

16é TRIATLÓ ANTELLA Data: 24 de Juliol de 
2005 

Distància Participants 
Natació: 0,75 

Km 
Ciclisme: 20 

Km 
A peu: 5 

Km 
Equips: 30 Triatletes: 

217 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 1 h 01’ 13” Javier Andrés de la Esperanza 
2n Sènior Home 1 h 01’ 22” Jesús Gomar García 
3r Sènior Home 1 h 02’ 05” Manuel Osuna Ange 
1r Sènior Dona 1 h 13’ 32” Claudia Guillem Luz 
2n Sènior Dona 1 h 15’ 13” Mª Amparo Rodenas Marco 
3r Sènior Dona 1 h 15’ 47” Ana Sánchez Mateu  

17é TRIATLÓ ANTELLA Data: 23 de Juliol de 
2006 

Distància Participants 
Natació: 0,75 

Km 
Ciclisme: 20 

Km 
A peu: 5 

Km 
Equips: 31 Triatletes: 

259 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 1 h 07’ 26” Jordi Jordà Sorolla 
2n Sènior Home 1 h 01’ 58” Manuel Ortega Pérez 
3r Sènior Home 1 h 02’ 16” Javier Andrés de la Esperanza 
1r Sènior Dona 1 h 10’ 34” Beatriu Conca Ruzafa 
2n Sènior Dona 1 h 11’ 11” Federica Bazzoocchi 
3r Sènior Dona 1 h 12’ 12” Fàtima Maestre Cabanes 

 

18é TRIATLÓ ANTELLA Data: 28 de Juliol de 
2007 

Distància Participants 
Natació: 0,75 

Km 
Ciclisme: 20 

Km 
A peu: 5 

Km 
Equips: 33 Triatletes: 

264 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 1 h 03’ 16” Guillaume Tailleresse 
2n Sènior Home 1 h 04’ 43” Javier Andrés de la Esperanza 
3r Sènior Home 1 h 04’ 53” Hardi Randma 
1r Sènior Dona 1 h 12’ 38” Immaculada Sánchez Belis 
2n Sènior Dona 1 h 13’ 14” Federica Bazzoocchi 
3r Sènior Dona 1 h 15’ 33” Ana Queralt Blasco 
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19é TRIATLÓ ANTELLA Data: 26 de Juliol de 
2008 

Distància Participants 
Natació: 1,2 

Km 
Ciclisme: 32 

Km 
A peu: 8 

Km 
Equips: 41 Triatletes: 

288 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 1 h 45’ 40” David Castro Iglesias 
2n Sènior Home 1 h 47’ 10” Miquel Martínez Benet 
3r Sènior Home 1 h 49’ 13” Manuel Ortega Pérez 
1r Sènior Dona 2 h 07’ 37” Núria Castells Lledó 
2n Sènior Dona 2 h 14’ 51” Marga Ferrer Sanchotello 
3r Sènior Dona 2 h 15’ 37” Mònica Montiel Ferrer 

 

20é TRIATLÓ ANTELLA Data: 25 de Juliol de 
2009 

Distància Participants 
Natació: 1,2 

Km 
Ciclisme: 32 

Km 
A peu: 8 

Km 
Equips: 55 Triatletes: 

416 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 1 h 40’ 41” Jordi Pascual Sales 
2n Sènior Home 1 h 43’ 47” Joaquim G. Sevilla Monsalve 
3r Sènior Home 1 h 44’ 08” Miquel Martínez Bonet 
1r Sènior Dona 1 h 59’ 00” Núria Castells Lledó 
2n Sènior Dona 2 h 00’ 41” Mònica Montiel Ferrer 
3r Sènior Dona 2 h 06’ 18” Marta Ferrer Ferreres 

 

21é TRIATLÓ ANTELLA Data: 24 de Juliol de 
2010 

Distància Participants 
Natació: 1,2 

Km 
Ciclisme: 31 

Km 
A peu: 8,2 

Km 
Equips: 68 Triatletes: 

408 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 1 h 35’ 50” Ivan Tejero Vázquez 
2n Sènior Home 1 h 37’ 34” Xavier Llobet Sallent 
3r Sènior Home 1 h 42’ 05” Manuel Lloret Zaragozi 
1r Sènior Dona 1 h 59’ 45” Núria Castells Lledó 
2n Sènior Dona 2 h 02’ 36” Marta Gallart Penalva 
3r Sènior Dona 2 h 05’ 05” Noelia Tejón López 

 

22é TRIATLÓ ANTELLA Data: 23 de Juliol de 
2011 

Distància Participants 
Natació: 1,2 

Km 
Ciclisme: 31 

Km 
A peu: 8,2 

Km 
Equips: 68 Triatletes: 

409 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 1 h 39’ 06” Miquel Fernández García 
2n Sènior Home 1 h 43’ 54” Carlos Menchen Sánchez 
3r Sènior Home 1 h 44’ 28” Moisés Vidal Gil 
1r Sènior Dona 1 h 55’ 38” Núria Castells Lledó 
2n Sènior Dona 1 h 58’ 12” Laia Escobedo Cebrián 
3r Sènior Dona 2 h 03’ 23” Raquel Pérez Jordà 

 

 

 

23é TRIATLÓ ANTELLA Data: 21 de Juliol de 
2012 

Distància Participants 
Natació: 1,2 

Km 
Ciclisme: 31 

Km 
A peu: 8,2 

Km 
Equips: 84 Triatletes: 

413 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sènior Home 1 h 38’ 11” Víctor Candel Muñoz 
2n Sènior Home 1 h 38’ 33” Manuel Lloret Zaragozi 
3r Sènior Home 1 h 39’ 45” Jordi Pascual Sales 
1r Sènior Dona 1 h 55’ 46” Marta Gallart Penalva 
2n Sènior Dona 1 h 57’ 18” Laia Escobedo Cebrián 
3r Sènior Dona 1 h 57’ 21” Eliana Krist Sotelo Reynoso 

 

Tot seguit, faig referència als triatletes locals que han 

participat al llarg dels anys al Triatló d’Antella. 

11é TRIATLÓ ANTELLA Data: 20 d’Agost de 
2000 

Distància Participants 
Natació: 1,5 

Km 
Ciclisme: 37 

Km 
A peu: 10 

Km 
Equips: 22 Triatletes: 

120 
Lloc Categoria Temps Triatleta 
5é Juvenil *1 h 26’ 

24” 
Jordi Pascual Sales 

1a Junior Dona 2 h 23’ 41” Beatriu Conca Ruzafa 
23é Absoluta 2 h 11” 52’ Vicent Pardo García 
35é Absoluta 2 h 16” 29’ Robert Ortega José 
52é Absoluta 2 h 22’ 55” Robert Ballester Vidal 
88é Absoluta 2 h 38’ 

28” 
Juan Carlos Teruel Pardo 

95é Absoluta 2 h 42’ 12” Ferran Balaguer Pallàs 
1a Veterana 2 h 43’ 32” Marta Pons Pons 

 

12é TRIATLÓ ANTELLA Data: 29 de Juliol de 
2001 

Distància Participants 
Natació: 1,5 

Km 
Ciclisme: 37 

Km 
A peu: 10 

Km 
Equips: 

134 
Triatletes: 

171 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

2n Juvenil *1 h 19’ 
48” 

Jordi Pascual Sales 

1a Junior Dona 2 h 11’ 23” Beatriu Conca Ruzafa 
38é Absoluta 2 h 13” 03’ Vicent Pardo García 
47é Absoluta 2 h 16’ 02” Robert Ballester Vidal 
72é Absoluta 2 h 21’ 28” Ferran Lozano Benavent 
110é Absoluta 2 h 31’ 01” Josep Antoni Artés Baguena 

1a Veterana 2 h 49’ 51” Marta Pons Pons 
*Els juvenils feien menor distància, tant a l’11é com al 12é la 

distància és esprint. 

13é TRIATLÓ ANTELLA Data: 13 de Juliol de 
2002 

Distància Participants 
Natació: 0,75 

Km 
Ciclisme: 20 

Km 
A peu: 5 

Km 
Equips: 17 Triatletes: 

232  
Lloc Categoria Temps Triatleta 
2n Juvenil 1 h 04’ 11” Jordi Pascual Sales 

90é Absoluta 1 h 08” 31’ Vicent Pardo García 
7a Veterana 1 h 23’ 40” Marta Pons Pons 
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30é Veterà 1 1 h 25’ 21” German Part Ortiz 
1a Veterana 2 1 h 28’ 31” Marta Pons Pons 

 

18é TRIATLÓ ANTELLA Data: 28 de Juliol de 
2007 

Distància Participants 
Natació: 0,75 

Km 
Ciclisme: 20 

Km 
A peu: 5 

Km 
Equips: 33 Triatletes: 

264 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sub 23 1 h 03’ 14” Jordi Pascual Sales 
5a Sub 23 Dona 1 h 35’ 53” Alba Cisca Tormo 

24é Absoluta 1 h 07” 05’ Vicent Pardo García 
61é Absoluta 1 h 11’ 21” Sergio Juan Sanchís 
91é Absoluta 1 h 13’ 43” Francisco Grau Jiménez 

103é Absoluta 1 h 14’ 55” Roberto Ortega José 
169é Absoluta 1 h 22’ 59” Vicent Peris Pons  
173é Absoluta 1 h 23’ 59” Martín Plazas Navarro 
196é Absoluta 1 h 35’ 56” Vicent Part Adam 
197é Absoluta 1 h 36’ 14” Miguel Part Ortiz 
13é Veterà 1 1 h 15’ 41” Fernando Lozano Benavent 
14é Veterà 1 1 h 16’ 03” Josep Antoni Artés Baguena 
32é Veterà 1 1 h 24’ 02” German Part Ortiz 
39é Veterà 1 1 h 34’ 21” Eduard Part García 
1a Veterana 2 1 h 28’ 31” Marta Pons Pons 

 

19é TRIATLÓ ANTELLA Data: 26 de Juliol de 
2008 

Distància Participants 
Natació: 1,2 

Km 
Ciclisme: 32 

Km 
A peu: 8 

Km 
Equips: 41 Triatletes: 

288 
Lloc Categoria Temps Triatleta 
8é Sub 23 2 h 12’ 53” Juan Mateu Lozano 

26é Absoluta 1 h 56’ 14” Sergio Juan Sanchís 
63é Absoluta 2 h 02’ 35” Francisco Grau Jiménez 
67é Absoluta 2 h 03’ 25” Roberto Ortega José 

237é Absoluta 2 h 44’ 44” Miguel Part Ortiz 
13é Veterà 1 2 h 09’ 

44” 
Fernando Lozano Benavent 

1a Veterana 2 2 h 34’ 22” Marta Pons Pons 
 

20é TRIATLÓ ANTELLA Data: 25 de Juliol de 
2009 

Distància Participants 
Natació: 1,2 

Km 
Ciclisme: 32 

Km 
A peu: 8 

Km 
Equips: 55 Triatletes: 

416 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Absoluta 1 h 40’ 41” Jordi Pascual Sales 
37é Absoluta 1 h 51’ 25” Sergio Juan Sanchís 
181é Absoluta 2 h 05’ 

28” 
Salvador Fos Benavent 

219é Absoluta 2 h 09’ 
03” 

Eduardo Miedes Benavent 

257é Absoluta 2 h 12’ 47” Fernando Lozano Benavent 
305

é 
Absoluta 2 h 19’ 53” German Part Ortiz 

351é Absoluta 2 h 36’ 11” Miguel Part Ortiz 
27a Absoluta 

Dones 
2 h 32’ 49” Marta Pons Pons 

 

        
 

  
  

 
  

 
   

 
   

 
    
          
         
         
          
         

 
        

         
         

  
 

       

 

 

 

 

     
 

   

          
         
         
         
          

         
            

   

        
 

  
  
 

  
 

   
 

   
  

    
         
         

         
 

14é TRIATLÓ ANTELLA Data: 20 de Juliol de 
2003 

Distància Participants 
Natació: 2,5 

Km 
Ciclisme: 80 

Km 
A peu: 20 

Km 
Equips: 

137 
Triatletes: 

159 
Lloc Categoria Temps Triatleta 
46é Absoluta 5 h 13” 00’ Vicent Pardo García 
92é Absoluta 5 h 44’ 28” Josep María Roig Macià 
110é Absoluta 6 h 05” 25’ Josep Antoni Artés Baguena 
114é Absoluta 6 h 13’ 28” Juan Carlos Teruel Pardo 

 

15é TRIATLÓ ANTELLA Data: 24 de Juliol de 
2004 

Distància Participants 
Natació: 2,5 

Km 
Ciclisme: 80 A peu: 20 

Km 
Equips: --- Triatletes: 

146 
Lloc Categoria Temps Triatleta 
27é Absoluta 5 h 03” 53’ Vicent Pardo García 
32é Absoluta 5 h 07’ 27” Josep Antoni Artés Baguena 
73é Absoluta 5 h 42” 49’ Jorge Marino Lanchas 

76é Absoluta 5 h 47’ 56” Josep María Roig Macià 
6é Relleus 4 h 32’ 17” Jordi Pasc./Adelino 

Past./Fernado Loz. 
 

16é TRIATLÓ ANTELLA Data: 24 de Juliol de 
2005 

Distància Participants 
Natació: 0,75 

Km 
Ciclisme: 20 

Km 
A peu: 5 

Km 
Equips: 30 Triatletes: 

217 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

1r Sub 23 1 h 01’ 17” Jordi Pascual Sales 
9é Sub 23 1 h 15’ 40” Pep Peris i Alberola 

26é Absoluta 1 h 07” 11’ Vicent Pardo García 
78é Absoluta 1 h 12’ 01” Francisco Grau Jiménez 
97é Absoluta 1 h 13” 48’ José Juan Martín Verdeguer 
101é Absoluta 1 h 14’ 45” Fernando Lozano Benavent 
155é Absoluta 1 h 23’ 18” Vicent Peris Pons 
156é Absoluta 1 h 23’ 21” Francisco Català Fons 
165é Absoluta 1 h 25’ 45” Emilio Noguera Abad 
179é Absoluta 1 h 32’ 35” Leo Part Ortiz 
24é Veterà 1 1 h 23’ 52” Jorge Núñez García 
25é Veterà 1 1 h 24’ 19” Vicente Bou Vila 
1a Veterana 2 1 h 25’ 55” Marta Pons Pons 

 

17é TRIATLÓ ANTELLA Data: 23 de Juliol de 
2006 

Distància Participants 
Natació: 0,75 

Km 
Ciclisme: 20 

Km 
A peu: 5 

Km 
Equips: 31 Triatletes: 

259 
Lloc Categoria Temps Triatleta 
5é Juvenil 1 h 16’ 36” Juan Mateu Lozano 
1r Sub 23 1 h 00’ 25” Jordi Pascual Sales 

15é Absoluta 1 h 04” 36’ Vicent Pardo García 
51é Absoluta 1 h 09’ 13” Ricard Soriano Vidal 
55é Absoluta 1 h 09’ 31” Eduardo Miedes Benavent 

107é Absoluta 1 h 14’ 33” Fernando Lozano Benavent 
189é Absoluta 1 h 22’ 23” Emilio Noguera Abad 
199é Absoluta 1 h 23’ 57” Vicent Peris Pons 
200

é 
Absoluta 1 h 24’ 01” Francisco Català Fons 

26é Veterà 1 1 h 22’ 34” Vicente Bou Vila 
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21é TRIATLÓ ANTELLA Data: 24 de Juliol de 
2010 

Distància Participants 
Natació: 1,2 

Km 
Ciclisme: 31 

Km 
A peu: 8,2 

Km 
Equips: 68 Triatletes: 

408 
Lloc Categoria Temps Triatleta 
18é Absoluta 1 h 49’ 48” Francisco José García Aragón 
28é Absoluta 1 h 51’ 46” Sergio Juan Sanchís 
45é Absoluta 1 h 55’ 01” Francisco Grau Jiménez 
126é Absoluta 2 h 02’ 57” Josep Antoni Artés Baguena 
211é Absoluta 2 h 10’ 38” Fernando Lozano Benavent 
288

é 
Absoluta 2 h 23’ 38” David Mompó Martínez 

331é Absoluta 2 h 53’ 15” German Part Ortiz 
332é Absoluta 2 h 53’ 15” Eduard Part García 
18a Absoluta 

Dona 
2 h 34’ 22” Marta Pons Pons 

 

 

 

 

22é TRIATLÓ ANTELLA Data: 23 de Juliol de 
2011 

Distància Participants 
Natació: 1,2 

Km 
Ciclisme: 31 

Km 
A peu: 8,2 

Km 
Equips: 68 Triatletes: 

409 
Lloc Categoria Temps Triatleta 
8é Absoluta 1 h 45’ 00” Sergio Juan Sanchís 
17é Absoluta 1 h 49’ 53” Francisco Grau Jiménez 
82é Absoluta 1 h 57’ 07” Juan Lluis Vañó Carañana 
172é Absoluta 2 h 04’ 

50” 
Eduardo Miedes Benavent 

226
é 

Absoluta 2 h 10’ 11” Fernando Lozano Benavent 

304
é 

Absoluta 2 h 21’ 23” David Mompó Martínez 

319é Absoluta 2 h 26’ 22” Emilio Noguera Abad 
330

é 
Absoluta 2 h 31’ 44” Josep Antoni Artés Peris 

331é Absoluta 2 h 32’ 42” Josep Jaume Noguera Mollà 
337é Absoluta 2 h 38’ 23” Miguel Part Ortiz 
338

é 
Absoluta 2 h 38’ 23” Leo Part Ortiz 

342
é 

Absoluta 2 h 40’ 
58” 

Sergio Pastor Hernandis 

 

        
 

  
  

 
  

 
   

 
   

 
    

         
         
         
         

 
        

         
           
          
          
          

        
 

  
  

 
  

 
   

 
   

 
    

         
         
          
     

 
   

 
        

 
        

         

 
         

          
         

 
        

 
    

 
   

 

23é TRIATLÓ ANTELLA Data: 21 de Juliol de 
2012 

Distància Participants 
Natació: 1,2 

Km 
Ciclisme: 31 

Km 
A peu: 8,2 

Km 
Equips: 84 Triatletes: 

413 
Lloc Categoria Temps Triatleta 

4t Absoluta 1 h 39’ 45” Jordi Pascual Sales 
21é Absoluta 1 h 45’ 12” Sergio Juan Sanchís 
38é Absoluta 1 h 49’ 24” Francisco Grau Jiménez 
138é Absoluta 1 h 57’ 52” Juan Mateu Lozano 
348

é 
Absoluta 2 h 21’ 23” David Juan Hernández 

361é Absoluta 2 h 30’ 23” Miguel Part Ortiz 
42é Veterà 1 2 h 07’ 16” Josep Antoni Artés Baguena 
53é Veterà 1 2 h 10’ 12” Fernando Lozano Benavent 
56é Veterà 1 2 h 12’ 25” Kike Solves Ribes 
61é Veterà 1 2 h 16’ 19” Rafa Benavent Roig 

74é Veterà 1 2 h 30’ 23” German Part Ortiz 
75é Veterà 1 2 h 36’ 26” Eduard Part García 
78é Veterà 1 2 h 52’ 10” Sergio Pastor Hernandis 

 

 
    

 
 

 

  

 
             

               

                

           

              

            

Triatletes locals al pòdium 2012



EL FUTBOL
El dia 8 d’agost de 1998, dins de les
festes majors d’Antella, es juga el par-
tit de futbol al camp El Viver entre la
UD Antella i el València CF sub 18,
amb el resultat 1 a 5; el gol de l’equip
local fou marcat per Juan Antonio
Gómez. Abans de començar el partit
es presenta el llibre de Joan F. Herrero
“La UD Antella, tot un equip” i la
revista “El Davanter”, la qual havia de
recollir els resultats de l’equip d’ara
endavant.  (D’aquestes publicacions ja
en vaig parlar a la revista “La Lloca”
núm. 6, pàg. 48 i 55).

En la temporada 97/98, la UD Antella
estava en la 2a regional, grup 8é, amb
l’entrenador Vicente Segura, el prepa-
rador físic Albert García, el massatgis-
ta Eleuteri Frígols i els jugadors:
Daniel Calvo, Marià García, Víctor
Calvo, Diego Barber (porter), Álvaro

Estarlich, Daniel Conca, Vicente
Pascual, Santiago Senso, Vicente
Talens, Antonio Aguilar, Lluc
Menéndez, Josep-Tomàs Canet, Jesús
González, José Fernando Morrió i
Carlos Morrió; obtingué el 5é lloc de
la taula de classificació amb 55 punts.

La UD Antella en la temporada
1997/98, tenia una escola de futbol,
amb dos equips de futbol 7, un de ben-
jamins i altre d’alevins, entrenats per
Joan Martínez i un infantil de futbol 11
entrenat per Francois Fernández i Joan
Gómez.  Pertanyeren a l’equip de ben-
jamins els xiquets: Eduardo Pérez,
Borja Márquez, Juan Antonio Pascual,

Eloi Pardo, Javier González,
Vicente Frígols, Marcos Álvarez,
Miquel Herrero, Jorge Carañana
i David Giménez.  L’equip d’ale-
vins estava format per: Francesc
Mateu, Ismael Carcel, Sergio
Hernández, Víctor Pardo, David
Yuste, Guillermo Pla, Francisco
Garcia, Joan Herrero, Salvador
Fos i Josep Benet.  L’equip infan-
til de futbol 11 estava integrat
per: Josep Vicent García,
Francisco Llorca, Xavier Solera,

Jairo Hernández, Àngel Palma, Pablo
Álvarez, Ramon Rubio, Samuel Frígols,
José Maria Merín, Iván Jurado, Marcos
Morrió, Luís Gandia, David Gil,
Benjamín Pérez i Aaron Albelda.  En la
taula de la lliga en la temporada
esmentada, l’equip benjamí obtingué
el 5é lloc amb, 44 punts; l’aleví el 6é
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lloc amb 32 punts i l’infantil el 12é lloc
amb 11 punts.

La temporada 98/99, l’equip amateur
continua entrenat per Vicente Segura,
amb pràcticament els mateixos juga-
dors de la temporada passada, estava
al grup 8é de seua categoria i obtin-
gué el 14é lloc en la taula de classifica-
ció amb 14 punts.

En aquesta temporada, l’escola de la
UD Antella, sols tenia a l’equip de fut-
bol 7 en la categoria aleví, entrenat
per Joan Martínez amb els jugadors:
Víctor Garcia, Ismael Carcel, Borja
Márquez, Guillermo Pla, Javier
González, Eloi Pardo, Eduardo Pérez,
Miquel Herrero, Jordi Alventosa,
Vicente Frígols, Salvador Fos, Josep
Benet, Marcos Álvarez i Juan Antonio
Pascual; aquest equip guanyà la lliga
comarcal de la seua categoria en el
grup C amb 58 punts.  L’Ajuntament
d’Antella els reté un xicotet homenat-
ge a la sala de plens, on se’ls entregà
un trofeu acreditatiu a cada jugador.

La temporada 1999/2000, l’equip
amateur seguia sota la direcció tècnica
de Vicente Segura, amb els jugadors
Òscar Domingo, Joan Carles Colomer,
Víctor Calvo, Daniel Calvo, Sergio
Ibáñez, Sergi Cerdà, Andrés Pérez,
Miguel Part, Pep Pascual, Vicente

Pascual, Joan Antoni Ventura i
Manolo Hinojosa, obtingué en el
mateix grup i categoria un 12é lloc
amb 23 punts.

L’equip aleví de futbol 7, entrenat per
Francois Fernández i format pels juga-
dors Eduardo Pérez, Miquel Herrero,
Miquel López, Marc Alonso, Vicente
Frígols, David Giménez, David
Alventosa, Enric Garcia, Marcos Álva-
rez, Javier González, Borja Márquez,
Eloi Pardo, Joan Mateu i Juan Antonio
Pascual, tornà a guanyar la lliga
comarcal del grup C al que pertanyen,
amb 49 punts.
La temporada 2000/2001 es desféu
l’equip i l’escola de futbol de la UD
Antella.

En la temporada 2001/2002, es torna-
va a fer l’equip amateur de la UD
Antella, amb l’entrenador Vicente
Segura i els jugadors: Francesc
Benavent, Vicent Bou, Vicent Alonso,
Álvaro Estarlich, Daniel Calvo, Sergio
Juan, Vicent Mompó, David Pardo,
Josep Pascual, Sergio Ibañez, Carles
Senso, Antonio Aguilar, Sergi Cerdà,
Sergio Hernández, i Xavier Mompó;
en el grup 8é de la categoria 2a regio-
nal, obtingué el 6é lloc de la taula amb
50 punts.

A partir d’ací, les dades d’aquest tre-
34
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ball són tretes de la revista “El
Davanter” que des de la temporada
2002/2003, elabora el periodista local
i jugador de la UD Antella, Carles
Senso.

En la temporada 2002/2003, el mister
de l’equip fou Francois Fernández i el
jugadors: Josep Pascual, Juan Antonio
Gómez, Joaquim Alonso, Vicent Bou,
Sergi Cerdà, David Pardo, Francesc
Benavent, Miquel Micó, Emilio
Noguera, Carles Senso, Guillem
Bixquert, Sergio Yuste i Sergio Juan; el
desgavell i la poca formalitat d’alguns
jugadors que no acudiren ni als entre-
naments ni als partits, féu que la UD
Antella quede l’última classificada en
la taula de la lliga, amb 20 punts.

La temporada 2003/2004, fou una
altra història; es crea una junta directi-
va del Club, sota la presidència de
Batiste Juan, tornà el tècnic Vicent
Segura, i els jugadors que es compro-
meteren a dur l’equip endavant són:
Sergio Juan, David Pardo, Vicent
Pascual, Sergi Cerdà, Josep Pascual,
Xavi Mompó, Álvaro Estarlich, Víctor
Pardo, Juanjo Crespo, Carles Senso,
Juan Antonio Gómez, Sergio Yuste,
Joaquim Alonso, Juanjo Guillem,
Fernando Buitrago i Antonio
Aguilar; en aquesta temporada
es classificaren en 6é lloc amb
62 punts, malgrat l’incident del
partit entre la UD Antella i
EMFU L’Alcúdia de data 18 d’a-
bril de 2004, en el qual l’àrbitre
hagué de suspendre el partit a
falta de 15 minuts, que es jugà
un altre dia a porta tancada, tot
per agressions a l’àrbitre per
part del públic simpatitzant de
l’EMFU.

La temporada 2004/2005, la UD
Antella demanà a la Federació
Valenciana de Futbol, canviar de grup
per tal de no coincidir en el de
l’EMFU L’Alcúdia i així evitar possi-
bles incidents com els de la temporada
passada.  La Federació accedeix i la
UD Antella jugà la temporada en el
grup 10é de 2a regional.

La junta directiva i l’entrenador
segueixen al davant de l’equip i els
jugadors foren: David Juan, David
Pardo, Juanjo Guillem, Sergi Cerdà,
Jordi Botella, Sergio Juan, Vicent
Pascual, Josep Badal, Víctor Pardo,
Quique Vello, Pablo Álvarez, Miquel
Domingo, Joaquim Alonso, Juan
Antonio Gómez, Carles Senso, Òscar
Domingo, Juanjo Crespo, Enrique
Colomina, Joan Herrero i Miguel Part;
en la taula de classificació final, queda-
ren en 4t lloc amb 44 punts.

La temporada 2005/2006, seguiria
pràcticament igual en quant a la direc-
tiva, entrenador i jugadors, que mal-
grat tot nomenaré: Jordi Botella, Juan
Antonio Gómez, Vicent Pascual, Josep
Badal, Borja Márquez, Sergi Cerdà,
Alex Còrdova, Rafa Arnau, David
Juan, Julio Jiménez, Álvaro Estarlich,
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Sergio Yuste, Carles Senso, Josep
Alfonso, Eric Peris, Joan Herrero,
Joaquim Alonso i Antonio Cuenca; al
final de la lliga obtingueren com la
temporada passada un 4t lloc a la taula
amb 45 punts.

La temporada 2006/2007, canvià la
directiva i l’entrenador, aquest fou
Rafa Clarí que estigué els sis primers
partits de lliga i la resta Pepe Badal.
Els directius eren Juan Gómez,
Benjamí Cerdà, Josep Antoni Juan i
Sergio Pastor.  Els jugadors d’aquesta
temporada foren: David Pardo, Josep
Badal, Daniel Calvo, Víctor Pardo,
Borja Márquez, Rafa Arnau, Sergio
Juan, Sergi Cerdà, Xavi
Mompó, Miguel Part, Juan
Antonio Gómez, Josep
Escandell, Teo Varea, Emilio
Noguera, Paco Benavent,
Carles Senso, Pepe Cuenca,
Joan Herrero, Juanjo Crespo,
Marcos Alonso i Sergio Yuste.
La classificació final fou un 7é
lloc amb 46 punts.

En la temporada 2007/2008,
seguirà la mateixa directiva i el
mateix entrenador, amb els

jugadors: David Juan, Josep Badal,
Sergi Cerdà, Rafa Arnau, Eloi Pardo,
Alberto, Víctor Pardo, Marcos Badal,
Paco Benavent, Miguel Part, Sergio
Yuste, Xavi Mompó, Sergio Juan, Elies
Pardo, Teo Varea, Carles Senso, Javier

González, Juan Antonio Gómez,
Joan Herrero, Miquel Herrero,
Juanjo Crespo i Josep Escandell.
Obtingueren un 8é lloc en la taula
final amb 43 punts.

En la temporada 2008/2009, la UD
tenia el mateixos directius que la
temporada anterior, tots sota la pre-
sidència, com sempre de Josep
Antoni Juan; l’entrenador va can-
viar per Fran Morant, qui canvia els
mètodes i algunes formes de jugar,
però els resultats foren iguals; els
jugadors pràcticament eren els

mateixos, encara que marxaren uns
quants com: Alberto, Joan Herrero,
Josep Badal i Elies Pardo, en canvi,
tornà el porter Julio Jiménez, Vello,
Àngel i altres.  La classificació final fou
d’un 8é lloc com la temporada passa-
da amb 41 punts.

La temporada 2009/2010, fou una de
les millors de UD Antella, ja que acon-
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seguiren una segona posició en la clas-
sificació final amb 54 punts, allò que
permetia la promoció a la categoria de
primera regional, però malgrat tot no
fou dels millors segons equips de tots
els grups i no pogué ascendir. Cal
esmentar l’equip directiu, tècnic i
jugadors que aconseguiren aquest

èxit: president Josep Antoni
Juan; directius Juan Gómez,
Sergio Pastor i Benjamí Cerdà;
l’entrenador Fran Morant; i els
jugadors Vicent Pascual, Carles
Senso, Sergio Juan, Borja
Márquez, Joan Marí, Julio
Jiménez, Víctor Pardo, Jordi
Botella, Miquel Herrero, Álvaro
San Juan, Dani Gómez, Salva
Piqueres, Juan Antonio Gómez,
Moises Pons, Ezequiel Bautista
“Xano”, Teo Varea, Eloi Pardo i
Josep Escandell.  En finalitzar
l’últim partit de la lliga que fou

el 16 de maig de 2010, entre la UD
Antella i Càrcer CF, amb el resultat
d’empat a zero, jugadors, entrenador i
directius ho celebraren amb un dinar
i tot seguit en un remolc de tractor
donaren diverses voltes pel poble per
donar a conèixer el triomf aconseguit.
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Equip, entrenador i directiva temporada 2009-2010
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Els esportistes destacats i reconeguts
sempre han sigut referents en els seus
llocs o territoris de naixença. En el
nostre poble en són uns quants, els
que han destacat en les seus facetes
atlètiques. En anys successius tractaré
d’escriure sobre eixos esportistes que
han tret “punta” , que ara i des de fa
temps, pel piragüisme, constitueixen
una nòmina inesgotable, però en
aquest número ens ocupem de José
María Morrió Ibáñez, pilotari, cone-
gut en el món de la pilota com el
Xiquet d’Antella, i de Doro, futbolista
de Primera Divisió, que va destacar
com a defensa dret del Mallorca, entre
altres equips.

El Xiquet d’Antella va nàixer en
aquest poble el 24 de juny de 1890 i va
faltar el 20 de novembre, de 1967. A
principis de segle passat l’únic esport
que es practicava a Antella era la pilo-
ta al carrer, en diferents modalitats
com “a llargues”, “a galotxa” i poste-
riorment “al raspall”. Molts jóvens ho
feien, però José María Morrió va ser-
ne el més destacat, no sols el més reei-
xit de la seua època sinó també de
totes. Es podria dir que va ser el millor
pilotari d’Antella de tots els temps.

Però no solament això. Si faig aquesta
ressenya és perquè va ser un jugador
que va excel·lir en eixa faceta esporti-
va, encara que l’oposició de son pare,
perquè s’hi dedicara professional-
ment, va impedir que haja passat a la
història com allò que es veia: que
haguera sigut un dels grans de la pilo-
ta valenciana de primeries del segle
XX. No disposem, per ara, de dades
documentals, només els testimonis
orals de persones que han sentit par-
lar de la seua categoria esportiva. Ens
han contat que els principals trinque-
ters de l’època el buscaven contínua-
ment per organitzar partides amb els
grans del moment. Un d’aquells va
afirmar en una entrevista que el
Xiquet d’Antella tenia potencial per a
haver-se convertit en un dels millors
de la història de la pilota valenciana.
En una ocasió els dirigents mencio-
nats hagueren de vindre a Antella a
convéncer son pare que el deixara
jugar una partida de gran nivell que
havien organitzat, i que José María no
podia disputar perquè el seu progeni-
tor s’hi oposava. L’home hi va accedir,
perquè ja estava tot organitzat, però
advertí que això no es repetira. El
Xiquet d’Antella jugava a la modalitat

DOS HISTÒRICS ESPORTISTES 
ANTELLANS DE NIVELL

el xiquet d’antella i doro

Leonardo Giménez



de “llargues”, i ho feia de
saguer , darrere, on juga
el millor de les parelles o
trios de la pilota, on
jugaven els mítics Nel de
Murla, Quart, Rovellet,
Juliet i el gran Genovés.
Va tindre com a contrin-
cants i/o mestres a
Quart, un dels cinc grans
de la història, a Lloco i a
Pepe Suñer, de Càrcer,
un dels més importants
d’aquella època, al final
de la seua carrera.
Esmente amb especial
estima  aquest últim per-
què la meua filla, Júlia,
néta d’Elisa Nadal
Suñer,  és rebesnéta
seua. Recorde  José
María, sent jo un xiquet,
com un home alt, prim,
amb el cabasset terrer a
l’esquena, venint de l’horta, o passant
cap al casino, amb la faixa i la típica
gorra i brusa valencianes. Era un
home de semblant alegre, saludador,
de mirada molt humana, tenia la bon-
dat a la cara. Haguera pogut ser un
dels grans de la història de la pilota i
figurar en lloc destacat en els annals
del nostre esport per excel·lència.
Però per a nosaltres sí que era un dels
grans i per això el recordem ara i ací.
I era d’Antella. 

El futbolista Doro no va nàixer ací, però
sempre se l’ha reconegut com un ante-
llà més, l’únic jugador de futbol de
Primera Divisió que ha tingut Antella.
El seu lloc de naixement va ser

Socuéllamos, província
de Ciudad Real, arribà al
món el 17 de desembre
de 1936, però als huit
anys vingué amb la senyo-
ra Julia, sa mare, viuda en
aquelles dates,  a viure a
Antella. I ací va passar la
seua infància i adolescèn-
cia, fins que la seua carre-
ra futbolística el va dur a
Alcoi, en l’any 1954, quan
tenia 18 anys. El seu nom
de registre civil i de DNI
és Blas Armero Gallego.
El renom Doro  és un
hipocorístic o diminutiu
de Isidoro, que era el
nom de son pare.

Doro va ser jugador de
Primera Divisió en el
Mallorca CF, fou lateral
dret la major part del

temps en aquell  equip. Titular indis-
cutible en el seu lloc. Jo en aquella
època em sabia l’alineació de tots els
equips espanyols de Primera, i cada
dilluns em llegia la del Mallorca del
diumenge anterior. Sempre hi figura-
va Doro. Abans de jugar en l’equip de
les Illes ho va fer en l’Hèrcules
d’Alacant i, anteriorment, en
l’Alcoyano, on va entrar de ple en la
carrera futbolística professional. El
seu “descobridor”, i que el va dur a
Alcoi, va ser el metge del poble, don
Alfonso Pérez Cantó, que era alcoià.
Doro és “producte” del planter ante-
llà, perquè en l’equip d’ací començà a
pegar-li al baló i a destacar; també jugà
en la Pobla Llarga i en l’equip
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José María Morrió Ibáñez, pelotari



d’Algemesí. Don Alfonso, en vore la
gran qualitat i recursos del jove
Sidoro, no ho dubtà i li obrí les portes
de l’equip del seu poble. Era l’any
1954. Dos anys després se’n va anar a
l’Hèrcules, i posteriorment al
Mallorca, fins al 1970, en què es va
retirar com a jugador en actiu.
Després va entrenar dos temporades
els juvenils del mateix equip. Al camp
va destacar com a defensa dret, però
també va jugar de lateral esquerre i de
mig, encara que al principi, a Antella i

en altres equips, ocupava la demarca-
ció de davanter. 

Doro haguera pogut fitxar pel Betis i
pel Saragossa, quan estava en
l’Hèrcules, i després pel Barcelona o
pel Real Madrid, tots eixos equips el
pretengueren, però el Mallorca es va
negar a traspassar-lo. En aquella època
hi havia el dret de retenció per part
dels equips propietaris dels jugadors,
el seu equip va exercir eixe dret i Doro
hagué de jugar en el Mallorca fins que
es retirà .

En l’època que era jovenet i despunta-
va no hi havia escoles de futbol ni
recursos ni temps de sobra per a entre-
nar-se, i ell havia de compatibilitzar el
treball amb els entrenaments. Entre
d’altres obligacions, pasturava el
ramat de cabres de la família, i s’ha
contat que Ignacio Giménez Vidal,
mon “tio Nàsio”, cabrer també, i gran
aficionat al futbol, l’enviava a entre-
nar-se mentre ell li guardava les cabres
dels dos. 

Han hagut altres jugadors antellans de
futbol que han tingut qualitat de sobra
per a destacar i triomfar en l’anome-
nat esport rei, però per diverses cir-
cumstàncies, l’únic d’Antella que ha
jugat i triomfat futbolísticament ha
sigut, fins ara, Doro, a qui sempre con-
siderarem  nostre, del nostre poble.
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En Antella es coneix el Triatló
des que el 5 d’agost de 1990 es
disputà el primer Triatló Antella
amb les distàncies de 500 metres
en natació, 20 Km de bici i 5 km
de carrera a peu.

Des d’aleshores fins a hui, mes
d’agost de 2013, s’han diputat:
24 edicions del triatló d’Antella,
sobre molt diverses distàncies; a
mes s’han celebrat al menys 8
edicions de triatlons i aquatlons
infantils, i, fins i tot, un I Duatló
diumenge 9 de maig de 1999, com a
acte de cloenda de la setmana esporti-
va i cultural que organitzava el
C.E.C.Antella del 2 al 9 de maig, com
“escalfament” del Campionat
d’Espanya Juvenil de Triatló, disputat
el 25 de Juliol del 99.

Però, què és i per què naix
el Massís Triatló d’Antella?

En primer lloc naix de la inquietud
del CEC Antella per aconseguir orga-
nitzar algun dia un Triatló de llarga
distància,  Ironman (3.8 km de nata-
ció, 180 km de bici i 42,2 km a peu) en

Antella. Aquest tipus de proves són
difícils d’organitzar per clubs com el
Ceca, on els col·laboradors són volun-
taris sense remuneració econòmica ja
que la prova sol durar unes 8 hores
per als primers i fins a 18 hores per als
últims classificats.

També pareix difícil pensar que pots
tindre una participació suficient per a
aquest tipus de proves només amb
triatletes de la zona, si prèviament no
s’ha fet una difusió de la prova i s’han
preparat uns participants potencials
amb carreres de mitja distància (1,9
km natació, 86 km de bici i 21 de car-
rera a peu), com la que es va fer el pas-
sat 6 d’Octubre del 2012. Tal vegada
per al 2014, si el Massís 2013 es conso-
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lida, el C.E.C. Antella podria  plante-
jar se fer el primer Triatló de Llarga
distància disputat a la C. Valenciana.
De  fet al 2006 el CEC Antella ja va ser
pioner i organitzà el primer triatló de
mitja distància de la C. Valenciana. 

Per què es fa l’Octubre i no
en Juliol com anteriorment?

El principal motiu, sense cap dubte, és
la calor que fa a les nostres terres a
finals de Juliol. De fet les primeres
experiències fetes en mitja distància
en Antella el 2006 i 2007, van rebre l’a-
provació per unanimitat dels partici-
pants de la gran “dificultat” de la
prova, ateses les famoses “ponentades”
del dia del Triatló d’Antella.

Per què el nom del Massís
Triatló d’Antella?.

Dos sols els motius principals:

El primer i més important és que
aquest nom, en valencià, té un signifi-
cat de fort, valent, titànic; adjectius
adequats per als esportistes que pugen
acabar aquest tipus de prova.

Per altra part, perquè la prova discor-
re per la comarca del Massís del
Caroig, i quan  es pensà aquest nom
cabia la possibilitat de demanar algu-
na subvenció a un programa de la
Unió Europea per a la promoció de la
comarca, cosa que hui, com altres
moltes coses, resulta inviable.
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Dades principals de la prova “ I Massís
Triatló Antella 2012”.
Inscrits 147 (135 xics i 12 xiques)
Acabaren 115 (105 xics i 10 xiques)
Retirats 17 (15 xics i 2 xiques)
Desqualificats 3 (tots homes)
No presentats 12 (tots homes)

Els guanyadors foren Ivan Tejero
Vázquez (Aquaslava) amb un temps
de 4:22:02 i Elena Krist Sotelo Reinoso
(Lobos Triatlón) amb un temps de
5:15:58.

Com triatletes locals participaren 6
persones:
– Francisco Jiménez Grau
lloc 24 de la general amb un temps
de 5:07.01

– Antonio Piqueres Mateu
lloc 56 de la general amb un temps
de 5:30:37

– Juan Luis Vaño Camarasa
lloc 77 amb 5:48:36

– Jose Antonio Artes Vaguean
lloc 82 amb 5:52:13

– Juan Mateu Lozano
lloc 86 amb 5:56:08 i

– Eduardo Part Garcia
lloc 112 i amb un temps de 7:00:54

En la Classificació per Clubs el CECA
va ocupar el 4th lloc,  per darrere de
KOMANDO 226 ERS , C. TRIESPORT
ROQUETTE  i PROSOLIA TRIATLÓ 

Reflexions personals:

Vull aprofitar l’oportunitat que m’ofe-
reix CILIM, per comentar el que per a
mi va suposar acabar aquesta prova.

A títol personal fou un dia mol bonic.
L’objetiu sense cap dubte tan sols era
acabar la prova dins del temps límit
establert. A la fi amb el suport de fami-
liars, amics i coneguts vaig poder con-
cloure la prova i, el millor de tot, gau-
dint-la minut a minut.

Per altra part pense, que el que jo
poguera concloure la carrera, “desmiti-
ficarà” a nivell local, “el respecte” a la
mitja i llarga distància i molt prompte
altres triatletes locals donaran un pas
endavant i afrontaran aquest repte, que
per mi va ser “un dia per a recordar”.
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DIMECRES, 11 DE GENER DE 2012
CRISI CITRÍCOLA.- El regidor
d’Agricultura de l’Ajuntament
d’Antella, Francisco Vidal, ha convocat
una reunió a la sala d’actes de
l’Ajuntament, per tractar la crisi citríco-
la i la baixada de preus de les taronges.
Hi han assistit entre 40 i 50 persones.

S’obria la reunió presentant Francisco
Vidal “Geni”, els dos membres de la
Unió de Llauradors i Ramaders,
Llorenç Capcir  i Pep Botella.

Llorenç Capcir parlava de la mobilit-
zació de llauradors convocada pels
quatre sindicats agraris valencians, per
al divendres 13 de gener a les 10,30
hores, davant una gran superfície
comercial a Alfafar, tot en protesta
pels baixos preus de les taronges que
paguen als llauradors; demanava als
assistents idees, suggeriments i el que
fóra que pensaven fer per eixir de la
crisi.

Pep Botella fou més extens en la seua
intervenció, la qual dividí en dues
parts, una primera facilitava dades
sobre la taronja, la producció mun-

dial, l’europea, aquesta última al vol-
tant de 10 milions de tones, de les
quals 6 o 7 milions són espanyoles;
aquest sector dóna ocupació a 280.000
persones al llarg de 10 mesos a l’any,
mou 220.000 camions, etc.; la legisla-
ció actual era favorable a les grans
superfícies comercials, com
Carrefour, Mercadona, Aldi, Lidl i
d’altres, que són les que marquen el
preus, amb una demanda d’una quali-
tat estàndard, sense tindre en compte
varietat i qualitat. 

En la segona part, insistia en la manca
de legislació a favor del llaurador, la
falta d’inspectors administratius per
seleccionar les taronges aptes per a
comercialitzar (totes no valen i menys
les gelades), la denominació d’origen
i les marques; tot a causa de la falta de
voluntat política. Animava que els pro-
ductors havien d’organitzar-nos i exi-
gir als polítics que dicten lleis i posen
mitjans de control a favor del llaura-
dor.

Feia la pregunta: què passaria si els
llauradors no deixaren eixir una
taronja dels nostres camps?
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De seguit es passà al debat entre la
taula i assistents, comentant els que
anirien a la mobilització, la forma d’a-
nar-hi; que calia  fer més mobilitza-
cions davant de la Conselleria i
Delegació del Govern, al menys cada
quinze dies i altres mesures de pressió
a les administracions.

DILLUNS, 16 DE GENER DE 2012
FOGUERA A SANT ANTONI EN LA
PLAÇA DEL REI.- El dia 16 d’aquest
mes, vespra de Sant Antoni, en la
plaça del Rei, els Festers 2012 havien
preparat la foguera per al sant, estava
al mig de la plaça, de forma circular,
d’un diàmetre de 2 m i, de la mateixa
altura aproximadament; eixe dia no es
pogué encendre per a la pluja.

En aquest divendres, dia 20 de gener, al
voltant de les 20 hores s’encengué la
foguera i, a l’entorn les 22 hores, les
200 persones aproximadament que
acudiren torraren cansalada i llonga-
nissa en les seues brases: eren obsequi
dels Festers i l’Ajuntament, així com la
beguda i l’all-i-oli. Al voltant de la
foguera es muntaren taules amb fustes
i cavallets, on soparen tots els assistents.

DILLUNS, 30 DE GENER DE 2012
PLANTACIÓ D’UN ARBRE A LA
PLACETA.- Operaris de l’Ajuntament,
en el dia de hui, han plantat un ficus
en la placeta formada per la confluèn-
cia dels carrer la Puríssima, Dr.
Marañon i l’avinguda del Xúquer.
Abans al mateix lloc hi havia un altre
arbre, que era centenari, que a causa
dels atacs humans que patí es va secar
i s’hagué d’arrancar. 

DIMECRES, 9 DE FEBRER DE 2012
SOLTA D’AIGÜES DE LA SÈQUIA
PARTICULAR.- La Sèquia Particular
d’Antella ha soltat l’aigua en el dia de
hui, ja que molts llauradors del terme
han sol·licitat regar els seus camps, tot
per a la forta gelada que s’està patint;
es tracta d’una ona de frec siberià que
ha arribat a la temperatura de 4 i 5
graus sota 0. Al divendres següent, dia
17 d’aquest mes també s’han soltat les
aigües en la Sèquia Reial, només un
cabal de 10 a 15 centímetres de nivell,
també per regar els camps dels termes
de baix. 

DIUMENGE, 4 DE MARÇ DE 2012
PROVA PIRAGÜISTA.- A l’assut s’ha
celebrat hui la 4ª. Prova de la 12ª.
Lliga d’Hivern d’Aigües Tranquil·les i
el Campionat Autonòmic de
Piragüisme 2012, amb un recorregut
de 5 km per a categories de cadets a
veterans, i d’ 1 i 3 km per a la resta de
categories inferiors. Participaren 150
palistes dels 10 equips de tot el país.

En la Penya Piragüista destacaren
Bàrbara Pardo, primera en infantil K-
1, Rafa Jiménez, segon en aleví B, k-1;
la mateixa classificació obtingueren
Rubén Morenillas en infantil B, K-1 i
Tomàs Francés en veterans E, K-1; i un
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tercer lloc fou per a Vicent Giner en
veterans F, K-1. En la classificació per
equips la Penya Piragüista obtingué el
cinqué lloc amb 142 punts. 

*****

27ª. TROBADA D’ESCOLES 
EN VALENCIÀ
DIVENDRES, 30 DE MARÇ DE 2012
CONFÈRENCIA A LA LLAR DE
JUBILATS.- El secretari executiu del
Consell Valencià de Cultura, Jesús
Huguet Pascual, al dia de hui en la llar
de Jubilats ha donat la conferència
Presència valenciana a les Corts de
Cadis; fou organitzada per CILIM,
Associació Cultural d’Antella, dins
dels actes de la 27ª. Trobada d’Escoles
en Valencià. L’acte fou presentat per
Alexandre Conejero Noguera, i assisti-
ren entre 40 i 50 persones.

DIVENDRES, 13 D’ABRIL DE 2012
1ª. EXPOSICIÓ DE PINTORS
LOCALS A LA CASA DEL REI.- A les
19,30 hores de hui, al saló menjador
del primer pis de la casa del Rei, s’ha
inaugurat la 1ª. Exposició de Pintors
Locals; els pintors que exposaven la
seua obra eren: Ángeles Albuixech
Pérez, Pilar Bonacho Desco, Gracia
Conejero Calvo, Abel Dàvila Sabina,
Antoni Ferrís Calvo, Elisa López
Llagües, Francisco Lozano Sanchis,
Isaïes Minetto Pla, Pilar Niebla, Anna
Noguera Escalera i Lluís Torres
Cuenca. A tots ells, l’alcalde Gustavo
Montagudo i el regidor de cultura
Francisco Martínez els entregaren un
recordatori de la 27ª. Trobada

d’Escoles en Valencià, tot després de
dirigir al públic assistent les paraules
inaugurals. 

L’exposició estigué oberta al públic
des del dia 13 al 22 d’abril en horari
de vesprada a excepció del dia 22 que
estigué matí i vesprada. 

DISSABTE, 14 D’ABRIL DE 2012
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “FETS
i PREMSA D’ANTELLA (2005-2011)”
EN L’AJUNTAMENT.- En la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament, plena de gom a
gom de públic, Joan Josep Conejero
Noguera i Joan Francesc Herrero i
Piqueres, prologista i autor respectiva-
ment del llibre Fets i premsa d’Antella
(2005-2011), presentaren aquest tre-
ball. El primer parlava de la tasca i
publicacions de l’autor, i l’altre expli-
cava el contingut del llibre. 

El llibre, de 256 pàgines, consta de 14
capítols, reculls els fets i els retalls de
premsa escrita relacionats amb el
poble al llarg dels anys 2005 a 2011. La
portada i il·lustració és obra de la pin-
tora local Anna Noguera i Escalera.

DIVENDRES, 20 D’ABRIL DE 2012
LLIURAMENT DELS PREMIS SAM-
BORI.- Hui, al voltant de les 18,30
hores, en l’auditori municipal de gom
a gom de públic, s’han lliurat els pre-
mis de literatura infantil anomenats
Sambori, en la primera part han estat
els de la comarca la Ribera i en la sego-
na els locals per als alumnes del CEIP
Xarquia.

Aquest premis eren entregat per les
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autoritats i membres del jurat i
Coordinadora de la Trobada, als dife-
rents cicles i alumnes guanyadors.
Aquest acte fou amenitzat amb actua-
cions del grup Trobada, compost per
xiquets i xiquetes que cantaven acom-
panyats d’una coreografia.

DISSABTE, 21 D’ABRIL DE 2012
EXPOSICIÓ FOTOGRAFICA “RIUS
DE FUSTA”.- A la vesprada de hui s’i-
naugurà una exposició fotogràfica
titulada Rius de Fusta , la qual exhibia
gran nombre de fotografies, quasi
totes en blanc i negre, de diferents fus-
tades del món, però sobre tot espanyo-
les; estaven exposades sobre uns
panells en la planta baixa de la casa
del Rei.

EXPOSICIÓ DE MAQUETES DE
FUSTA.- Al primer pis de la casa del
Rei, es presentà una exposició  de
maquetes de fusta de monuments
arquitectònics del món, encara que
també hi havia de cases típiques. Hi
havia entre 25 a 30 maquetes.  L’autor
d’aquesta exposició fou Rafael Alcaraz
Calatayud, de Xàtiva. 

CONFERÈNCIA SOBRE EL REG DE
LA SÈQUIA REIAL.- El Secretari
general de la Sèquia Reial del Xúquer,
Juan Valero de Palma Manglano, pre-
sentat pel regidor de Cultura de
l’Ajuntament, Francisco Martínez,
donà una conferència sobre el reg de
la Sèquia Reial, tot distingint dues
parts importants, una de la part histò-
rica i una altra sobre la modernització
del sistema de regadiu d’aquesta
sèquia. Les seues paraules foren assis-

tides d’una exhibició d’imatges i
alguns comentaris dels assistents. 

PRESENTACIÓ DELS RAIERS i
GANXERS DE LA “MAERÀ”.- Tot
seguit, després de la conferència Leo
Part presentà el ganxer de Priego
(Conca), Nemesio Poveda Antón, el
qual explicà la tasca dels ganxer en les
“maeraes”, (fustades que eren trans-
portades pel riu), així com la ferra-
menta que s’utilitza per a treballar en
aquesta professió, fabricada única-
ment a les ferreries de Priego. 

Àngel Portet i Boixarreu, president
dels raiers de la Noguera Pallaresa,
donava a conèixer la internacionalitat
dels raiers, així con convidava a la
“maerà” que s’havia de portar a termi-
ni dins de poc temps a la pobla de la
Pobla del Segur (Lleida). 

La veïna del poble Enriqueta Llovera,
explicà la seua experiència viscuda de
menuda al seu poble, d’aquestes
“maeraes”.

A la nit en la plaça del Rei, a l’aire lliu-
re s’exhibiren dos documentals de les
fustades “Els pastors del bosc flotant” i
“Rius de fusta”.

DIUMENGE, 22 D’ABRIL DE 2012
27ª. TROBADA D’ESCOLES EN
VALENCIÀ.- La Trobada comença a
les nou del matí amb l’arribada dels
visitants, algun que altre autobús, gran
nombre de cotxes, tots plens de pares,
mares i sobretot xiquets; els quatre
pàrquings (al costat de  la primera i
segona redona, l’antic camp de futbol
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del cementeri, el parc Balcó d’Antella
i el poliesportiu el Viver),  donaren
lloc suficient per als vehicles que vin-
gueren. A tots els visitants se’ls entregà
un llibret explicatiu de les activitats i
llocs on s’havien de celebrar els actes
de la Trobada. 

La concentració fou al principi de l’a-
vinguda del Xúquer, des d’allí comen-
çà la cercavila cívica, amb autoritats
locals i forasteres, col·legis de la
Ribera amb pancartes, quasi totes con-
tra les retallades en educació i a favor
del valencià, tabalets i dolçainers,
batucada de Sumacàrcer, banda de
música local i d’altres, donaven músi-
ca a tan variat colorit; en arribar a l’en-
taulat, situat al principi del carrer 8 de
març, i després dels parlaments, dona-
va inici la Trobada, amb la solta de 27
coloms blancs. 

Hi havia més de 120 taules, entre
tallers de les escoles i paradetes de
venda d’obsequis a favor de la llengua,
tots situats als jardins de l’Assut i
Raval.

Al jardí de l’Assut, darrere de la seu de
la Penya Piragüista, es plantà un roure
valencià de la serra del Maestrat, i es
féu una placa d’argila-ceràmica, amb
27 manetes dels xiquets d’infantil del
col·legi la Xarquia, per tal que queda-
rà record d’aquesta Trobada. 

La Penya Piragüista havia previst gran
nombre de piragües amb monitors
perquè practicaren tots els xiquets
que volien; ho feren molts menuts i
algun pare i mare. 

Al carrer Nou d’Octubre es feren
diverses partides de pilota valenciana
en diferents modalitats, com raspall i
galotxa, entre els equips infantils de
Canals i Alginet. 

La “maerà”, baixada de troncs pel riu,
fou un gran atractiu i novetat; els raiers
de la Noguera Pallaresa baixaren uns
quants troncs des de l’Estret fins
l’Assut, allí tirats per cavalls foren arras-
trats fins a l’anomenat primer portell. 

La muixeranga d’Algemesí féu gran
nombre de torres, des de la plaça
Major fins al peu de l’Assut. 

El Centre Esportiu, féu un taller de
triatló entre els xiquets. Estava ubicat
a l’esplanada que hi ha entre els dos
barracons.

A l’entaulat hi hagué actuacions al
llarg del dia de tots els col·legis que
havien preparat les seues cançons i
interpretacions; fins les 16,30 hores
que es féu acte de cloenda, amb el
canta cançons Dani Miquel i el seu
grup. Aquest cantant acomiadà de
forma molt emotiva al grup de ciclis-
tes que havia vingut a la Trobada, i
marxava pel caixer de la Sèquia Reial.

El divendres, 4 de maig a les 22,30
hores se celebrà al poliesportiu el Viver,
un concert de rock al qual acudiren al
voltant de 400 persones, la seua majoria
joves, per tal de sentir als roquers valen-
cians Funkwi’s, Rapsodes i Sva-ters. 

*****
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DIMARTS, 1 DE MAIG DE 2012
6é. CAMPIONAT AUTONÒMIC DE
MARATÓ EN PIRAGÜISME.- A les
nou del matí, en l’Assut, es donava
començament al 6é. Campionat
Autonòmic de Marató en piragüisme,
participaren un total de huit clubs
valencians (Silla, Cullera, Algemesí,
dos de Castelló, Dènia, Sumacàrcer i
Antella), i dos madrilenys (Aranjuez i
Madrid). La penya Piragüista quedà la
quarta classificada per clubs, amb 65
punts. Els seus palistes obtingueren un
primer lloc, Amparo González, en
sènior dames K-1; i Tomàs Francés en
veterà E, K-1; un segon lloc fou per a
Rafael Jiménez en veterà C, K-1; la
resta de palistes obtingueren un quart
lloc per a José Pérez i Nestor Asensió,
en sènior K-2; i Vicent Giner en veterà
E, K-1; i un cinqué lloc per a Josep
Joaquim Peris, en sènior K-1.

DISSABTE, 30 DE JUNY DE 2012
JORNADA PUNT DE TROBADA.-
Com un acte més dins de la 27ª.
Trobada d’Escoles en Valencià, s’ha
celebrat hui, al llarg del dia en l’alberg
una jornada per debatre “Els reptes
educatius en un món en crisi”, fou
presentada pel president de la
Coordinadora d’Escola en Valencià
Joan Cortés, el qual explicà en què
consistia aquesta jornada i les cinc tau-
les redones que s’havien de fer. 

Aquestes taules foren les següents: 
Ressenya de l’ensenyament en
valencià. Crònica de País, crònica de
Comarca.
Temps de renovació, temps d’altres
models educatius.
Full de ruta per a les noves realitats.
El Xúquer i la comarca com a recur-
sos didàctics. 
El batec del valencià a l’actual pro-
ducció cultural.

A cadascuna de les taules hi havia
diversos ponents i un moderador. La
jornada començava a les 11 del matí i
finalitzà a les 19,30 hores. Assistiren al
voltant d’unes 50 persones, la major
part professors/ores.

DISSABTE, 7 DE JULIOL DE 2012
MANIFESTACIÓ DE XÚQUER VIU.-
Unes 50 persones entre dones i
homes, la major part del poble, enca-
ra que hi havia forasters, s’han mani-
festat aquest matí a l’esplanada  que hi
ha entre el primer i segon portell, en
el dia europeu de recuperació dels
banys als rius, així com per la netedat
del Xúquer. Després que directius de
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Xúquer Viu llegiren un manifest, tots
els manifestant han passat a banyar-se
els peus a la selleria de més amunt del
segon portell, i alguns d’ells de forma
col·lectiva s’han tirat un cabussó al
riu. Finalitzada la manifestació tots els
assistents van ser convidat per
l’Ajuntament a una cervesa amb pica-
deta al barracó. 

DIUMENGE, 8 DE JULIOL DE 2012
FIRA ARTESANAL D’ESTIU A L’AS-
SUT.- En aquest diumenge, al jardí de
l’Assut s’ha fet una fira artesanal, hi
havien un total de 13 parades, les
quals tenien des de menjars i begudes
fins objecte de bijuteria i regals.
Aquesta fira es fa tots els diumenges
dels mesos de juliol i agost, tot per
atraure visitant al poble. 

DISSABTE, 21 DE JULIOL DE 2012
23é. TRIATLÓ ANTELLA.- La 23 é
edició del Triatló d’enguany, han par-
ticipat un total de 436 triatletes, els
quals han fet un recorregut de 1200 m
en natació, 31 km en ciclisme i 8,2 km
en córrer a peu.

Els guanyadors han sigut, Emilio
Aguayo, (1r lloc), Víctor Candel (2n
lloc) i Manuel Lloret (3r lloc), en allò
que respecte a la categoria absoluta.

En femení fou la primera Marta
Gallart, seguida de Laia Escobeda i
Eliana Krist Sotelo respectivament. El
triatleta local, Jordi Pascual Sales ha
obtingut la quarta posició de la cate-
goria absoluta, malgrat que ha partici-
pat amb febre a causa d’un procés de
grip que estava patint. 

DIMARTS, 31 DE JULIOL DE 2012
16ª. VOLTA A PEU A ANTELLA.-
Com altres anys, la 16ª. Edició de la
Volta a Peu, tenia l’eixida i meta a la
placeta formada per la confluència de
l’avinguda del Xúquer, i carrers la
Puríssima i Dr. Marañon. 

Segons les categories tenien el recorre-
gut següent: les inferiors per l’interior
del poble i l’absoluta tenia una volta
per dins del poble i l’altra per la carre-
tera cap a Gavarda, camí de Forquetes,
barranc de la Mina, del Llop, fins aga-
far la carretera a Sumacàrcer i entrar al
poble pel carrer la Puríssima; un total
de 7.900 m.

Participaren en la categoria absoluta
447 corredors/ores. Foren guanya-
dors, en dones, Irene Palomares
Córdoba, Pura Giménez Gómez i Mari
Paz Lozano Andrés, en primer, segon i
tercer lloc; i respectivament en homes,

50



Juan Antonio Gil Martínez, Jesús
Descals Esteban i Miguel Moratalla
Guarner. 

DISSABTE, 19 D’AGOST DE 2012
RECITAL POÈTIC A L’ASSUT.- Un
grup de recitador de poesia local, inte-
grat pels poetes Josep Micó i Abel
Dàvila, l’escriptor Josep Sales i la pin-
tora Pilar Niebla, entre altres, tots ells
acompanyats del saxofonista Salvador
Vidal i tres guitarres. Tots recitaren al
compàs de la música poesies.
Primerament ho feren a la barana del
jardí de l’assut, després passaren a la
selleria, al segon portell de l’assut. El
públic que seia al seu voltant foren de
20 a 30 persones. Foren tots molt
aplaudits, però es queixaren  que, per
ser a viva veu, el soroll de l’aigua no
permetia sentir bé.

DIUMENGE, 26 D’AGOST DE 2012
3ª. TRAVESSIA DE NATACIÓ ANTE-
LLA.- Al peu del moll de la seu pira-
güista es donava l’eixida de la 3ª.
Travessia de Natació Antella, els nada-
dors/res havien de recórrer 2.300
metres, des d’aquest punt fins l’assut
de Carcaixent i tornar; van eixir al vol-
tant de 180 nadadors/res, en les dife-
rents categories, des d’infantils a màs-
ters, passant per júnior i sèniors.

En finalitzar aquesta prova es va fer
una altra per a les mateixes categories
amb un recorregut de 600 metres, on
van participar al voltant de 80 nada-
dors/res. Aquesta travessia fou orga-
nitzada pel CECA amb col·laboració
de la Federació Valenciana de Natació
i l’Ajuntament d’Antella.

Els guanyadors de la prova absoluta en
la categoria masculina foren, primer
Daniel Ponce Jiménez, seguit en
segon i tercer lloc per Josep Ortega
Boira i Jonathan Rodríguez Marin. El
nadador local i triatleta Jordi Pascual
Sales, que també participà obtingué
un onzè lloc. En la categoria femenina
la guanyadora fou Ana Molina
Herreros, seguida de Carolina Pradas
Medina i Irene Jorro Medina, en
segon i tercer lloc respectivament.

DIMECRES, 19 DE SETEMBRE DE 2012
INCENDI D’UNA FURGONA AL
MOLÍ.- Al voltant de les 2 de la nit de
hui, el propietari de la furgoneta
marca Opel, que es trobava aparcada
davant de a sa casa, l’antic molí del
poble, veia com es cremava aquesta
per complet; després de la intervenció
dels Bombers per apagar-la, la
Guardia Civil féu el corresponent ates-
tat per presentar-lo al Jutjat
d’Instrucció Degà d’Alzira per a la
seua investigació. No se sap si el incen-
di fou intencionat o fortuït.

*****

100 ANIVERSARI DEL 
PINTOR LOZANO
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DIMECRES, 19 DE SETEMBRE DE 2012
VISITA A L’EXPOSICIÓ “FRANCIS-
CO LOZANO, LA MIRADA CREA-
DORA”.- L’Ajuntament d’Antella ha
organitzat un viatge, de tots dels veïns
que ho han desitjat, a València per visi-
tar l’exposició de pintura del pintor
“Francisco Lozano, la mirada creado-
ra”. N’han eixit un total de dos auto-
busos, amb més d’un centenar de per-
sones. L’exposició estava ubicada al
Centre Cultural del Carme, lloc on
esperaven als visitants dues de les tres
filles del pintor Francisco Lozano. En
arribar-hi una d’elles explicava el  con-
tingut de l’exposició i agraïa la visita
en nom de la família.

La cinquantena llarga de quadres que
hi havia exposats, estaven repartits en
tres sales grans comunicades entre si,
on en la primera, a més de quadres,
explicava en panells la vida del mestre,
així com s’exhibia un joc de fotogra-
fies i un vídeo de la seua forma de pin-
tar. A les tres sales també s’apreciaven
poesies dedicades al pintor per dife-
rents poetes amics seus.

Tots els visitants passares després a la
sala de conferències del Centre, on el
Director del Consorci de Museus,

explicava la importància de Lozano
entre dels valencians; també intervin-
gué una de les filles, el Regidor de
Cultura i l’Alcalde d’Antella. En fina-
litzar l’Ajuntament oferí als visitants
un berenar, en el qual hi havia una
pastís dedicat a Francisco Lozano.

DIVENDRES, 21 DE SETEMBRE DE

2012
INAUGURACIÓ DEL CARTELL
“MATEU-LO ANTE-ELLA”.- Després
de passar la primera redona de l’en-
trada del poble per Gavarda, a l’esque-
rre, junt als dos pins del pàrquing,
s’ha instal·lat un gran cartell, a mode
de quadre, on es representa els
amants d’Antella, al rei moro, orde-

nant que maten a l’estimat davant d’e-
lla “Ante-ella”, tot segon conta una
falsa llegenda del segle XX sobre la
nomenclatura  d’Antella. Han inaugu-
rat aquest cartell, l’alcalde Gustavo
Montagudo i l’autora de l’obra Anna
Noguera, que dirigiren unes paraules
als vora quaranta assistents a l’acte.

TAULA REDONA A L’AJUNTAMENT
“LOZANO, L’ANTELLÀ UNIVER-
SAL”.- Després de la inauguració del
cartell, a la sala d’actes de l’Ajuntament,
decorada amb un quadre del pintor
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Lozano i diverses reproduccions de pin-
tures en làmines d’aquest mateix, se
celebrà la conferència, taula redona
sota el títol abans esmentat.
Presentava l’acte i féu de moderador el
lingüista i ex alcalde d’Antella
Leonardo Giménes, el qual cedí la
paraula al crític d’art Bernat
Montagud, que explicava com era la
pintura de Lozano, tant en la figura
com el paisatge, la importància adquiri-
da en el món artístic i que identificava
un Lozano de la resta de pintures.
Continuava el pintor i deixeble de
Lozano, Josep Esteve, el qual donava a
conèixer la forma d’ensenyar i el tracte
tant humà que tenia amb els alumnes.

Jesús Huguet, secretari del Consell
Valencià de Cultura, féu menció als
títols que havia guanyat Lozano, així
com el tracte de company dins del
Consell Valencià de Cultura, al qual
també va pertànyer Lozano. En finalit-
zar l’alcalde Gustavo Montagudo,
obsequià als membres de la taula amb
un llibre i a la néta del pintor, allí pre-
sent amb un ramell de flors. Tot seguit
els més de 60 assistents a l’acte degus-
taren un vi d’honor que se serví a la
plaça Major davant de l’Ajuntament. 

*****
DISSABTE, 22 DE SETEMBRE DE 2012
3ª. FESTA ESTELLES.- L’Associació
Cultural CILIM ha organitzat per pri-
mera vegada la festa Estelles, encara
que figure com a tercera, que és orga-
nitzada per tot arreu de pobles del
País Valencià.
Amb col·laboració de l’Ajuntament
s’ha organitzat un sopar al barracó de
l’Assut, on després de sopar els més de
50 assistents, s’ha passat a llegir poe-
sies de poeta valencià Vicent Andrés
Estelles, al peu de la casa de les
Comportes.

Presentà l’acte Pep Micó Conejero;
recitaren poesies de Vicent A Estelles,
els següents: Joan Conejero  Assumiràs,
Sònia Minetto La cançó de la sargantana,
Josep J Noguera L’ofici, Josep Micó
Amic, Abel Dàvila Flènda, Leonardo
Giménez Els amants, Isaïes Minetto
Crim, Susa Crespi Demà serà una cançó,
altra vegada Leonardo Giménez A
Lozano, Pilar Bonacho M’he estimat molt
la vida, Pep Giner d’Alberic Ací i Pilar
Niebla La rosa de Paper, que fou acom-
panyada per la guitarra de Susana
Lagos.
Aquest acte hi assistiren 67 persones
de totes les edats.

f
e

t
s

 d
’a

n
t

e
l

l
a

, 
a

n
y

 2
0

1
2

53



DIVENDRES, 28 SETEMBRE DE 2012
FORTA PLUJA.- En la vesprada d’a-
quest dia va caure a Antella una pluja
de 97 litres per metre quadrat, mesura
presa de l’estació meteorològica de la
Font Dolça. Des de juny no havia plo-
gut al terme, per tant beneficià molt
els tarongers, ja que fou únicament
aigua.

DIUMENGE, 30  SETEMBRE DE 2012
CONCERT DE LA PROTECTORA A
L’AUDITORI.- La banda de música la
Protectora Musical ha ofert un con-
cert a l’auditori municipal l’Assut. Hi
assistiren al voltant d’un centenar de
persones. 

Aquest concert estava comprés com a
2n de Compositors Valencians de la
27ª Trobada d’Escoles en Valencià i de
la 33ª Campanya Retrobem la Nostra
Música, de la Diputació de València.
La banda fou dirigida pel mestre
Gaspar Nadal Maronda, i totes les
sonates foren d’autors valencians.

DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE DE 2012
NOU DESPATX DE PA.- Al núm. 1 del
carrer Pintor Abril s’ha obert al dia de
hui una nova tenda de despatx de pa;
la titular és Paqui Navarro. Aquest
local al llarg del temps era de comesti-
bles, la botiga del “tio” Elies, després
fou drogueria i perfumeria de dife-
rents titular, i ara de pa i pastisseria.

DISSABTE, 6 D’OCTUBRE DE 2012
1r. MASSÍS TRIATLÓ.- A les 13 hores
de hui ha començat el 1r. Massís
Triatló Antella, amb un total de 147
triatletes, els quals havien de recórrer

1,9 km de natació, 85 km en bicicleta i
21,095 km a peu. La prova la finalitza-
ren 115 triatletes. Els guanyadors en
homes foren Iván Tejero, seguit de
Gonzalo E Pardo i Mateo Pesquer; en
dones foren 1ª. Eliana Sotelo, 2ª.
Cristina San Martin i 3ª. Patricia
Bueno.

Aquest Massís Triatló fou organitzat pel
Centre Esportiu i Cultural Antella, amb
la col·laboració de l’Ajuntament
d’Antella, tot dins dels actes commemo-
ratius de la Diada dels Valencians, Nou
d’Octubre (més detalls veure Levante-
EMV, edició de la Ribera, de data 6 i 9
d’octubre, pàgs. 30 i 36; i Superdeporte,
data 6 d’octubre, pàg. 37).

DISSABTE, 20 D’OCTUBRE DE 2012
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “30
ANIVERSARI  DE LA PANTANADA
DE TOUS”.- Organitzat per
l’Ajuntament, s’ha inaugurat aquest
matí una exposició de fotografia a l’ofi-
cina de Turisme, ubicada en la casa de
les Comportes.

Aquesta exposició fotogràfica és en
memòria del 30 aniversari de la
Pantanada de Tous, ocorreguda el
mateix dia i mes de l’any 1982. És un
recull fotogràfic local classificat en
tres parts; la primera, com era el poble
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abans de la catàstrofe; la segona com
anava afectant la inundació als dife-
rents llocs del municipi; i la tercera
com queda Antella després de la
Pantanada.

Les fotografies són quasi totes en
color, encara que hi ha algunes en
blanc i negre. La major part d’autors
son Florencio Sarrión, Mari Carme
Alberola i Pep Peris, encara que
també hi ha fotos d’altres autors.
L’exposició estigué oberta al públic
fins als diumenge de vesprada. 

DISSABTE, 17 DE NOVEMBRE DE 2012
CIRC A L’AUDITORI.- La companya
de circ Arlequí ha realitzat una única
funció de circ a l’auditori municipal
en el dia de hui, l’entrada per a tots
era de cinc euros; hi va acudir molta
gent, sobre tot públic menut acom-
panyat dels pares. 

DISSABTE, 1 DE DESEMBRE DE 2012
EXPOSICIÓ DE PINTURA “POR-
TES QUE ENS PORTEN A ALTRES
MONS” i PRESENTACIÓ DE LA
“LLOCA Núm. 8”.- Organitzat per
l’Associació Cultural Cilim, hui al saló
de plens de l’Ajuntament, s’ha inaugu-
rat l’exposició de pintura de Pilar
Niebla “Portes que ens porten a altres
mons”. En aquest acte el divulgador
cultural i crític d’art Pep Giner, ens ha
parlat de la vida i obra de l’artista giro-
nesa resident a Antella.

Seguidament el vicepresident de
l’Associació Cultural Cilim, Alexandre
Conejero presentava el número 8 de
la revista anual La Lloca, dedicada en

els seus monogràfics a La Constitució
de Cadis de 1812 i a la 27ª Trobada
d’Escoles en Valencià celebrada
enguany a Antella. L’exposició estigué
oberta fins el dia 9 de desembre, i a
l’acte assistiren al voltant d’unes 80
persones.

DIJOUS 6 I DIVENDRES, 7 DE DESEM-
BRE DE 2012
8ª. FIRA ARTESANAL D’ANTELLA.-
Com l’any passat, aquest dos dies s’ha
celebrat la 8ª. Fira Artesanal d’Antella,
la qual ha estat ubicada entre la plaça
Major, carrer Santa Bàrbara i plaça del
Rei; al carrer esmentat i aquesta últi-
ma plaça estaven la major part de
paradetes, mentre que a la plaça
Major estaven les atraccions per a
menuts, com castells inflables de
goma i un circuït de cars. A més a més
de la venda de productes artesanals, hi
hagueren productes de degustació i
actuacions musicals. La fireta fou visi-
tada per gran nombre de veïns del
poble i forasters, que s’havien despla-
çat a Antella con conseqüència del
pont de la Constitució i Puríssima. 

DIMARTS, 11 DE DESEMBRE DE 2012
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DIGI-
TAL ·UN RIU DE PARAULES” A L’A-
JUNTAMENT.- Com últim acte de la
27ª. Trobada d’Escoles en Valencia,
hui a la sala de Plens de l’Ajuntament
s’ha presentat el llibre digital en PDF,
“Un riu de paraules”, dels escriptors
de la Ribera; en aquest acte han inter-
vingut l’alcalde Gustavo Montagudo,
el president de Xúquer Viu, Roger
Pons, l’escriptor Josep Lozano
d’Alginet, en representació dels
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escriptors de la Ribera , i Joan Cortés,
coordinador dels Centres
d’Ensenyament de la Ribera. Aquest
llibre es troba a internet en gentdetro-
bada.org i fins hui s’havien fet més de
1500 baixades. 

DIMECRES, 12 DE DESEMBRE DE 2012
VISITA A ANTELLA DEL PRESIDENT
i VICEPRESIDENT DE LA GENERA-
LITAT VALENCIANA.- Al mig dia de
hui el president i vicepresident de La
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra i
José Ciscar, aquest últim també
Conseller d’Agricultura i Aigua, han
visitat Antella, mentre l’alcalde Gustavo
Montagudo i la tinent d’alcaldessa
Amparo Estarlich estaven en una reu-
nió a la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer a València, ja que no eren
coneixedors de la visita esmentada. El
motiu de la visita fou, una reunió amb
els Usuaris Sindicals del Xúquer, asso-
ciació integrada per les sèquies que aga-
fen aigua d’aquest riu.

El president i vicepresident de La
Generalitat, acompanyats dels repre-
sentants de les diverses sèquies, així
com un grup de militants i simpatit-
zants del PP local, han recorregut la
Casa de les Comportes i tot l’Assut fins
al tercer portell. Tot seguit han dinat a
la Casa del Rei. Hi hagué un xicotet
grup de persones que protestaren per
aquesta visita davant la comitiva per la
política portada a cap pel Consell
Valencià.

DISSABTE, 15 DE DESEMBRE DE 2012
CONCENTRACIÓ A L’AJUNTAMENT
CONTRA LES RETALLADES DEL
GOVERN CENTRAL i DE LA GENE-
RALITAT.- Al voltant de les 12 hores de
hui, un grup d’unes 60 persones es con-
centraren davant l’Ajuntament, el
motiu fou protestar contra les retallades
en general portades a cap pel Govern
Central i el de la Generalitat Valenciana,
tots dos regits pel PP.

La convocatòria fou realitzada per
l’Ajuntament. L’equip de Govern
Local estava a la porta de la casa del
poble i, per la tinent d’alcalde,
Amparo Estarlich es llegí un manifest
que fou aplaudit per tots els assistents. 

DIUMENGE, 23 DESEMBRE DE 2012
NADALES AL CARRER.- Un grup
d’unes 30 o 40 persones, la major part
pertanyent al grup de cantors de l’es-
glésia, amb el rector, a poqueta nit d’a-
quest dia, han anat cantant nadales a
diversos cantons dels carrers del
poble, i feien jocs de diferents veus
acompanyat de la pandereta.

També cal fer constar que el dia ante-
rior, dissabte 22 de desembre, la
banda de música la Protectora
Musical, oferí el seu tradicional con-
cert de Nadal, sota la direcció del mes-
tre Gaspar Nadal Maronda. 
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El company Josep Micó  ens féu arri-
bar el seu poemari “Pels ulls tremola
la carn” i només en ser llegit una vega-
da ens vingué a la memòria una frase
del filòsof Ludwig Wittgenstein del
seu llibret “El tractat” que fa així: “Del
que no podem parlar, cal guardar-ne
silenci”. Wittgenstein era un filòsof de
la Viena dels anys vint que revolucionà
la filosofia del llenguatge només amb
un llibret de cent pàgines, l’únic que
va publicar en vida, i que en realitat
era la seua tesi doctoral, cosa que
demostra que no cal ser un escriptor
prolífic per modificar el món de l’art
o de les idees. O en el nostre cas, de la
poesia. Però, què és això de la poesia?!

Fernando Pessoa, el poeta portuguès
per excel·lència i potser un dels més
grans a escala mundial, la definia
d’una manera molt senzilla: “La poesia
és la manera particular de parlar de
cadascú”. Hauríem d’entendre, per
contra,  que “la forma de parlar de
tots” seria la prosa, la narració, el
conte, la novel·la o la saga. Perquè en
parlar o escriure –si més no quan par-
lem en les hores de la vigília- ho fem a
la manera de tots els altres, és a dir,
aportem una informació de forma

esperada, sense sorpreses: el que
compta és la informació que donem
als altres; però en la poesia sembla que
la cosa no funciona igual. Quan par-
lem en poesia, qui parla sembla ser un
altre, una persona desconeguda vingu-
da d’algun racó de la nit, d’alguna pre-
gonesa del somni: ningú no parla en
poesia normalment, i per tant, qui
parla és l’altre, aquell desconegut que
espera a veure’ns dormint i ens apa-
reix, de sobte,  amb la nostra pròpia
cara i la nostra pròpia veu però que
s’expressa i es mou de forma inespera-
da, inconeguda, com si fóra un actor
de les pel·lícules del cinema mut, cor-
rent, botant en lloc de caminar, fent
gestos amb una cara enfarinada i dient
coses desconcertants... quan ens dei-
xondim, a l’endemà, a la fi de la nit o
del somni, intentem recordar i potser
reescriure tot aquell devessall d’imat-
ges aparentment desordenades; i si
pensem com pensem en les hores
diürnes o abans de poqueta nit, quan
les ombres cobreixen la terra amb les
seues ales silents, intentarem reorde-
nar aquell caos de la nit que hem vis-
cut o millor dit, que el nostre cervell
ha elaborat al llarg de la nit: el resultat
serà EL POEMA. Podríem concloure

aproximació a la 
poètica de j. micó

Isaïes Minetto 



que si la narració és el llenguatge del
dia, la poesia ho serà la de la nit. Josep
Micó ens diu en el poema “Baixades a
l’infern”: “Com concebre l’assecada
d’un riu brusca/ en el corrent puixant
del seu inici?/ o suposar l’adveniment
de la nit/ en l’escalfor previsible del
migdia?/ o imaginar una rosa ja pansi-
da/ del capoll cruixit que li féu el
camí?/ Potser en somnis insòlits visi-
tem/ aquells àmbits de silenci adolo-
rit./” 

I ara!...  ¿cal escriure així, com ningú
més mai no ho diu, fent ritmes i rimes,
metàfores i metonímies, al·legories o
sinestèsies inextricables? Doncs, sem-
bla que sí, perquè això és el que ens
queda del discurs de la nit: aquell
ordre desordenat, el poeta intentarà
fer-lo comprensiu amb un altre ordre
de versos, ritmes i rimes aparentment

estranys però que justament justifica
un ordre humà sense el qual no
podríem descriure les zones de
penombra, les tenebres, les davallades
a les profunditats del somni sense
llums: aquell aparent artifici lingüístic
és el que fa semblar més comprensi-
blement humà un discurs en principi
irreconeixible.

Sobre açò, Josep Micó ens conta en el
poema Ulls: “Ulls de golafre encante-
ri/ d’abissal profunditat/ talment
com una escotilla/ que jo, peix, vull
penetrar/ travessar per pastar algues/
praderies i coralls/ Ulls de misteri que
imanta/ i que s’activa en mirar/ Ulls
que abominen fronteres/ i acullen
somnis vedats/” I és el símbol del peix
d’ulls grans que tempta en un espai
aquós, i per tant distorsionat, per a
després poder explicar als altres com
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és allò que ningú més no ha vist mai.

Si ens permetem un moment, anem a
fer-ho ara a l’inrevés, és a dir, des de la
terra estant, i no dins l’aigua com un
peix: imaginem que som nosaltres els
qui escrivim una carta d’amor i que
tot seguit l’enrotllem: com en els con-
tes de nàufrags col·loquem la carta a
l’interior d’una botella de vidre i la
taponem amb suro, lacre o plom; la
llancem a la mar. Amb el pas del
temps l’ampolleta pot viatjar per
oceans procel·losos i arribar a les
vores d’una platja solitària d’una illa
llunyana i desconeguda. En l’arena,
algú la podria trobar i en obrir-la i reti-
rar-ne el contingut trobaria un tros de
paper desgastat i sulsit pel
pas del temps, els sotracs de
les ones i el salnitre de l’ai-
gua de la mar: trobaria que
la major part del text seria
il·legible i que només algu-
nes paraules de la carta d’a-
mor s’haurien salvat. Si
aquell rescatador tingués
interès i les copiara en l’or-
dre en què estan aquelles
paraules rescatades de la mar
per intentar llegir el que en quedava,
potser es trobaria amb un text frag-
mentari i inconnex d’aquella carta ori-
ginal però justament allò que restaria
seria el poema, i la interpretació que li
donaria seria el sentit que li’n podria
traure al text recuperat: les paraules
justes i necessàries per interpretar i
comprendre la carta original és LA
POESIA vinguda de la mar.

Això, per tant, seria la poesia: el que en
queda després del naufragi, el que se

salva de l’oblit i la destrucció. Arribats
ací, però, hauríem de pensar que l’ac-
ció de la mar, la sal i el destí o potser el
pas del temps en la historieta que hem
referit, en la poesia és, en realitat, el
nostre propi cervell que espera pacient
a què la nostra pobra ànima desorien-
tada es relaxe i s’abandone a les ones
del somni i de la nit per esborrar aque-
lla part del discurs i de la sintaxi que
anomenaríem correcta   o esperada; el
resultat, doncs, no el determinem nos-
altres, ni tampoc el poeta; sembla com
si ja vinguera ordenat per alguna altra
força atàvica i incontrolable; Josep
Micó ens ho recorda en el poema La
planeta:  “No  vaig escollir el cosmos on
nàixer/ tampoc la galàxia ni el plane-

ta/ ni el continent ni l’èpo-
ca/ ni la civilització ni la
cultura/ ni la família ni els
pares/ no vaig triar la clas-
se social/ no em va pregun-
tar ningú quants germans
volia/ ni si en volia/ tam-
poc no m’oferiren un cos a
la carta/ raça, alçada,
dimensions, colors/ no he
triat el sexe ni preferències
sexuals/ ni coeficient d’in-

tel·ligència/ ni amics ni companys de
treball/ ni parelles per a l’amor/ ni de
segur aquest POEMA/  

No és, per tant, la meua consciència
efectivament la que ho determina sinó
la que pot salvar el que en queda, per-
què l’inconscient –el nostre cervell,
l’inconscient del poeta- ha actuat com
la sal i les ones de la mar: pretén
esborrar-ho tot.  Si sabem ara açò, ens
farem una pregunta: i per a què ser-
veix la poesia? 
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En el discurs prosaic que tots nosaltres
considerem normal perquè és el que
usem tots en comunicar-nos i ordenar
les nostres idees des de les primeres
hores del matí, també trobem anoma-
lies discursives que funcionen per ana-
logia, com per exemple comparacions
:”aquella és tan alta com un pi” o
hipèrboles: “fa un sol que bada les
pedres” o metonímies: “vols prendre
una copa o fer-te’n una?” i encara pre-
guntes retòriques com dir-li a un
home: “tens fills?” quan tots sabem
que ningú és com un pi, ni el sol bada
una pedra (si no és amb el pas dels
segles) ni podem menjar el vidre
d’una copa sinó beure el líquid que hi
conté o que són les dones sempre qui
tenen fills ( els homes només poden
ser pares); però sembla una norma
acollida i acceptada per la majoria
que, en parlar en prosa, usem marra-
des i dreceres per anar més ràpids i
després ja ens apanyarem i entendrem
sense fer-ho massa extens.  En canvi,
en la poesia, açò mateix causa sorpre-
sa, incomprensió i astorament.

Prenem un exemple, com ara el sím-
bol del “colom” que per la cultura
jueva és, des dels temps de Noé i l’ar-
ca, el símbol de la fidelitat i la pau,
cosa que heretem els europeus a tra-
vés del cristianisme en la figura de
l’Esperit Sant o de Déu, i que també
quedarà immortalitzat en els traços de
Picasso en el dibuix famós del colomet
amb la vareta d’olivera en el bec com
a símbol de la Pau; mentrestant, en la
cultura musulmana el colom és el sím-
bol de l’amor, la passió amorosa i dels
missatges d’amor, tot acomplint la fun-

ció tradicional de coloma missatgera
de cartes d’amor entre les persones
enamorades fins l’arribada última-
ment del mòbil i dels iPod.  Josep
Micó ens hi remet en el poema La bio-
logia compartida que diu:”No trac
l’ull sobre un estol de coloms aterrats
a la gespa obaga d’un espai enjardi-
nat/ no cessen de picar pedretes,
cuquets, grans, llavors: la seua dieta/
viuen en grups i moren sols, inflats, en
qualsevol racó d’un parc/ un tràiler
senzill de la vida humana/ cada vega-
da vivim més en solitari i morim en
companyia/ en residències plenes
envoltats de semblants, la televisió en
marxa/ i la comunicació silenciada/
l’ús del carro de la compra no esborra
tot allò que compartim/

Micó ens mostra una nova analogia de
la vida d’un colom amb la vida d’una
persona: humans i coloms, fidelitats o
pau, amb l’amor per a tots els
casos...,tan se val, perquè la mort ens
anivella, la mort ens unifica i ens fa
idèntics davant del no-res, com si fós-
sem peces del joc de l’escac: peons,
torres, cavalls o reis, tots som iguals
quan s’acaba la partida i la mà del
jugador ens amolla a la bossa o la
caixa: el tauler restarà buit i en silenci,
i les peces totes tenen el mateix valor
de fusta. Aquesta nova interpretació o
analogia a partir d’un símbol  ja cone-
gut i amb una atribució definida és l’a-
portació nova que ens dóna la poesia:
explicar allò que encara no teníem
previst ni vist però amb elements
antics.

Tanmateix, encara n’hi ha més; aquest
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nou ús de materials usats ens
aproparà a la realitat que
temptava fugir dels paranys
lingüístics: pensem, per
exemple, quan ens hem
aixecat avui al matí i hem
obert els finestrons del balcó
o del  terrat; en l’instant
concret d’obrir la falleba un
raig de llum, com una corti-
na de pulsió de vida ha tallat
l’habitació pel mig i tot seguit un altre
i de seguida encara un altre que han
anat il·luminant amb força l’espai tan-
cat i que entre raig i raig de llum ha
anat cobrint-se un altre espai de
penombra encara com a record de la
nit i de la son oblidadissa. Tot allò que
hem anat  trobant ha estat  gràcies a la
llum diàfana que ens retornava el món
conegut: llit, armari, taula, cadires, els
quadres... com una seqüència de
càmera projectada a la pantalla així
mateix hem anat captant la realitat;
Josep Micó finalment ens hi aboca al
darrer poema titulat Escriure les
llums: “les paraules estèrils/ ni pasten
ni couen penombres/ S’insinuen els
versos immadurs/ vénen i van mil pro-
vatures/ que el paper humilien/ A
voltes, podem escriure les llums/”

I és ara que volia retornar al principi

del meu parlament quan
citava el senyor Ludwig
Wittgenstein i el final del
seu llibret de només cent
paginetes “D’allò que no es
pot parlar, cal guardar-ne
silenci” perquè ara, aquell
espai en penombra entre
dos rajos que no vèiem ni
podíem comprendre, aquell
espai mort entre dos llums,

del qual calia guardar-ne silenci,  se’ns
fa, de sobte,  descriptible en crear-nos
el nou llenguatge de combinacions
poètiques que ens faltaven a la prosa o
en el discurs general que solem usar
en les hores diürnes: crear una nova
disposició lingüística per a parlar d’a-
llò que resta en el punt mort de la des-
cripció del llenguatge, d’allò que no
podíem parlar però que ara ho tenim
a l’abast.

Així que ara, potser quan en tornem
cap a casa a l’hora obaga, entre les
penombres a penes perceptibles, en el
silenci de la nit, experimentem una
altra realitat que ens quedava fins ara
oculta, aquell espai quasi intangible
entre dos rajos de llum, i podrem així
per fi, no haver de guardar-ne silenci,
perquè haurem trobat el nostre propi
i particular discurs poètic.   
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el riu encara baixa net
XVé  PREMI “LA ROSA DE PAPER”

2011  FLORIDA UNIVERSITÀRIA

Josep Micó i Conejero

Paràlisi

Temps de silencis públics i familiars
que ofegaven l’alè de les veritats feridores.
La por al cos subjectava la necessitat
d’explicar  l’inexplicable,
aquelles preguntes que no tenien resposta
i eren coses de persones majors.

Quan els majors parlen els xiquets callen,
ens responien si volies ficar-hi cullerada
en les críptiques converses adultes.

Tanmateix descobríem bàndols i individus,
intuïts subtilment en secretes xerrades.
I esdevenien fets que malgrat totes les cauteles
se sabien i es comentaven.

Vampiresques capes verdes
decomissaven el treball honrat 
a camins i carreteres
perquè s’enriquiren d’estraperlo
els beneficiaris de la croada.

Han envellit el temps i els fets 
però encara hi ha massa respostes
que hauran de depurar l’incomprensible
i esclatar el silenci perquè es faça la llum

Ressons

Olors que solquen el vent
des de dolls impensats,

imatges entelades i fugisseres
copsades de sobte sense saber com,

palps  imperceptibles,
sintonies que relaten 

nodridores coneixences.
Llamps que revifen  

la vida que crèiem adormida... o morta.

Sacsejats per aquests ressons,
allarguem el viure del passat,

reculem en el temps,
ressuscitem impossibles

i tornem a gaudir 
del que no ens plau haver perdut.
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Boira

“Els vius no tenen tombes”
Kjell Espmark

Examine fil per randa la vida amb vosaltres,
i contemple les fotos més estimades.

Els sentiments romanen intactes, 
com el dia que partireu, 

tanmateix, comprove, desconsolat,
que una odiosa boira cobreix com un tel

el vostre record més dilecte,
i sembla que us allunyeu de mi

com en un comiat de tren.

Com un malson.

Línia 5: Marítim-Aeroport

Esguarde les tessel·les dispars  
disfressades d’astúcia,

que esmussen el matí quotidià del camí,
mirades paralítiques de direcció invertida

indaguen l’aventura interior
i ignoren les planetes veïnes.

I la solitud inunda l’espai.
Només els ulls dels infants es mouen

i aprenen del bestiari apàtic.
La connexió central, però, batega oculta

i el silenci corpori s’esmicola
per la veu esmolada que apunta una estació.

Reivindicació de Caïm

A qui Fortuna ha adoptat totes li ponen
i ja en sabem els mèrits.
On fica la mà trau merda,
qui desventura empaita per les butxaques
i no sap com amagar-se’n.

L’esclafit caòtic, insondable, de la natura,
força els homes a contestar els seus reptes.
Sembla que és atzar i no balança
qui reparteix els talents,
amb flagrant favoritisme.
Mes la necessitat, l’afany de tenir, 
d’excel·lir és idèntica
i per a molts els estris es queden curts.
Ací hi brolla l’inconformisme i la rebel·lia.

No es tracta d’occir ningú, 
però Abel juga amb avantatge, 
és l’elegit i Caïm, desafavorit, és l’exclòs.

Forat blanc, forat negre

Desvetllat l’erm inhòspit de l’aparent agrafia, 
del parèntesi de llarg silenci,
no per pluja que assaonà el paratge,
sinó per deu que revifà el temps de tots els
mots 
delerosos d’espargir l’escorregut indret.
Jo, forat negre, que liba el discurs,
tu, forat blanc, que m’expulses la lletra.

Digué l’amant a l’amic: Tasta
les paraules i explica’t la vida.
Ones i partícules s’autoalimenten
i l’amic aprèn ara de cavaller de fortuna.
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Dolorida existència

Juraria que fa mil anys 
i recorde que era ahir,

que mirava des de baix, 
des de la meua petitesa,
les persones del voltant.

Eren tan majors, tan grans, 
que la certesa irrefutable 

deia que hi arribaria 
després d’un temps infinit.

Ensarronat en la idea, 
avançaria el meu temps
cada vegada més lent, 

i cap meta creuaria.

Ara ja hi sóc a dalt, 
antic com una glacera,

i en girar la vista enrere, 
em torba el penya- segat.

Ànimes d’ahir, només són noms 
esculpits al marbre,

biografies que un dia 
en l’alta mar arrelaren,

i s’hi han fos en el gran buit, 
sens esbrinar grans demandes.

No sé quan visitarà 
la casa que no l’espera,
més l’eco de les peülles 
i l’alenada corrompuda
del genet inexorable, 
les pressentesc a diari
ja una mica al darrere.

L’últim en girar plec 
serà el sol que dóna llum,

s’iniciarà  l’enigma del no-res més infinit 
i finirà el gran daltabaix de l’abstrusa 

i impenetrable existència dolorida.

El riu encara baixa net

“ Mentre s’acosta la nit, alguns records em
fan viure” Raimon, Rellotge d’emocions

El riu encara baixa net, 
no hi ha bars ni coca-coles 
i la casa de comportes no és de plàstic.
Em mullen les clarors d’estiu 
als carreus ardents,
de mil·lenàries pedres àrabs.
El borró lliscadís estora l’assut 
amb les aigües persistents dels nostres jocs, 
disfressats de peixos simulem 
enganyar la gran sèquia al seu inici.
A l’arbreda, esponerosa d’aires centenaris,
bancs de pedra d’ombra i fresca, 
arbres de soca inabastable,
...i el poble és concebut com tot nostre.

Converses de taula parada, 
...de panerot a la fresca,
on, atent, escolte els pares,
sóc en el moment d’aprendre
de la saviesa les pautes.

Cull manolls d’amistats franques, 
en un món segur d’afectes,
entre els jocs i els jocs del dia 
vaig i isc sovint a casa,
...i m’assadolle de besades.
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dunes de riu
Al pintor Francisco Lozano

abel dávilasabina

Jo he sentit el mar com tu,
i les teues dunes rebels són les meues,
difícilment la sorra canvia,
solament el color del seus grans nus.

La teua casa, la que fa cantó
és molt veïna,
i les campanes inquietes,
i els carrers estrets on jugaves,
i l’aigua del riu rabiós.
He estat, com tu, amic de la terra àrida,
dels pins cremats,
i de la muntanya erma.
Segurament, com jo, vas escalar la creueta,
on el poble és un revolt blanc.

Semblen coses del destí quan la mar ho arrossega tot,
m’ha arrossegat a mi com una duna al teu riu,
al poble on vas nàixer i on pot ser moriré jo.



Ausiàs March (1400-1459) va escriure
els millors versos d’amor del segle XV.
Es va educar a la cort dels ducs de
Gandia, fins l’any 1425. Adult, passà a
viure a la ciutat i cort de València, on
hi moriria el 3 de març de 1459.

En aquesta ocasió he triat el poema
46, un poema que el cantant de

Xàtiva, Raimon, va donar a conèixer a
través de la seua versió musical; una
versió, però, incompleta. Ací podran
llegir la versió completa actualitzada
del poeta de La Safor.

En primer lloc presente la versió
actualitzada i més avall en faig una
interpretació.

46

Veles i vents han mon desig complir
fent camins dubtosos per la mar.
Mestral i Ponent contra ell veig armar;
Xaloc, Llevant, els deuen subvenir
amb llurs amics el Grec i el Migjorn,
fent humils precs al vent Tramuntanal, 
que en son bufar els siga parcial
i que tots cinc complisquen mon retorn.

Bullirà el mar com la cassola en forn,
mudant color i l’estat natural,
i mostrarà voler tota res mal
que sobre si atur un punt el jorn.
Grans i pocs peixos a racons correran
i cercaran amagatalls secrets,
fugint del mar, on són nodrits i fets,
per gran remei a terra eixiran.

Els pelegrins tots plegats votaran
i prometran molts dons de cera fets.
La gran por traurà a la llum els secrets
que al confessor descoberts no seran.
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En el perill no em caureu de l’esment
ans prometré al déu que ens ha lligats
de no minvar mes fermes voluntats
i que tots temps em sereu de present.

Jo tem la mort per no ser-vos absent,
perquè Amor per Mort és anul.lat,
mes jo no crec que mon voler sobrat
puga ésser per tal departiment.
Jo sóc gelós de vostre escàs voler,
que jo morint, no em meta en oblit.
Sols aquest pensar, em tol del meu delit,
car, nos vivint, no crec es puga fer.

Després ma mort d’amar perdeu poder
i siga tost en ira convertit.
I jo forçat d’aquest món ser eixit,
tot el meu mal serà vós no veer.
Oh déu, per què terme no hi ha en amor?
car prop d’aquell jo em trobara tot sol.
Vostre voler sabera, quant em vol;
tement, fiant, de tot l’avenidor.

Jo sóc aquell més extrem amador
després d’aquells a qui Déu vida tol,
puix jo sóc viu, mon cor no mostra dol
tant com la Mort per sa extrema dolor.
A bé o mal d’amor jo sóc dispost,
mes, per mon fat, Fortuna cas no em porta.
Tot esvetlat, amb desbarrada porta,
em trobarà fent humil respost.

Jo desig açò que em podrà ser gran cost
i aquest esper de molts mals m’aconhorta.
A mi plau ma vida ser estorta
d’un cas molt fer, qual prec Déu siga tost.
Llavors, les gents, no els caldrà donar fe
al que Amor fora mi obrarà:
el seu poder en acte es mostrarà
i els meus dits amb els fets provaré.

Amor, de vos jo en sent més que no en sé,
de què la part pitjor me’n romandrà,
i de vos sap el que sense vos està.
A joc de daus us acompararé.
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Comentari al poema

En la primera estrofa el poeta ens
diu que és un viatger que desitja
arribar a bon port. El seu desig és
contrastat pels vents contraris,
Mestral i Ponent. El poeta sol.licita
l’ajuda dels vents de Xaloc, Llevant,
Gregal, Migjorn i Tramuntana per
aconseguir arribar a bon port.

En la segona estrofa veiem com el
desig del poeta fa desplegar una tem-
pesta apocalíptica, en la qual el mar
esdevé un perill mortal per als peixos
i les criatures marines que hi viuen,
pel combat dels vents contraposats.

En la tercera estrofa descriu la por
que la tempesta provoca en la resta
del passatge del vaixell, una por que
els farà dir la veritat (segons els antics
l’extrem patiment feia dir la veritat,
perquè sota el dolor l’Home no té la
possibilitat de triar entre la mentida i
la veritat) Ara bé, al bell mig de la
tempesta infernal el poeta afirma
que ell mantindrà la seua voluntat
ferma en recordar la seua estimada.
No renunciarà al seu amor.

En la quarta estrofa, el poeta expres-
sa el seu menyspreu a la Mort, a la
qual tem tan sols perquè el separarà
de la seua estimada. Amb un punt
de recança afirma que tem la fi del
seu temps per no poder continuar
estimant-la, amb el dubte que ella li
siga infidel una vegada haja ell mort,
dubte que no existiria de continuar
ell en vida.

En la cinquena, tot dirigint-se a la
dama, ens diu que el dubte sobre l’a-
mor de la dama impedeix que l’a-

mor del cavaller siga complet. Així,
mana que un nou amor no puga
esdevindre en l’ànima de l’estimada,
ans que esdevinga ira, odi. Constatat
aquest fracàs de l’amor més enllà
dels sentits (la presència de la vida
física s’imposa en la relació dels
amants), llavors la veu lírica es quei-
xa al déu Amor, tot queixant-se que
no impose uns límits, car ell hi arri-
baria sense dubtar-ho, més enllà del
bé i del mal.

Ho afirma en la sisena estrofa quan
proclama que ell és el més extrem
amador... entre els vius, puix ha de
reconèixer que no és tan perfecte
amant com aquells que han mort
per Amor. Aquesta nova confessió li
reporta una altra angoixa: podria ell
arribar a ser semblant a aquells que
donaren la seua vida per Amor? Ell
confessa que sí, que hi està disposat,
però per la seua mala sort no ha tin-
gut ocasió –la Fortuna no li ho ha
permés- per demostrar-ho. Ara bé, si
arriba l’ocasió, ho demostrarà.
(Fixem-nos que, a poc a poc, la veu
lírica ens ha anat endinsant en un
terreny apte per a recargolar la
hipèrbole inicial, per esdevindre
una mega hipèrbole. M’explique.
Tot partint d’una situació apocalípti-
ca (Bullirà el mar com la cassola en
forn) ens prepara per a un gir sor-
prenent: si al bell mig de la tempes-
ta apocalíptica el poeta considera
que no ha pogut encara demostrar
que és un vertader amant, ¿quina
situació serà aquella en què puga
demostrar-ho? ¿La fi dels temps, el
col.lapse de l’Univers...? Siga la que
siga, ell la desitja per poder demos-
trar que, en efecte, és el més extre-
mat amador).
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La setena estrofa comença amb un
reconeixement que l’Amor que el
puga portar a morir serà un Amor
extremadament dolorós, insuporta-
ble per a la resta dels mortals, no
obstant per a ell serà un acte d’alli-
berament, que resoldrà el dubte de
la seua existència. I els seus versos
quedaran demostrats com a verta-
ders. (Fixem-nos que allò que el
poeta pretén demostrar no és res
menys que la seua condició huma-
na. En efecte, si l’Amor és l’essència
de l’Ésser Humà el poeta demostra-
rà que és un home íntegre lliurant-
se plenament a l’acte d’amar. Aquest
sacrifici en l’altar de la vida no sols
no és temut pel subjecte que navega
al bell mig de l’apocalipsi sinó que
és desitjat!)

En la tornada, dedicada al déu
Amor, ens recorda que per a ell
l’Amor és un doble patiment, per-
què el sent i perquè que no el pot
expressar amb paraules. Sols els que
ansien l’amor i no el tenen, el
poden comprendre, perquè ell es
troba en aquesta situació extrema de
voler amar sense tindre l’Amor de la
seua part (i de vos sap el que sense
vos està). Així, doncs, arribat a
aquest punt, el poeta es revolta con-
tra l’amor i el compara a un joc de
vilans: “A joc de daus us acompara-
ré” L’Amor com un joc de daus, un
joc d’atzar. El poeta, al bell mig de
l’apocalipsi –que és no-res per a ell-
menysprea l’Amor, que no ha sabut
donar-li un motiu més extrem per-
què ell puga, per fi, demostrar el seu
Amor. Qui és ell.
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El pròxim 4 de novembre de 2014 es
complirà el 150 aniversari d’una de les
riuades contemporànies més conegu-
des del Xúquer, aquella que a la
Ribera s’ha transmès oralment, de
generació en generació, fins als nos-
tres dies: la riuada de Sant Carles.

LA COMISSIÓ TÈCNICA
D’ESTUDI
Entre els dies 4 i 5 de novembre de
1864, el Xúquer es vessava tot ocupant
la seua plana d’allau formada al llarg
de seculars riuades, entre Antella i la
mar. Els efectes d’aquella revinguda
seria àmpliament estudiada i docu-
mentada per tal de conèixer-ne les
causes, tant d’aquesta extraordinària

inundació com de la periodicitat de
les revingudes, en la tardor, dels rius
de la vessant mediterrània peninsular,
i que donava lloc a una rica i àmplia
documentació tant a nivell científic
com de dades d’aquell temps sobre el
conjunt de la Ribera. Era la primera
volta que es feia un estudi tan detallat
de les causes de les revingudes del
Xúquer.

El govern central estava en aquells
moments sota el regnat d’ISABEL II,
en mans de la UNIÓN LIBERAL, par-
tit resultat de la fusió entre progressis-
tes, liberals-conservadors i monàr-
quics, fruït dels pactes entre aquestes
forces polítiques per tal de consolidar
la revolució liberal iniciada a Espanya
als anys 30 del segle XIX, després

alejandro conejero noguera

la riuada de sant carles 
(4 I 5 DE NOVEMBRE DE 1864) i la séquia

particular d’antella



d’endur-se per davant tota la legislació
feudal del regne i consolidar el poder
de la burgesia conservadora, guanya-
dora de la revolució antifeudal dels
anys 1834 a 1843.
La forta revinguda del Xúquer en la
comarca de la Ribera obligaria  que el
govern central de Madrid prenguera
mesures davant de les conseqüències
d’aquest greu esdeveniment sobre les
persones i els béns materials que havia
produït la riuada citada. La resposta
del govern fou la creació per Reial
Ordre del 18 de novembre de 1864
d’una comissió tècnica que estudiara el
per què d’aquestes revingudes fluvials i
donara a conèixer les mesures per a la
prevenció de les riuades: ”Las inunda-
ciones ocurridas recientemente en los
fértiles terrenos de la parte baja de la
cuenca del rio Júcar han llamado dolo-
rosamente la atención del Gobierno de
S.M Sin perjuicio de dedicar con más
calma otro género de trabajos y de estu-
dios á modificar en lo posible los efec-
tos de los desbordamientos, tanto del
rio Júcar cómo de los demás que se

hallen en iguales condiciones”. El 27
de novembre de 1864, vint-i-dos dies
després d’ocórrer “la mayor y más des-
astrosa inundación del Júcar que regis-
tra la historia” aplegava a València, la
comissió que el govern d’Isabel II,
havia nomenat per avaluar els danys
provocats pel vessament del Xúquer en
els primers dies de novembre de 1864.

En el moment de la riuada el conreu
exclusiu i fonamental de la Ribera és
l’arròs. El quadre núm. 2 ens mostra
el nombre de fanecades d’Antella i els
pobles dels voltants dedicades en
aquest conreu.      

Alcàntera del Xúquer 4.224
Antella 4.235
Beneixida 2.005
Càrcer 4.200
Cotes 805
Gavarda 4.940
Sellent 453
Sumacàrcer 4.005
Tous
Total pobles 

Alcàntera 335 50 300 75 425 378.350
Antella 1.050 100 400 300 800 1.368.698
Beneixida 347 20 180 0 200 780.943
Càrcer 686 33 100 0 133 1.054.593
Gavarda 355 3 145 112 260 781.708
Sumacàrcer 1.006 80 90 0 170 894.124
Sellent 230 13 23 0 36 265.490
Tous 1.411 50 362 0 2.399.207
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POBLES Habitants Superfície inundada Estimació 
dels danys

Hectàrees Total

Destruïdes Deteriorades Poc
perjudicades

Reals 
de velló.

El quadre núm. 1 ens mostra els efectes de la riuada sobre Antella i els pobles dels voltants.



de la Ribera 268.423
El dos de desembre eixia la comissió
de la ciutat de València per començar
l’estudi dels efectes de la riuada a la
comarca de la Ribera.

Del reconeixement fet per aquella
comissió governamental publicada
íntegrament per la Impremta
Nacional en Madrid en 1866, es pot
traure una gran informació sobre la
situació econòmica geogràfica i social
de la Ribera del Xúquer en aquells
moments, i també informació del nos-
tre poble, tal com explicava la seua
memòria introductòria:¨Mientras la
Autoridad superior de la provincia no
perdonaba medio para atender a las
necesidades de carácter urgente, la
Comisión estudiaba en una dilatada
comarca los terribles efectos de la
inundación, sus causas y las medidas
que podrían adoptarse para evitar en
lo sucesivo esos males, ó disminuir por
lo ménos su intensidad Los que opi-
nan que esta clase de calamidades no
tienen remedio, están en un error
lamentable, hijo de la ignorancia”

La Comissió estava formada per qua-
tre enginyers de camins i vuit aju-
dants. A l’enginyer D.Fabriciano
Lopez Rodríguez, li va tocar l’estudi
dels danys ocasionats pel Xúquer en
els pobles de Benimuslem, Alberic,
Gavarda i Antella. La seua missió com
deixa explícit l’anterior paràgraf, era
l’estudi científic de les causes que pro-
vocaven les inundacions, en la tardor,
del Xúquer. És un treball que ha que-
dat en els annals dels estudis geogrà-
fics espanyols i hui en dia si el llegim,

dóna la mateixa impressió que alesho-
res, atesa la seua actualitat.

El 23 de febrer de l’any següent  la
Comissió tornava a Madrid amb els
resultats dels treballs realitzats a la
comarca de la Ribera. El 8 d’abril, pre-
sentava el seu informe al Ministeri de
Foment, encarregat de les obres publi-
ques del país.

La citació següent és de l’informe
final dels tècnics que van recórrer tota
la plana del Xúquer: “En rigor, esta
Memoria, redactada en cumplimiento
de lo que se nos previno en la Real
Orden de 18 de noviembre, debería
ser simplemente una ampliación de la
reseña de la que se acaba de hablar
(…). Pero, en gracia de la importan-
cia del asunto y de lo poco que se ha
escrito en nuestro país sobre cuestio-
nes de esta naturaleza, hicimos ánimo
de extendernos en algunas considera-
ciones relativas á las causas de las
inundaciones del Júcar, á sus tristes
efectos y á los medios de remediarlos
en lo posible.” (…) “El Júcar merecia
sin duda de parte del Gobierno de
S.M. el interés que le consagra la Real
Orden de 10 de enero nombrando
una Comisión del Cuerpo de Caminos
que ha de examinar la forma y pen-

l
a

 r
iu

a
d

a
 d

e
 s

a
n

t
 c

a
r

l
e

s
 i 

l
a

 s
é

q
u

ia
 p

a
r

t
ic

u
l

a
r

 d
’a

n
t

e
l

l
a

73



diente de su cáuce y de sus afluentes,
el caudal de sus aguas, la extensión y
disposición de los terrenos expuestos
á los desbordamientos de las mismas,
los medios de evitar los lamentables
efectos que estos producen así como
los diferentes aprovechamientos á que
dichas aguas pueden destinarse.”

LA SÉQUIA PARTICULAR
D’ANTELLA EN LA DESFE-
TA DE 1864

Una de les conseqüències d’aquella
històrica riuada seria la destrucció de
les infraestructures viàries de la comar-
ca: les hortes, el ferrocarril i sobretot la
xarxa hidràulica de la Ribera: les
infraestructures vitals per a l’economia
de la comarca quedarien destruïdes pel
riu Xúquer. Un panorama molt greu
de la Ribera es presentava per davant i
passarien  anys a refer-se.

Respecte a les conseqüències de la
riuada per a Antella la comissió va
redactar la següent descripció:
“La azud de la Acequia Real se cree
que desapareció a las 11 de la noche
del 4. Los daños experimentados en
Antella a consecuencia de la inunda-
ción son de importancia. Las huertas
que constituían una ancha faja en la
orilla izquierda del rio, partida que se
creía una de las más seguras de la
Ribera, fueron destruidas por comple-
to. Los arrozales quedaron cubiertos
de arena y piedra. La Acequia particu-
lar fue rota en varios puntos. El arbo-
lado sufrió perjuicios de considera-
ción, siendo arrastrado considerable

número de moreras y algarrobos. Se
perdieron las siembras de cereales y
otras plantas (…) Las huertas de la
partida de la azud estaban llenas de
escombros de la presa. Las piedras de
sus obras superiores, que tienen un
volumen de 0,4 metros cúbicos, fue-
ron depositadas a 400 metros de su
sitio. La distribución del cascajo y are-
nas en las huertas de Antella, parecía
caprichosa, debido a las alteraciones
que experimentaron las corrientes
por las sucesivas crecidas y remansos.
La corriente del Júcar, detenida hasta
cierto punto y formando remanso por
el Sellent, en la partida del Pla, produ-
jo grandes depósitos de arena. Las
tierras arrozales presentaban el aspec-
to de un vasto arenal.Las pérdidas se
hacen subir a 1.368.698 rs., sin incluir
los desperfectos causados en la presa
de la Acequia Real. La rehabilitación
de ésta fue presupuestada en
2.861.000 rs de vellón. La partida de
los arrozales de Antella desapareció
bajo una gruesa capa de arena que
mide unos 2,50 metros de profundi-
dad. Caminos, sendas, márgenes, ace-
quias, brazales y linderos, todo fue
sepultado y convertido en una extensa
playa. En la superficie quedaron tan
sólo señaladas las ligeras ondas que
van dejando las olas en la arena más
fina á medida que las aguas se retiran.
A los pocos días de la inundación, á
pesar del espesor de la capa de arena,
empezaron á aparecer  estrechas grie-
tas que llevaban la dirección de las
márgenes de los campos y de los
regueros ó brazales.1”

Dins de la desfeta, ens detindrem en la
sèquia particular d’Antella que va ser
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afectada en els seus quasi 10 Km del
seu recorregut. La comissió va deixar
documentada: “La azud de la acequia
de la Escalona era una obra de impor-
tancia, á diferencia de la presa de la
Acequia particular de Antella- Esta,
que igualmente desapareció a conse-
cuencia de la inundación, estaba a
unos 3 kmts, más abajo que la ante-
rior, un poco antes de llegar al barran-
co Cabezo, frente al picacho llamado
la Galera. La acequia particular de
Antella sigue la margen izquierda del
Júcar hasta más abajo del pueblo que
le da nombre que es el único que
aprovecha sus aguas.”

Però davant de la desfeta (i segons la
documentació elaborada pels mem-
bres de la comissió): ”El 11 de Junio
(de 1865) los vecinos de Antella, por
medio de obras provisionales, habían
logrado que el agua volviese á correr
por su acequia”.

L’aforament de la sèquia practicada al
lloc on es va fer el perfil transversal del

riu, per tal de veure la seua amplària
en el moment de la màxima extensió
de la riuada va donar les següents
dades: 

Amplària del caixer 1,95 m.
Profunditat 1,09 m.
Superfície de la secció 2,1255 m2

Velocitat de les aigües 0,5714 m/s
Quantitat 1,2145 m3

En el moment de la riuada la sèquia
particular d’Antella regava 148 Ht. de
terra, o en mesures del país, 1.256
fanecades d’horta i 520 d’arrossar.

Davant de la magnitud de la catàstrofe
la Junta de Regants del poble
d’Antella, formada pels propietaris de
terres tan naturals d’Antella com la
dels propietaris forasters del poble es
plantejaren (encara que la documen-
tació no és molt abundant) la seua
reconstrucció immediata per poder
utilitzar-la per a la seua funció: regar
els camps del terme per a les pròximes
collites.

La reacció per part de la Junta de la
Comunitat de regants de la sèquia par-
ticular d’Antella va ser ràpida. Els seus
membres es van ficar en contacte amb
l’enginyer D.José Gisbert per tal de fer
l’estudi pertinent per a la seua recons-
trucció vital per a l’economia del nos-
tre poble. La visura es faria entre els
dies 2 i 3 de desembre de 1864 per ela-
borar el pressupost adient per a la
seua reconstrucció i presentar-lo a la
Junta per a la decisió final.
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Visió de l’Assut d’Antella en plena inunda-
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EL PRESSUPOST DE LA
RECONSTRUCIÓ DE LA
SÈQUIA PARTICULAR 
D’ANTELLA

Després de la riuada i quan les aigües
van baixar,  tocava veure els danys oca-
sionats i iniciar la  reconstrucció de la
sèquia particular d’Antella, que pujava
segons el pressupost que ha aplegat als
nostres dies a la quantitat de:289.080
Reals de Velló. Açò donaria lloc, atesa
la impossibilitat de fer el pagament de
les obres pel poble d’Antella, que la
sequieta particular passara al control
de la Sèquia Reial del Xúquer en 1865.

Només feia uns 5 anys que la sequieta
havia passat al control total del poble
després de la mil·lenària època feudal,
ja que en 1859 el Comte de Rótova,
Baró d’Antella, signava amb els emfi-
teutes, i, a partir d’aquell moment, es

convertien en propietaris plens del
poble per l’escriptura de redempció de
la Baronia i cedia entre d’altres, el con-
trol de la sequieta al poble, representat
ara per l’Ajuntament.

Això és la cosa que va fer la junta de
regants de la sèquia particular
d’Antella, i va contractar Jorge Gisbert,
acadèmic de mèrit en agricultura i
arquitecte d’Hisenda Pública i “mayor
honorario del Excmo Ayuntamiento de
Valencia” per a la inspecció dels danys
soferts per aquesta vital infrestructura i
“informar sobre el lastimoso estado de
la misma”, tot elaborant el pressupost
de la reparació de la sequieta i al mateix
temps “fijando los puntos en que por
ahora pueda darse entrada en el propio
cauce (del riu) a las aguas a menor
coste y que sean más capaz á satisfacer
las necesidades del riego.”

Els dies 2 i 3 de desembre de 1864, és
a dir, un mes després de la revinguda
del Xúquer, l’enginyer es personava
en el poble per tal d’efectuar les
observacions oportunes sobre l’estat
de la sèquia: “observando todos sus
descalabros en la parte que deben

repararse con obra sólida
con la total inundación del
mismo cauce, en el que se
observa un lleno completo
de arena, grava y guijarros
de loque resulta, como se
ha dicho, su inhabilitación
para fin al que se destina la
acequia” (…)La acequia de
la que se trata comprende
más de nueve kilómetros
de longitud (…) y toda ella
con cortas excepciones

hallase inhabilitada.”

Continua l’enginyer fent l’informe i
escriu:“La presa de la Acequia de
Antella se encuentra establecida en el
rio Júcar, en el término de Tous sin
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género alguno de
azud(¿?), y su acequia
corre por la ribera
izquierda del mismo río
unido siempre a ella
hasta unos 400 metros
más abajo del Barranco
de la mañana, desde
cuyo punto las aguas
toman elevación distinta
emancipándose por lo
mismo del rio Júcar. Este
trayecto que por la condición especial
de aparecer enclavado en el suelo del
rio, ha sufrido notablemente, y su
reparación inmediata lo será de
mucho coste, atendido la cantidad de
líquido que actualmente corre por el
cauce. Esta disposición en que se
encuentra nuestra Acequia hace que
por ahora se prescinda de su repara-
ción, limitándonos  por lo mismo a
tomar las aguas en el punto del
Barranco de la Mañana, o sea a los 400
metros más debajo de este, señalando
no obstante el valor de sus obras y
monda, para en su tiempo y cuando

las aguas bajen en el rio y los regantes
se encuentren en mejor disposición,
poderse continuar hasta el fin la com-
posición de la Acequia de que nos
ocupamos.”

Per a l’observació dels danys complets
produïts en la sèquia el tècnic contra-
ctat després de recórrer-la en tota la
seua extensió, va considerar dividir-la
en quatre seccions i anotar les distàn-
cies entre elles i el seu cost:“Bajo este
supuesto y no obstante de lo que se
acaba de manifestar, recorrimos en
toda su extensión nuestra Acequia,
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Vella assut de la sèquia Escalona, avui submergi-
da per l’embassament de Tous

1ª Secció 1.845 7.280 950 33.285 34.200
2ªSecció 2.559 9.666 2.912 42.318 104.832
3ªSecció 5.048 13.138 2.069 47.566 74.484
4ª Secció 390 292 —— 876 ——
Totals 9.842 30.376 5.931 124.045 213.516

Total Pressupostat 337.567 R. Velló
Rebaixa en el Pressupost 57.485 R. Velló
Imprevistos 5% 13.504 R. Velló
Direcció Facultativa 4.000 R. Velló
Honoraris redacció pressupost 1.500 R. Velló
Total Pressupost 289.080 R. Velló

Seccions Ms. De recons-
trucció

Ms. cúbics de
sorra.

Ms. cúbics de
fàbrica.(caixers).

Totals
sorra

Totals
fàbrica

Import Total



dividiéndola en cuatro secciones, ano-
tando en cada una de ellas su distancia
y coste detallado de su reparación,
para en su vista y apreciando la Junta
en el valor que se merece, las razones
apreciadas pueda resolver lo más acer-
tado en bien de sus intereses a la vista
del siguiente y detallado
Presupuesto..” 
EL PRESSUPOST

El pressupost global signat per l’engi-
nyer contractat a tal efecte donava la
quantitat de 289.080 reals de velló, en
base a les anotacions que podem llegir
en el següent quadre. El pressupost va
ser entregat a la Junta de Regants el 8
de desembre de 1864:
Les quatre seccions en què es va divi-
dir la sèquia eren les següents:
La primera secció comprenia la dis-
tància compresa entre l’antiga assut
de la sequieta (destruïda per la
riuada) fins al barranc de la Galera
(¿?), on es trobava el barranc de “las
cabezas”.

El segon tram estava dividit des del
Barranc de la Galera fins al denomi-

nat en el pressupost “Pont del Frayle”,
que a la seua vegada comprenia : “l’al-
menara fonda” i el barranc de “l’alme-
nareta”, el Barranc de la Manyana i el
barranc del Forn.

La segona secció comprenia des del
pont del Frayle fins a la boca mina.
Aquesta segona secció comprenia, el
barranc d’Albalat, l’almenara
d’Albalat i el barranc de les Coves.

La tercera  secció incloïa l’almenara
de desguàs de la sèquia, la partida del
reguer; la casa de Crespí (hort de
Cristóbal); l’olivar de Maria Bou;
Partidor de José Frígols; Partidor de
José Siches; La Partida de la Habana;
Terres de Joaquin Sanchis;
L’almenara del oro; Caixer de la part
del riu fins al rollo de Pepe el del
Forn; Pont de Torres; Barranc de
Morrió; L’almenara de l’Estret;

La quarta secció comprenia el recor-
regut entre el molí de dalt o molinet i
el molí del poble. En cada secció es
van reconstruir els diversos ponts dels
barrancs.
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EL SEGON INFORME. LA
CONSTRUCCIÓ DE L’ASSUT
DE LA GOLA.

Per la documentació que hem pogut
consultar i una vegada fet el pressu-
post per a la reconstrucció de la
sequieta, es veu que davant de les
enormes dificultats per a fer el paga-
ment d’aquella reconstrucció (recor-
dem que l’Estat de la Monarquia
d’Isabel II encara no disposava de cap
element assistencial i de socors, i per
tant, els desperfectes de les calamitats
s’havien de pagar entre els afectats
exclusivament) la Junta decideix que
el mateix enginyer que havia fet el
pressupost inicial fera un segon infor-
me per tal de traure les aigües del
Xúquer per a la sequieta uns quants
Km. Aigües avall de l’assut primitiva,
concretament a l’altura del barranc de

les Coves.
Aquest informe es va fer després
d’una segona visita al recorregut de la
sèquia durant els dies 13 14 i 15 de
gener de 1865 per fer les mesures cor-

responents: “Conforme al encargo
que tengo aceptado por los Sres. de la
Comisión del riego de la Acequia de
Antella, relativo a la averiguación ú
observación de sí las aguas de la
expresada Acequia pueden tomarse
del Rio Júcar y punto vulgarmente
dicho de las Cuevas (el barranc de les
Coves”).

L’informe entregat a la Junta finalitza-
va tot recomanant que ateses les dife-
rències de desnivell entre el barranc
de les Coves i el trajecte analitzat entre
aquell punt i la figuereta (en la parti-
da de La Habana) recomanava que la
presa de les aigües es fera en el bar-
ranc de la Manyana (la gola) que segu-
rament és l’assut que hem conegut
fins a la pantanada de 1982.

Aquestes són les notes finals de l’infor-
me de l’enginyer que transcrivim pel
seu interès:
“Las medidas se iniciaron entre el bar-
ranco de las Cuevas Coves i fue termi-
nada en el sitio de la Figuereta,
Partida de la Habana, dando por
resultado que desde este punto á la
parte baja de las Cuevas que se halla
en contacto con el Rio, por el cúal se
pretende tomar el agua para la expre-
sada Acequia, aparecen 7 dedos de
desnivel en sentido negativo”(el sòl
del caixer de la sèquia estava 7 dits
més baixa en aquest punt que en el de
la figuereta. (…)“Para que el líquido
corra uniformemente con el caudal
conveniente, se hace preciso rebajar
su cauce en les peñetes, haciendo des-
aparecer por lo mismo el desnivel
negativo que se lleva mencionado, sin
marear la cantidad á que podrá ascen-
der semejante operación “ (…) Por
todo lo que llevo manifestado, resulta
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la imprescindible necesidad de tomar
las aguas en el sector más conveniente
y en calidad de por ahora en el que
aparece que la Acequia de la que nos
ocupamos se introduce ó se halla en
contacto con el Rio Júcar que lo que
es seguro se dice el Barranco de la
Mañana, dejando para mejor ocasión
el continuar el cauce de Antella hasta
el de su antigua presa.

Finalment la construcció de la nova
assut de la sequieta es va fer a la gola,
assut que nosaltres hem conegut i on
hem jugat i nadat, fins a la seua des-
trucció per la pantanada d’octubre de
1982

RESUM
Tres punts he volgut tractar en el pre-
sent treball, per una part l’estudi que
la comissió governamental va fer per
al coneixement de les causes de les
riuades del gran riu valencià, estudi
capdavanter pel seu contingut cientí-
fic de les causes que les provocaven(i
provoquen encara hui en dia les
riuades de la tardor). El segon, les
conseqüències d’aquella riuada sobre
la xarxa de regadius de la comarca, tot
centrant-me en la sèquia particular
d’Antella que ens ha fet reflexionar
sobre les greus despeses i dificultats

que per a les xarxes de regadius de la
comarca representava i representen
les inundacions i la impossibilitat
material per part de les comunitats de
Regants, moltes vegades, de fer-se càr-
rec de les reconstruccions i englobant-
ho tot, la importància de la documen-
tació escrita que ens fa no perdre la
memòria històrica de les generacions
que ens van precedir en el temps i el
coneixement dels topònims del
terme, molts perduts per a sempre i,
que gràcies a la documentació podem
retrobar-los per al coneixement de les
noves generacions que viuen ara i ací..

ANTELLA,  Juny-Juliol de 2013.
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Estem tan acostumats a veure com el
progrés ha transformat un paratge
natural encantador en un altre odiós,
ple de ciment i d’asfalt que fàcilment
podem creure que qualsevol paratge
verge serà sempre d’una bellesa supe-
rior a un altre on haja intervingut la
nostra espècie. Personalment, tot i
mostrar una gran atracció pels pri-
mers, no puc deixar  de reconèixer
que l’afirmació anterior és falsa i res
millor per comprovar-ho que centrar-
nos en un cas concret, com per exem-
ple l’assut d’Antella. Aquest és un
indret de la Ribera que originalment
ja seria bonic, però allí es veu clara-
ment com l’actuació humana va millo-
rar la creació de la natura, transfor-
mant-lo en un altre tan encantador
que és un dels meus paratges predilec-
tes i confie que, si no el coneixeu,
també ho serà vostre quan l’aneu a
veure. 

Vos en faig un esbós del parat-
ge. A la riba esquerra del riu
l’altiva muntanya de l’Estret,
que es precipita escabrosament
com buscant-lo; a l’altra una
vessant coberta de tarongerars
que baixa suaument des de l’a-
llunyada serra del Montot, i
enmig, el Xúquer que ve descri-
vint amplis meandres per la

plana al·luvial després d’haver passat
pels impressionants estrets entre
Cofrents i Tous. I tot d’una, quan aple-
ga en aquest punt, el riu entropessa
amb l’assut d’Antella i es produeix un
acte de màgia alquímica, aquella xico-
teta presa l’atura, li transmet calma i li
dóna pau; però a canvi l’obliga a pagar
un tribut abans de continuar el seu
camí: “açò ho has de reomplir d’aigua
i transformar aquest llit en una xicote-
ta llacuna”. 

L’assut d’Antella és un dels més grans
i bonics del Xúquer i és el lloc  on naix
la sèquia Reial. L’assut té  forma d’arc,
amb la part convexa cara el corrent
per tal de resistir millor les riuades.
Mesura 315 m de llarg, 32 m d’ample
i té una alçada de  3 m sobre el llit del
riu. És tracta d’una obra feta amb
carreus de pedra tallada que compta
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ja amb una llarga història, però que
breument ens recorda una làpida pen-
jada a la Casa de les Comportes. "Real
Acequia. Le debo mi principio al rey
don Jaime, al Justo don Martín, mi pri-
vilegio, y la gloria de verme concluida,
al monarca mayor Carlos Tercero". 

L’assut recull l’aigua del riu Xúquer i
hàbilment en condueix una part  cap
a la sèquia Reial, deixant que l’altra
s’esgole riallera cap a la mar per la
selleria, com s’anomena popularment
el mur de carreus. Aquesta sèquia és
una de les més importants del país,
rega la banda esquerra de la Ribera i
després de recórrer 54 km arriba fins
a Albal, on mor tot donant-li vida a
l’Albufera. S’acabà de construir en
1260, però al llarg dels temps ha sofert
diversos danys causats per les nombro-
ses riuades del Xúquer. L’obra que hi
ha actualment és la que es va recons-
truir després de la Pantanada de 1982,
on va sofrir danys importants. 

Arribats ací vull remarcar una altra
qüestió d’aquesta construcció que
sempre m’ha capficat: quan l’arquitec-
te va dissenyar aquesta assut, què va
tindre en compte com a prioritat, la
seua funcionalitat o la seua bellesa? Si
es mira la seua missió, fa més de set

segles que ve exercint-la de
manera impecable; de la seua
gràcia estètica ara en parlaré. 

Abans llançava el repte perquè
jo crec que l’assut és una d’a-
quelles construccions on
aquests dos objectius han anat
units des del mateix moment de
la seua concepció, com ha oco-
rregut per exemple amb l’aqüe-
ducte de Segòvia, l’òpera de
Sidney o el parc Güell. És una

manera holística d’entendre l’arqui-
tectura i de construir, que hauria de
ser obligada per a tots els arquitectes i
totes les obres on l’eficiència, l’estèti-
ca i la durabilitat han d’anar unides.

L’assut té dues cares: una a l’estiu i
una altra a l’hivern. Com ocorre amb
el cicle natural la temporada hivernal
és més austera i la vida té menys pui-
xança, el riu llangueix i de tota la seua
llarga murada, únicament corre aigua
per un tram d’uns 30 m situat a la
banda dreta del riu. Però quan arriba
el maig tot canvia, el riu multiplica per
5, 10 o 20 vegades el cabal anterior i
ompli d’aigua tota la selleria fins al
portell de l’esquerra, originant una
llarga cascada d’una magnificència
exquisida. Però és una cascada huma-
nitzada que al llarg de l’estiu la gent
recorre amb aigua al turmell, gaudint
del refinat plaer d’ésser acaronat a
l’hora pel sol i  per l’aigua mentre
l’envolta la música aquàtica que gene-
ra l’aigua del Xúquer al precipitar-se.  

L’assut és bonica sempre però a l’estiu
molt més, aleshores té la bellesa ten-
dral i la puixança de la joventut, la fra-
gància d’un capoll de rosa i quan et
banyes et deixa el cos redó com un
bon vi. Tampoc no es pot oblidar que
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té una aigua tan neta i clara com la
d’una font, així s’entén que a l’estiu,
tradicionalment, la gent del poble
haja acudit a banyar-se en les seues
tranquil·les aigües i que orgullosos l’a-
nomenaren la platja d’Antella. 

A les darreres dècades les coses han
canviat i amb la proliferació dels vehi-
cles a motor començaren a acudir
joves, sobretot dels pobles veïns i es
van instal·lar dos barracons que fan de
bars i obrin a l’estiu. Però allò que té
un impacte més greu és que els
darrers anys, tots els dissabtes i diu-
menges de l’estiu hi ha una invasió
humana tan densa i nombrosa que si
heu d’anar a l’assut es preferible fer-
ho entre setmana. 

De vegades m’he preguntat com és
que hi ve tanta gent? Què és allò que
té tant de poder d’atracció? A mi em
sembla que l’assut té una bellesa eròti-
ca, sensual i concupiscent que t’atrau
cap a allí i que no s’hi conforma amb
captar la teua mirada, que ho fa, sinó
que aspira a  més. Vol que t’hi acostes
físicament, que hi passeges, millor
amb els peus nus, i que fins i tot quan
la temptació estimulada pel calor arri-
ba a les cotes més altes, que el teu cos
hi penetre i es fonga dins de les seues
aigües en una delerosa abraçada. 

Encara que no és tan conegut també
paga la pena pujar a la Creueta i
seguir fins el punt més alt de la serra
de l’Estret per contemplar el magnífic
paisatge des d’aquell observatori, tan
privilegiat que els ibers establiren pre-
cisament allí un dels seus poblats més
grans. Des d’ací, ben assegut per no
patir vertigen ni córrer cap perill, es
veu com el riu serpenteja abans i des-
prés d’arribar a Antella i com s’eixam-

pla la làmina d’aigua formant com dos
triangles units per les bases al lloc on
se situaria l’assut. S’aprecia també el
naixement de la Sèquia Reial a la Casa
de les Comportes i com va separant-se
més i més del riu que li dóna vida.  A
certa distància es distingeixen alguns
pobles com taquetes blanquinoses i
roges enmig de la verdor que ompli
tota la Vall, així com les muntanyes
que envolten la comarca i van sepa-
rant-se del riu a mesura que aquest s’a-
costa cap a la mar. 

Hui m’he acostat a l’assut en pla d’ob-
servador, és un dia de tardor i l’assut
presenta el seu vestit hivernal amb la
selleria, majoritàriament en sec i d’un
color terrós. Els rajos de sol vespertins
són, després d’aquestes primeres plu-
ges de tardor, dolços com una carícia.
Il·luminen delicadament cada racó
d’aquest meravellós paisatge on pre-
dominen encara els verds, però on les
moreres comencen ja a posar-se el ves-
tit groc i els salzes plorons sembla que
ja s’ho estan pensant també. La serra
de l’Estret reverdeix encara tímida-
ment del tòrrid estiu i el mur de pedra
seca, que s’enlaira del riu, llança un
potent esclat de llum beix reflectint la
llum del sol. Però ací, no ens engan-
yem, la joia del quadre és l’enorme
espill d’aigua on es miren les muntan-
yes, els núvols i el cel, d’un color que
varia entre el turquesa i el maragda
segons l’hora i el punt de mira.

M’acoste fins al tram on encara corre
aigua que, no ho oblidem, du la ració
d’hivern, entre 1 i 3 m3/s, res a veure
amb els 20 m3/s de l’estiu o els 60 m3/s
que era la seua mitjana històrica. Tot i
això, amb el sol ponent-se just per l’al-
tre costat l’aigua és transforma en un
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preciós corrent d’argent viu, que es
torna diamantí allà on l’aigua salta i
continua avall cantant i coronada  d’es-
cuma blanca. Em sorprén descobrir
com, precisament en aquest lloc on l’ai-
gua no deixa mai de córrer, continua
havent-hi olva, una alga que s’assembla
a una llarga cabellera d’un verd encisa-
dor com el de l’arrossar al juliol. Es
tracta d’una espècie que abans era
molt abundant al riu i ara pràcticament
ha desaparegut. Serà per aquests enor-
mes daltabaixos del cabal?

Caminar per la vora de la selleria pro-
porciona un plaer doble doncs pots
veure alhora la part de baix i la de dalt.
Un equip de piragüistes està entrenant
i s’acosta alçant estels d’aigua amb els
rems. En això, les fotges en veure’ls
llancen el seu crit agut, mentre naden i
es capbussen buscant el seu aliment.
Quan les mire me n’adone que més de
la meitat de la superfície d’aigua pro-
pera a l’assut està coberta d’unes algues
esfilagarsades que arranquen del sòl i
arriben fins dalt torbant en part la
bellesa de la làmina aquosa. Els peixos
van nadant entre elles, alguns més
grans, potser un barb o una perca ame-
ricana i altres menuts com el dit, són
els albors. Des de fa una estona els
ocells trinen desmesuradament, deuen
estar buscant l’aixopluc abans que no
arribe la foscor. 

Repose un instant a l’escaló del den-
tell que du aigua i em deixe absorbir
per la simfonia aquàtica. Aleshores me
n’adone que allò, lluny de poder-se
comparar amb el so d’un sol instru-
ment  s’assembla més al d’una orques-
tra. En realitat és la suma de distints
sons, produïts en la major part als tres
desnivells que salta l’aigua quan corre
per la selleria, però també pels cente-

nars d’alteracions dels carreus de
pedra que saltironen els fils d’aigua i
provoquen múltiples notes, cadascuna
amb un timbre particular i una inten-
sitat distinta. Tot junt genera un so
greu, com una exhalació potent: és la
veu de l’assut. 

Finalment el sol arriba a l’ocàs i s’ama-
ga rere la muntanya i, aleshores,
enmig d’aquella pau vivificant,  m’as-
salta una preocupació pel futur. Fins
quan continuarà l’assut sent un lloc
ple de vida, de bellesa i d’encant?
Continuarà el riu Xúquer aportant un
cabal ecològic suficient que permeta
el manteniment d’aquest ecosistema i
que la gent continue gaudint-ne? 

La resposta en aquest cas, com l’ori-
gen de l’assut, no depén tant de la
força de la natura com de la dels
humans. Si tots  els estimem, estem
vigilants i els defensem, el Xúquer i
l’assut continuaran tenint vida; si ens
adormim i ens acomodem deixant
que els especuladors actuen... ! 
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A la dècada dels anys setanta a Antella,
el jovent que acabava els ensenya-
ments primaris tenia poques possibili-
tats de continuar estudis i promocio-
nar professionalment, atesa la situació
econòmica que travessaven mol-
tes famílies, assotades
per una forta crisi
que es perllon-
garia fins als ini-
cis de la democrà-
cia. El camp es
perfilava com l'úni-
ca eixida per poder
treballar i portar el
jornal a casa.

Dins d'aquest context, la
banda de música del
poble esdevenia una
excepció a la situació gene-
ral que hem descrit: la societat musical
s'erigia en un centre d'ensenyament
on els joves educands aprenien  solfa i
els rudiments bàsics del maneig dels
instruments musicals. Transcorregut
un temps, ja estaven en condicions
d'eixir al carrer en companyia dels
músics més veterans i actuaven dins i
fora del poble amenitzant tot tipus de
festivitats. Així, aquestes anades i vin-
gudes proporcionaven un gran

al·licient als músics que, en determi-
nades ocasions deixaven la localitat
uns quants dies i gaudien de l'hospita-

litat de festers i festeres que
els acollien en les seues prò-
pies cases. Quan acabaven
les festes, els músics
regressaven a casa amb
un bon jornal i havien
menjat i begut molt
millor que ho hau-
rien fet a les seues
pròpies cases. Les
relacions dels
músics i els fes-
ters i festeres
eren del tot fra-

ternals i es perllonga-
ven en el temps.

En qualsevol cas, la conjuntura que
descrivim no ha canviat gaire en el
temps i avui dia la banda de música
segueix fent exactament el mateix: la
majoria dels músics aficionats té un
treball que fa compatible amb els assa-
jos i les diferents actuacions dins i fora
del poble i, de manera consuetudinà-
ria l'escola de música segueix forjant
nous músics per nodrir la plantilla de
la societat musical. Si bé, la situació
del músic pel que fa a les actuacions
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fora de la localitat ha empitjorat consi-
derablement i ja no s'allotja ningú en
casa dels festers sinó en locals especial-
ment adreçats a aquesta finalitat i el
treball acaba esdevenint dur i pesat. A
més, les relacions fraternals entre fes-
ters i músics s'han dissolt i han quedat
reduïdes a un formalisme contractual.
D'altra banda, hi hagué un número
reduït de músics que van vore en la
música una eixida professional, i es
van dedicar a continuar estudiant i
preparar-se per poder promocionar. A
Antella la nòmina dels músics que ha
acabat els seues dies vivint de la músi-
ca és molt llarga.

Entre les eixides professionals a què
podia optar un jove músic en els anys
setanta em centraré especialment en
aquest article en les bandes militars,
tot i que es podia accedir igualment a
bandes professionals civils i als conser-
vatoris de música.

L'any 1972 trobem al Butlletí Oficial de
l'Estat una relació de persones admeses
a examen  per a cobrir places de Cap
Músic a l'exèrcit on apareixen tres
músics d'Antella: per a les places de cla-
rinet hi trobem a Salvador Vidal

Perales “El perra” paisano con domici-
lio en Antella (Valencia), calle calvario,
número 12; per a ocupar una de les
places d'oboè al educando músico
Antonio Calvo Ramón, “Toni el del
forn”, de la División Acorazada
Brunete número 1; i per a la plaça de
saxofó alt al paisano Francisco Bou
Mateu, Paco “El pastoret”, con domici-
lio en Antella (Valencia), calle San
Antonio, número 8. Salvador i Paco
accedien des del carrer, és a dir, sent
paisans o civils mentre que Antonio ho
feia com a educand músic des de dins
de l'exèrcit.

En aquest mateix butlletí se'ls citava
per a la realització de les probes a par-
tir del dia 18 de setembre de 1972 a les
nou del matí. Aquell mateix dia realit-
zarien un exercici escrit de teoria de la
música debiendo llevar los opositores
el material de escritorio que precisen
para su realización2. A continuació
s'assenyalaren els dies per a la realitza-
ció de la prova d'instrument: dia 18
flautes i oboès, dies 19, 20 i 21 clari-
nets, i els dies 22 i 23 de setembre els
saxofons.
Per a les places de clarinet hi havien 19
candidats dels quals 10 accedien des de
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dins i 9 civils que ho feien des de fora.
A les places d'oboè optaven tres candi-
dats, dos militars i un civil; i a les de
saxofon alt 6 persones, dos educands
músics militars i quatre civils. La majo-
ria de músics militars i civils que opta-
ven a les places de Cap Músic de l'exèr-
cit en aquesta convocatòria pertanyien
a la Comunitat Valenciana: València,
Antella, Catadau, el Puig, Riba-roja,
Borriol, Alboraia, Catarroja, Faura,
Montserrat, Carcaixent, Olleria, Rafel
bunyol i Xiva.

Seguint-li la pista a aquesta darrera
publicació al Butlletí Oficial de l'Estat
trobem la ORDEN de 15 de noviem-
bre de 1972 por la que se publica rela-
ción de ascenso e ingreso a Cabos
Músicos del personal aprobado en las
oposiciones anunciadas por Orden de
26 de abril de 1972, publicada al BOE
el dia 2 de desembre de 1972, on es
relaciona el personal que havia supe-
rat els exàmens i per tant havia ascen-
dit o ingressat de Cap Músic a l'exèrcit
amb l'expressió del número d'orde
que ocupava en dita convocatòria3.

Antonio Calvo, oboè,  amb el núm. 12,
va ascendir a Cap sent educand músic
i conservant la plaça de la División

Acorazada Brunete número 1.
Salvador Vidal, clarinet, amb el núm.
8, paisà, va quedar a les ordes del
Capità General de la 3ª regió militar i
agregat per a efectes administratius a
la Música de la Divisió d'Infanteria
Motoritzada Maestrazgo núm. 3 de
València. Francisco Bou, saxofon alt,
no obtingué plaça en aquesta convoca-
tòria.

Aquest exemple que hem pogut docu-
mentar és un dels molts que existei-
xen en què músics locals promocio-
nen a nivell professional en el món de
la música. L'exèrcit i més concreta-
ment les bandes militars han acollit al
llarg de la història un gran número de
músics del poble. Aquesta opció pro-
fessional dins les estructures laborals
d'aquella època significaven l'allunya-
ment dels treballs al camp i una millo-
ra de la qualitat de les seues vides. La
banda militar oferia a tots aquells que
aconseguien ingressar, un sou, habitat-
ge, menjar i vestimenta, i el que és més
important, la possibilitat de continuar
formant-se musicalment per a aconse-
guir promocionar des d'aquesta
estructura a llocs de treballs més con-
siderables fora de les institucions cas-
trenses.
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Així com una obstrucció intestinal
produeix dolor i pot inclús, si no la
tracta un bon metge, arribar a causar
la mort de l’individu, el bloqueig d’al-
gun dels circuits per on transcorre la
vida social és també motiu d’alarma
perquè si en les fases inicials només
crea algunes molèsties que podem
anar suportant durant algun temps,
en les més avançades acabarà amena-
çant l’existència de l’organisme social
sencer. Cal llavors que prenguem
consciència del que ens estem jugant i
del fet que, al capdavall, no hi ha ací
més metges nostres que nosaltres
mateixos. Amb aquesta modesta apor-
tació pretenc advertir els lectors i les
lectores que estiguen ben alerta, no
fóra el cas que la malaltia que patim
haja estat provocada, no pas per un
empatx del qual nosaltres sols en som
responsables, com ens volen fer creu-
re, sinó per un paràsit, una tènia que
s’empassa tot el que amb sang, suor i
llàgrimes hem aconseguit endur-nos a
la boca.[1]

Marx i la crisi

“Els anys de 1843 a 1845 foren anys
de prosperitat industrial i comer-

cial, conseqüències necessàries de
la depressió quasi ininterrompuda
de la indústria durant el període
de 1837 a 1842. Com succeeix sem-
pre, la prosperitat va fomentar
molt ràpidament l’especulació.
L’especulació apareix, general-
ment, en els períodes en què ha
assolit ja la seua plenitud la sobre-
producció. Subministra a aquesta
els seus canals momentanis de bui-
dat, accelerant precisament amb
això la irrupció de la crisi i aug-
mentant-ne la puixança. La crisi
esclata primerament en el camp de
l’especulació i sols més tard s’estén
a la producció. Per a una conside-
ració superficial sembla, doncs,
com si la causa de la crisi fos, no
pas la sobreproducció, sinó la
sobreespeculació que, al seu torn,
no n’és més que un símptoma. Més
endavant, en desajustar-se la pro-
ducció, sembla com si aquest des-
ajustament, que és un resultat
necessari de l’anterior exuberància
de la producció, fos simplement
una conseqüència de la fallida de
l’especulació.” (Article de Karl
Marx a la Neue Rheinische
Zeitung, maig de 1850)
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En un article anterior vaig referir-me
als aspectes subjectiu i objectiu de la
crisi actual. Aquestes paraules de
Marx, escrites pocs anys després d’un
dels cracks recurrents del capitalisme
històric, reflecteixen sobretot, ja per a
una crisi anterior a la nostra, el darrer
dels aspectes: el caràcter cíclic, conna-
tural a un sistema –encara viu- que
l’autor de El capital ha analitzat millor
que cap altre pensador fins ara. El
context d’eixes paraules no és altre
que la sacsejada que succeí a la rail-
waymania (hui en diríem la “bombolla
del ferrocarril”) que, amb epicentre a
Anglaterra, es va escampar pel conti-
nent europeu i més enllà. També el
cotó, els cereals i el comerç amb les
Índies Orientals i la Xina varen susci-
tar una elevada febre especulativa.
Mutatis mutandis, l’anàlisi marxiana
ens apropa a la realitat que hui patim
–i a d’altres patides per generacions
anteriors- molt més del que alguns
ideòlegs voldrien. Primer punt impor-
tant: la crisi ve després de la prosperi-
tat i és interpretada com el resultat
d’abusos anteriors. Però, com diu
Marx, no hem de confondre la causa
de la malaltia amb els seus símptomes.
Seguim-lo de ben a prop. 

Durant el període al qual ell es refe-
reix, els projectes de línies ferroviàries
varen multiplicar-se sense fre i les
accions de les diverses companyies es
van enlairar fins a l’estiu i la tardor de
1845 (“els preus de les accions puja-
ven constantment i els guanys dels
especuladors van arrossegar totes les
classes de la població”). Les esferes
dels poders polític i econòmic (i reli-
giós) esdevingueren pràcticament
indistingibles (“ducs i comtes rivalitza-
ven amb els comerciants i els indus-

trials disputant-se el remuneradíssim
honor d’ocupar les gerències de les
diverses línies ferroviàries, i en els con-
sells d’administració d’aquestes
empreses es trobaven abundantment
representats la Cambra dels Comuns,
advocats i clergues”). La premsa lliga-
da a l’especulació en alça també es va
disparar (“el nombre dels diaris de
gran circulació va passar de tres a més
de vint i alguns d’ells arribaren a gua-
nyar 14.000 lliures esterlines en una
setmana amb anuncis i publicacions
sobre ferrocarrils”). S’apujaren els
sous dels qui treballaven, directament
o indirecta, per als ferrocarrils
(“impressors, litògrafs, enquaderna-
dors, fabricants de paper, etc., els ser-
veis dels quals eren requerits per a la
impressió de prospectes, plànols, bit-
llets, etc., els fabricants de mobles
encarregats de moblar les oficines dels
innombrables comitès i direccions
que sorgien arreu com a bolets ...”). I
els “pelotazos” no varen trigar a proli-
ferar (“prenent com a base l’expansió
real del sistema ferroviari anglès i con-
tinental i la consegüent especulació,
va anar aixecant-se a poc a poc, durant
aquest període, una superestructura
de vertigen que recordava els temps
de Law i de la Companyia dels Mars
del Sud; es projectaven centenars de
línies ferroviàries sense cap possibili-
tat d’èxit i sense que als projectistes
se’ls passara pel cap la realització dels
projectes, atès que l’única finalitat que
es perseguia era que els directors es
menjaren els dipòsits i obtindre enor-
mes beneficis especulant sobre la
venda de les accions”). A molts aques-
ta melodia que entona Marx els sona-
rà familiar, massa familiar, com la seua
terrible continuació. 
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Perquè, en efecte, a l’octubre de 1845
“es va produir la reacció, que de segui-
da va esdevenir pànic total”. La
depressió en què cau l’economia
anglesa s’estén ben aviat per tot el
continent i arreu del món. Els mercats
d’accions s’enfonsen i els preus i els
salaris ho fan encara més. Fallides
generalitzades, acumulació de stocks
sense eixida (recordem les vivendes
que hui estan confiscant els bancs),
contagi de la crisi als altres camps de
l’especulació, del comerç i de la indús-
tria, amb la consegüent caiguda,
també, dels preus de les accions més
sòlides. I el pitjor de tot: tancament
d’empreses i acomiadament de gent,
de moltíssima gent que no és reabsor-
bida per un cicle productiu massa
sobrepassat per l’especulatiu (el “cir-
cuit secundari d’acumulació” de què
parla David Harvey). En el cas analit-
zat per Marx, les revolucions de 1848
constituiran el punt d’inflexió entre la
crisi i la recomposició de la força
depredadora del capital. “Primavera
dels pobles” frustrada.

Mecanismes de la crisi 
capitalista. La crisi actual (I)

Aquest esquema (prosperitat econò-
mica - bacanal especulativa - crisi
devastadora) s’assembla massa a una
seqüència determinista com per no
fer-nos pensar en els cicles naturals.
Tanmateix, Marx –en qui no deixe
d’inspirar-me- podia ser qualsevol
cosa, però mai un partidari acèrrim de
cap classe de determinisme, malgrat el
que han volgut dir-ne els expositors
burgesos del seu pensament. ¿Per què,
aleshores, va descriure les crisis capita-

listes (i no només la dels anys 40 del s.
XIX) com sèries amb fases que se
segueixen de forma quasi mecànica?
La resposta s’ha de buscar en el
mateix objecte analitzat: el funciona-
ment del maquinari capitalista (Marx
pretenia haver descobert la “llei eco-
nòmica del moviment de la societat
moderna”). L’espai de què dispose no
permet presentar amb detall la clínica
del capitalisme desplegada en El capi-
tal i en altres escrits marxians –i enca-
ra menys els seus orígens-, però amb
un parell d’anotacions en tindrem
prou.

Primerament, Marx defineix el capital
com la forma característica que adop-
ten en la societat moderna el procés
productiu i les relacions socials que
aquest genera. En eixe sentit, es pot
parangonar amb certs dispositius bio-
lògics com l’aparell circulatori (o el
digestiu!): talment com la sang, si és
que no troba impediments, recorre els
canals arterials i venosos del cos humà
per tal de portar arreu l’oxigen que fa
possible la prolongació de la vida, així
mateix el capital funciona com un flux
autoperpetuador del sistema un cop
constituït com a tal. De manera molt
esquemàtica, massa simple potser,
però crec que suficient: algú (diguem-
ne, de moment, “inversor”) que dispo-
sa de diners (D) enceta el procés cir-
culatori quan amb aquests diners paga
per algun bé (M: mercaderia) que des-
prés vendrà a un preu més car (D’;
D’>D). Amb això encara no tenim,
però, capitalisme: vendre més car el
que s’ha comprat més barat és una
pràctica de tota la vida. Tenim capita-
lisme quan el “plus” obtingut en la
venda es reinverteix de forma general
per a obtindre uns guanys encara
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majors (novament en forma de mone-
da, batejada per Marx com a “equiva-
lent general”), és a dir, quan compra
amb una part d’aquests guanys altres
mercaderies que procuraran, en ser
venudes, una altra quantitat major de
diners (D’’; D’’>D’), i així, potencial-
ment, ad infinitum, en un seguit de
transformacions que podem anome-
nar –sempre amb Marx- “procés d’au-
tovalorització del capital”. L’inversor
ja és un capitalista i el capital que posa
en circulació “es realitza” (té èxit,
diríem) cada volta que la mercaderia
produïda és venuda al mercat per un
preu (D’) superior al cost (D) de la
seua producció.

El procés sembla senzill, i fins i tot no
costa gaire argumentar-ne la legitimi-
tat, atès que –se sol dir- el capitalista
assumeix un “risc” cada vegada que
reinverteix els guanys per generar més
riquesa social. Sempre que, és clar,
entenguem la riquesa social com una
mera suma aritmètica, sempre crei-
xent, de mercaderies i de diners. De
fet, el capitalisme es pot definir –i Marx
ho ha fet des de la primera frase de la
seua obra major- com aquell sistema
que acumula incessantment mercade-
ries i diners i ho transforma tot –rela-
cions socials, principalment- en matè-
ria mercantilitzable. La senzillesa i la
legitimitat del procés queden, però, en
suspens quan examinem els engranat-
ges de la circulació a escala ampliada.
En efecte, el capitalista no produeix
directament les mercaderies que porta-
rà al mercat per tal de realitzar el seu
capital (= obtindre un guany). Ell dedi-
ca part del que reinverteix a comprar
noves mercaderies que serviran per a
produir-ne d’altres; mercaderies de dos
tipus: els mitjans de producció (capital

constant: matèries primeres, eines de
tota mena, equipaments..., el valor dels
quals no es transforma durant el procés
de producció en circumstàncies nor-
mals) i la força de treball (capital varia-
ble: una mercaderia -també es compra
i es ven- certament peculiar per tal com
la seua despesa genera durant el procés
de producció nou valor –plus-valor-
sobre la mercaderia a la qual s’aplica;
diguem-ho de passada: en això rau,
segons Marx, el secret de l’explotació
capitalista, ja que el plusvalor –o plusvà-
lua- és apropiat pel capitalista). Aquest
pot obtindre més beneficis si incremen-
ta la inversió en capital constant per tal
d’augmentar la productivitat del tre-
ball, però també pot incrementar-los
reduint unilateralment el salari pagat
als seus treballadors (que, al seu torn,
normalment lluitaran per a no perdre
poder adquisitiu, ans per a ampliar-lo).
En qualsevol dels casos –ja que de
variants n’hi ha més d’una-, el que
queda clar són tres coses: la primera,
que l’objectiu de la producció capitalis-
ta de mercaderies no és satisfer necessi-
tats, sinó valoritzar el capital mateix,
prosseguir –ho remarque: ad infini-
tum- el cicle de les diferents metamor-
fosis (diners per mercaderies, mercade-
ries per més diners que es tornen a
reinvertir, etc., etc.); la segona: el man-
teniment d’aquest mecanisme, és a dir,
el funcionament “normal” del sistema
suposa que no hi haja interrupcions en
la sèrie de metamorfosis (de diners a
mitjans de producció, materials i
humans; d’aquests a les mercaderies
produïdes i acumulades, i d’ací nova-
ment als diners, ...); de la tercera –el
capital com a relació social conflictiva-
ens n’anirem ocupant en moments
posteriors. Però què passa, posem per
cas, quan la mercaderia produïda no

e
l

s
 b

u
d

e
l

l
s

 d
e

 l
a

 c
r

is
i

91



troba comprador? Passa que s’esdevé la
crisi i tots els elements que conformen
el procés en resulten afectats: baixen
els preus (els dels salaris, en primer
lloc), la producció minva (s’acumulen
stocks de mercaderies sense eixida),
alguns capitalistes fan fallida i molta
gent se’n va al carrer. 

L’exposició anterior ens permet ja
definir la crisi com la interrupció del
cicle d’autovalorització del capital.
Deixaré ara de banda l’exemple del
crack del 29, el més clàssic entre els
clàssics de les crisis de sobreproduc-
ció, i em centraré en un altre, ben pro-
per, que replica en bona mesura el de
la crisi de 1845-1848: en un país qual-
sevol (i referir-nos a Espanya ja ens va
bé ací, però podríem considerar igual-
ment qualsevol altre Estat actual de
l’eurozona, o el Japó de dècades ante-
riors) la inversió dels capitalistes ten-
deix a concentrar-se en la construcció,
ja que hi ha demanda de vivendes, o
bé es crea aquesta demanda amb
preus que les fan assequibles per la via
de la concessió fàcil de crèdits hipote-
caris per part dels bancs (amb interes-
sos assumibles en un context d’ocupa-
ció estable, però sobretot gràcies a uns
terminis amplíssims de reintegra-
ment). A Espanya, i cal no perdre-ho
de vista, el 2007 més del 60 % del
finançament concedit pels bancs esta-
va vinculat al sector immobiliari; més
del 70% en el cas de les caixes d’estal-
vi. Àvides de beneficis, les entitats
financeres no tenen, però, liquiditat
ni actius suficients per avalar uns crè-
dits concedits sense mesura i dema-
nen a altres entitats i inversors exte-
riors (clau de l’endeutament –pri-
vat!!!- espanyol) préstecs a uns tipus
d’interès tan baixos que el negoci els

resulta molt rendible [2] (tot i tractar-
se de capital financer o fictici, no pas
industrial ni comercial, seguim sense
eixir de l’esquema bàsic D-M-D’,
havent deixat una miqueta arraconat,
significativament, el factor treball).
Com que hi ha molta demanda, els
preus de les vivendes es disparen [3] i
comencen a créixer “com a bolets” els
especuladors (no sols els inversors
xicotets i la banca, també els promo-
tors immobiliaris i altres particulars i
grups d’inversió creats ad hoc). Les
activitats relacionades amb la cons-
trucció també proliferen i es remune-
ren convenientment. Però heus ací
que al setembre de 2008 Lehman
Brothers, un dels principals bancs
d’inversió dels EUA (nou epicentre,
doncs, d’una crisi capitalista), fa falli-
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da [4], l’aixeta del préstec interbanca-
ri es tanca bruscament (ningú no con-
fia en ningú) i el crèdit es contrau
(credit crunch). La repercussió en
tots els àmbits, sectors econòmics i
països es deixa sentir ben prompte: la
trombosi creditícia –per seguir amb el
símil vascular- no només afecta el sec-
tor de la construcció (encara que sí
que ho fa primerament i més dramàti-
cament que en cap altre, a relativa
poca distància del de l’automòbil).
Encara més efectes: baixada de preus
dels immobles, abandonament de
moltes construccions iniciades, dava-
llada dels salaris, atur i més atur (per-
sones que havien edificat els seus pro-
jectes de vida sobre el boom, més totes
aquelles lligades a activitats directa-
ment o indirectament dependents de
la construcció), desnonaments (com
ja hem vist, la crisi iniciada en un sec-
tor ràpidament s’estén a d’altres i l’o-
cupació passa a ser qualsevol cosa
menys estable: inexistent o precària i
mal pagada). El desastre, en suma,
que coneixem massa bé, però un des-
astre que a uns poquets els ha afavorit
notablement –i veurem que no es trac-
ta de cap paradoxa o accident-. 

El fordisme i 
l’huracà neoliberal

Si alguna cosa ha revelat la crisi que es
desferma el 2007, juntament amb
altres crisis anteriors, és que la història
del mode capitalista de producció
conté certes regularitats que perme-
ten parlar d’una causalitat quasi natu-
ral de les seues crisis i, per tant, que és
possible efectuar des de dins algunes
previsions. No entraré en les substan-

cioses discussions que al voltant dels
cicles econòmics s’han produït fora de
la tradició marxista (així, Schumpeter
a la seua Teoria del desenvolupament
capitalista i a Business Cycles), però
també a l’interior d’aquesta tradició
(des dels plantejaments anticipadors
del propi Marx fins, almenys, la
intel·ligent reelaboració de la proble-
màtica dels anomenats cicles de
Kondràtiev per part del belga Ernest
Mandel a Les ones llargues del desen-
volupament capitalista). Però sí que
caldrà que ens referim a com hem
arribat a la situació actual en una pers-
pectiva més àmplia, històrica, a partir
de la qüestió del poder adquirit per les
finances en les nostres societats. Al
final de l’article faré algunes refle-
xions sobre punts que considere claus
per a entendre la situació en què ens
trobem i les possibles actuacions que
podem emprendre per tal de resistir i
fins i tot contrarestar l’allau d’atacs a
la nostra dignitat que estan a l’ordre
del dia.

Hi ha un consens, a dreta i a esquerra,
sobre el paper lubrificador i potencia-
dor de l’expansió econòmica que han
tingut històricament les finances. Per
començar, el món capitalista avançat
no hauria pogut desenvolupar la tec-
nologia que va permetre la seua ràpi-
da recuperació de la devastació que
van provocar els dos grans conflictes
del segle passat sense inversions a curt,
mitjà i llarg termini: calien crèdits, i
molts, inversió pública i finançament
d’aquesta. Però és que, a més, la “pau
social” que va regnar als països conten-
dents en la darrera guerra mundial
durant els anomenats Trenta
Gloriosos (1945-1975) va ser pagada a
crèdit. Això s’entén perfectament si
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considerem el peculiar règim d’acu-
mulació que va presidir eixe període:
el fordisme, recolzat ideològicament,
com sabem, en els principis del keyne-
sianisme, principis orientadors de les
polítiques de la socialdemocràcia cris-
tiana tothora al capdavant dels països
del nucli capitalista [5]. El fordisme
[6] figura a la pràctica el compromís
arrencat per la classe treballadora als
poders econòmics i polítics (econòmi-
co-polítics) per tal d’obtindre drets
polítics (bàsicament, democràcia
representativa) i socials (sanitat, edu-
cació, pensions, ... i, molt en especial,
perspectives d’ascens) a canvi de pau
social. L’escassa conflictivitat laboral
de la postguerra fins a finals dels anys
seixanta demostra com d’eficaç va
resultar el pacte [7]. La teoria, formu-
lada pel mateix Henry Ford, venia a
resoldre ben satisfactòriament un pro-
blema plantejat per l’organització tay-
lorista del treball (el treball en cade-
na, fragmentat i repetitiu sota una
estricta direcció): ¿on col·locar la gran
massa de productes que eixa organit-
zació del treball era capaç de posar en
el mercat? Com hem vist, el circuit
capitalista no pot interrompre’s en
cap moment: cal vendre per a allunyar
el fantasma de la crisi. I ací entra en
joc la genialitat previsora de Ford:
paguem bé als nostres treballadors
(els cèlebres “five dollar day”) i que
siguen ells mateixos els qui ens com-
pren els cotxes que fabriquen [8].
Una millor paga i una jornada més
intensiva, però més curta, augmenten
la productivitat gràcies a l’organitza-
ció científica del treball i, de retruc, el
comprador i el productor passen a ser
la mateixa persona. Aquesta esdevin-
drà la lògica del capitalisme de postgu-
erra: “els desitjos dels obrers augmen-

ten quan estan millor pagats, i aquests
desitjos es transformen en necessitats”
(H. Ford), i tot això en un context de
plena ocupació per la implementació
continuada de polítiques keynesianes
d’estimulació a la demanda agregada.
Afegim-hi: i sectors estratègics en
mans de l’Estat. Altres efectes, a banda
dels esmentats: creixement econòmic
sostingut [9], taxes de benefici del
capital també sostingudes i perspecti-
ves d’ascens social per a tothom. La
casa, el cotxe, el frigorífic, etc., són
assequibles per a qualsevol amb una
nòmina que pot presentar al banc per
obtenir-hi un préstec que ningú no
dubta que acabarà pagant. (En bona
mida, els anys anteriors a l’esclat de la
crisi han estat viscuts com una mena
de revival del fordisme. Era, però, com
s’ha demostrat, pseudofordisme, és a
dir, un miratge.)

Amb la recessió de 1974-1975, i coinci-
dint amb la crisi del petroli, que actuà
com a coadjuvant, el règim d’acumu-
lació fordista entra també en crisi i al
món capitalista s’obre una fase de ren-
diments decreixents i baixada de les
taxes de benefici, sense repercussions
positives sobre les rendes del treball.
Les causes: la conflictivitat social que
havia anat en augment des de mitjans
de la dècada anterior –lluites obreres i
estudiantils per un repartiment més
equitatiu d’una riquesa que, en la seua
major part, engreixava les rendes del
capital- i l’esgotament d’un model que
havia portat al màxim el ritme de la
cadena de muntatge i seguia sobrein-
vertint en uns mercats ja massa satu-
rats. La resposta per part de les classes
dirigents serà l’anomenada “revolució
neoliberal” que va marcar les dècades
següents i que, durant els anys vuitan-
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ta, té com a representants màxims al
capdavant dels respectius governs
Margaret Thatcher, Ronald Reagan i
Helmut Kohl (a Espanya, provinent de
l’advocacia laboralista i amb governs
successius nominalment d’esquerres,
el nom clau d’aquest gir cap a la dreta
serà el de Felipe González). El neoli-
beralisme és, en el plànol merament
teòric, una doctrina fortament dogmà-
tica amb una llarga història que no
vaig a detallar ací [10]. No és pròpia-
ment una filosofia (com a tal resulta
pobríssima: l’ésser humà és profunda-
ment egoista, busca maximitzar el seu
benestar; el benestar general no és
més que el resultat de la suma dels
comportaments egoistes dels indivi-
dus; l’Estat no ha d’impedir les inicia-
tives particulars; només el mercat pot
fer d’àrbitre entre els interessos indivi-
duals mitjançant el joc de l’oferta i la
demanda de tota mena de béns i, per
això mateix, se l’ha de deixar comple-
tament lliure, ja que ell mateix s’auto-
regula, fins a esdevenir un mercat
únic mundial; i poca cosa més tenen

per a oferir a la història del pensa-
ment els Hayek i Friedman: un poquet
de Hobbes, un bri de Locke, una pès-
sima lectura d’Adam Smith i molta,
molta mala llet). Més que no pas
d’una filosofia, es tracta d’un recepta-
ri que ja va ser assajat –amb terribles
conseqüències humanes que mai no
hauríem d’oblidar- en algunes dicta-
dures llatinoamericanes dels setanta
(el primer laboratori en què els
“Chicago boys” van posar a prova els
“manaments” de Friedman fou el Xile
del general Pinochet!). Al mateix
temps, sol ser autocontradictori, com
totes les ideologies esclaves de les con-
veniències: la no ingerència de l’Estat
és sovint posada entre parèntesis quan
l’interès dels poderosos així ho reque-
reix (pensem en el complex indus-
trial-militar de països com els EUA,
però pensem també en el rescat als
bancs sol·licitats arreu des d’aquesta
mateixa òrbita ideològica [11]). 

Els dos objectius declarats de l’ofensiva
neoliberal des de les dècades de 1970 i
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Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl i Felipe González, quatre dels principals pro-
tagonistes de la contrarevolució neoliberal de la dècada de 1980 que va aconseguir desactivar el
moviment obrer (en un dels casos, al capdavant d’una formació política tradicionalment arren-
glerada amb la classe treballadora).Tots ells varen rebre el merescut reconeixement de les elits
a les quals serviren tan eficaçment



1980 van quedar palesos des del primer
moment: 1) ampliar l’àmbit de valorit-
zació del capital a base de mercantilit-
zar espais econòmics nous o convertir
en terreny de joc per a la iniciativa pri-
vada el sector públic (serveis i empre-
ses estatals, és a dir, els anomenats “cos-
sos estranys” a la lògica del capital: ho
estem veient hui mateix de manera
contínua) i, simultàniament, 2) derro-
tar la bel·licosa classe treballadora.
Sobre aquest darrer punt és memora-
ble el cop de gràcia donat per la ben
finada M. Thatcher als sindicats del seu
país, que encara no s’han recuperat de
la situació d’anorreament en què la
dama de ferro els va deixar. Com
memorables són algunes de les sentèn-
cies que va llegar a la posteritat (TINA:
acrònim anglès per a “no hi ha alterna-
tiva” –al credo i a les polítiques neolibe-
rals, s’entén-; “la meua millor herència:
Tony Blair”, per referència al viratge
cap a la dreta que va aconseguir impri-
mir al laborisme britànic i, com per
contagi, a tota la socialdemocràcia
europea). També a ella se li atribueix la
dita segons la qual es pot governar
sobre una societat de “dos terços”; se
suposa que l’altre terç podria perfecta-
ment quedar en les zones més margi-
nals del sistema, o inclús fora, sense
que això implique cap trasbals seriós al
seu funcionament normal, sobretot si
es fa funcionar també “normalment”
l’aparell repressiu. (En un país amb
més del 25 % d’aturats potser hauríem
de fer alguna cosa per intentar que l’a-
dagi thatcherià de la societat dels dos
terços acabe apareixent en els annals
de la futurologia al costat de les pre-
sumptes profecies maies sobre la fi del
món en 2011.) La desactivació de la
classe obrera es va dur a terme mitjan-
çant un recurs ben conegut i moltes

voltes assajat, però la Thatcher el va
portar fins a uns extrems inoïts: la rup-
tura total del pacte fordista per la via de
procedir a reconversions industrials i a
tancaments d’empreses públiques que
deixaren en el carrer milers i milers de
treballadors [12]. La duresa (policial,
militar) amb què s’enfrontà als miners
els anys 1984-1985 és llegendària. Els
drets socials adquirits en les lluites de
dècades quedaren tocats de mort.

La nova vella fórmula triomfà en la
mesura que deixà la classe obrera en
un estat tal de prostració que la pers-
pectiva de l’atur –pràcticament fora
del camp visual durant l’era fordista-
bloquejà les protestes. Però alhora
que frenà els impulsos revolucionaris
dels anys seixanta i primers setanta, la
contrareforma neoliberal accelerà la
liberalització dels mercats financers
internacionals, desprenent-los dels
constrenyiments que els poders
públics havien anat imposant a la
banca i als inversors financers: es posa-
ren així els fonaments del “procés de
finançarització” que ens ha portat allà
on som ara. En un context de creixe-
ment econòmic limitat, les transac-
cions financeres es multiplicaren i l’e-
conomia productiva quedà arracona-
da per l’imperi del capital fictici (reva-
lorització de les cotitzacions borsàries
i dels actius immobiliaris, domini dels
banquers i dels inversors amb ànima
de dòlar o d’euro). Fou aquesta la via
seguida pels capitalistes de sempre per
recuperar la part perduda de la taxa
de guany i augmentar-la fins a uns
límits impensables. Això, i cap altra
cosa més, és el que els encarregats de
fer l’apologia del capitalisme intenta-
ren maquillar amb l’etiqueta de “glo-
balització” (i això, i cap altra cosa més,
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és el que tenien enfront els moviments
antiglobalització dels noranta). No cal
dir que el gruix de la “classe política”
–socialdemòcrata cristiana, en una o
altra versió- s’avingué fàcilment a
col·laborar en aquest procés per tal
d’endur-se un tros del gran pastís en
què consistí aquesta nova “acumulació
per despossessió” (de nou David
Harvey dixit).

La crisi actual (II)

De què ens volen desposseir ara als
treballadors? De drets –ja ho hem dit-,
però sobretot de futur, del nostre
futur i del dels nostres fills. Com hem
arribat fins ací? La resposta la trobem
en el propi model de creixement que
acabem de descriure i que ha estat
dirigit pel capital financer internacio-
nal. En un context de salaris baixos i
de baixa productivitat, milions de
famílies i d’empreses s’han hagut
d’endeutar per tal de mantenir els
nivells de consum, de manera que els
beneficis han anat passant de l’esfera
productiva a la financera. I ací, preci-
sament, hi ha la clau del problema, en
la mesura que els capitals no invertits
en l’activitat productiva han anat
inflant bombolles borsàries i credití-
cies sense suport en l’economia real.
Dit d’una altra manera: s’ha anat pro-
duint un divorci creixent entre les
dues esferes esmentades que no és sos-
tenible a un termini mitjà o llarg. ¿Qui
retornarà els crèdits obtinguts dels
bancs si les empreses tanquen perquè
no són ni de bon tros tan rendibles
com, posem per cas, els títols borsaris?
Les dècades de 1990 i 2000 han estat
l’escenari d’un nou tipus de negoci
divorciat doblement de la realitat:

d’una banda, de la producció de mer-
caderies que no només tenen valor de
canvi, sinó també una utilitat més o
menys necessària, però que és la que
impulsa a la seua adquisició; de l’altra,
s’ha divorciat també del treball. Com
ja hem vist, tots dos aspectes han anat
lligats tradicionalment en el capitalis-
me, però ara s’han escindit. Per dir-ho
gràficament: en comptes d’un curtcir-
cuit (crisi, com vèiem) en algun dels
punts del trajecte D–M–D’, on el tre-
ball és el centre, s’ha fet un magnífic
pont entre els dos extrems. Magnífic
per tal com D’ ja no és simplement
més gran que D (D’>D), sinó molt més
gran (D’>>D). I això –insistim-hi-
sense passar pel treball. Tot un exerci-
ci d’alquímia: fer criar diners tan sols
amb diners. Ni la pedra filosofal ni la
vareta màgica de Harry Potter haurien
aconseguit un efecte tan miraculós
com aquest. I d’on s’extreu D? En dar-
rer terme, dels nostres dipòsits: el
capital inicial és nostre i d’altres se
l’han jugat en aquest capitalisme de
casino que ha operat al marge de les
necessitats reals de la població.
Hiperinflació immobiliària [13], fons
de pensions i d’inversió, participa-
cions preferents, swaps, obligacions
subordinades, etc.: amb tot això i una
complicadíssima enginyeria financera
que inclou autèntiques estafes comp-
tables i “tocomotxos” diversos (per no
parlar del frau fiscal mai perseguit
seriosament) s’han fet molts i molts
diners. El capital fictici ha acabat
enterrant el capital productiu. Es cal-
cula que en els mercats de canvi i en
les borses es mouen quasi sis bilions
de dòlars, mentre que el comerç mun-
dial és cent vegades menor: la major
part dels diners que circulen no exis-
teixen, per tant. Tot és crèdit. Crèdit,
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crèdit i més crèdit que no podrà mai
ser recuperat en les condicions en què
ens trobem (l’impagament del qual
haurà de ser plantejat en un moment
o altre amb fermesa i per justícia). La
llei de la selva que ha imperat en els
mercats financers mundials amb la
seua total desregulació (impulsada
particularment durant l’administració
Clinton, no ho oblidem) ha generat
aquest megamonstre. El neoliberalis-
me doctrinari que podem veure encar-
nat en el tristament cèlebre Consens
de Washington ha situat el món massa
a la vora de l’abisme.

El senyal d’alarma sonà l’estiu de
2007. La bombolla esclatà: els actius
ficticis es desvaloritzen; els particulars,
les empreses i les institucions finance-
res miren de desendeutar-se al mateix
temps, de manera que el crèdit es con-
gela i, amb ell, el consum i la inversió.
D’una banda, els creditors volen
cobrar; de l’altra, els deutors no
poden pagar. Qui és qui? És important
assenyalar-los clarament per tal d’evi-
tar equívocs (o enganys): els primers
són els bancs d’inversió (qui no ha
sentit a parlar dels “mercats financers”
i dels seus atacs a les economies nacio-
nals?); els segons són, fonamental-
ment, empreses financeres (la major
part del deute l’han contret elles) i
empreses no financeres i famílies (en
molt menor grau). Els Estats vénen a
continuació, i la vigília de l’esclafit i en
els primers moments, a molta distàn-
cia dels deutors privats considerats en
conjunt. Perquè –cal dir-ho ben fort-
el problema del deute amb què ens
sermonegen no afecta, ni primera-
ment ni principalment, al deute
públic, sinó que és, primerament i
principalment, deute privat. A

Espanya el mateix 2007 el nivell de
deute públic i el dèficit pressupostari
eren fis i tot més acceptables que els
de França, Alemanya o Gran Bretanya.
¿Com es passa aleshores de la consta-
tació que el deute privat ha adquirit
unes dimensions descomunals a assu-
mir que els Estats (val a dir, el conjunt
de la ciutadania a través dels seus
impostos) tenen un problema molt
gros (i a admetre, com “de passada”,
com un imperatiu inqüestionable, que
calen retallades)? En definitiva: ¿com
una crisi bancària es fa passar per una
crisi fiscal? De dues maneres que
Espanya il·lustra a la perfecció: 1)
incrementant el deute públic de la
forma com ho han fet els governs que
s’hi han enfrontat: en comptes d’apli-
car majors impostos al capital (això
s’ha evitat sempre!) i recórrer al Banc
Central Europeu directament per
finançar-s’hi (a uns interessos molt
moderats), han acudit a la banca pri-
vada nacional i a la internacional (i, és
clar, als interessos que a aquestes els
ha vingut en gana, naturalment, i que
ens obliguen a pagar a la part inno-
cent de la ciutadania, la immensament
majoritària!); 2) assumint com a propi
(és a dir, convertint-lo en públic, “sobi-
rà”: de tots els ciutadans!) el deute pri-
vat dels bancs per la via de la injecció
de diners del tresor a les entitats amb
passius de por (més de 100.000
milions d’euros desviats dels comptes
públics –i dels serveis públics, d’enlloc
més- per part dels darrers governs
espanyols ... i ni un sol banquer pro-
cessat i condemnat!). Hi ha un tercer
mecanisme pel qual el deute privat és
integrat en el públic, el dels rescats, i
és de llarg el més temible, ja que com-
porta (ho hem vist en els casos de
Grècia, Irlanda i Portugal, però de
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manera disfressada també a Espanya)
la cessió de sobirania en favor d’orga-
nismes internacionals mancats de
qualsevol legitimitat democràtica
(¿qui ha escollit l’exvicepresident de
Goldman Sachs per a Europa i exgo-
vernador del Banc d’Itàlia com a pre-
sident del BCE? ¿i qui tria els mem-
bres del Consell de Europa i del
FMI?), uns organismes que mantenen
connexions del tipus de les “portes
giratòries” amb els grans emporis
industrials i financers mundials
(Mario Draghi, Mario Monti i Luis de
Guindos són tres referències de pri-
meríssim ordre). Es pot dir i defensar
(no ho argumentaré ací, però sí, espe-
re, en un article proper per al cas
espanyol) que els successius governs
de dreta i d’esquerra han mantingut
una gran sintonia entre ells (declara-
cions de cara al públic a banda) i una
línia de continuïtat quasi perfecta pel
que fa a les mesures a prendre per a
acarar la crisi (retallades en els sous i
els serveis públics essencials per pagar
els interessos del deute [14]; reformes
laborals regressives que, com hem vist,
desarmen la classe treballadora i la
disciplinen; canvis constitucionals
orientats a garantir el cobrament del
deute per part dels creditors a descàr-
rec de drets socials consagrats com a
intocables en els mateixos programes
electorals de les formacions polítiques
-la qual cosa ens mostra amb brutal
claredat que la nostra “democràcia” es
redueix a una competència entre par-
tits-; altres canvis oportuns en les legis-
lacions per a satisfer les demandes de
les grans corporacions; adopció de la
força en la repressió de la protesta
social, ...) [15]. Després d’uns primers
moments en què els dirigents nord-
americans i europeus apuntaren a una

represa del vell keynesianisme (¿qui
no recorda Sarkozy demanant la
“refundació del capitalisme” i procla-
mant “la mort de la dictadura del mer-
cat i de la impotència d’allò públic”?),
les polítiques que acabaren (i seguei-
xen) impulsant no van més enllà de la
socialització de les pèrdues sense car-
regar res en absolut sobre les rendes
del capital –ans engreixant-les, tot per-
metent-hi l’entrada a l’assalt en el sec-
tor públic- ni, sospitosament, penalit-
zar l’especulació. Amb l’aplaudiment

o el silenci dels neoliberals. A dreta i a
esquerra (insistim: declaracions de
cara al públic a banda, com es pot
veure pel que els uns i els altres fan) .

El 2009 l’epicentre del sisme econò-
mic mundial passa a Europa i de segui-
da es manifesta en atacs als deutes
sobirans dels països perifèrics. Les
raons per les quals aquest canvi es pro-
dueix es poden reduir a dues, molt
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Si algú, seguint els consells del qui era el
cap de Lehman Brothers a la Península
Ibèrica, hagués invertit 1000 euros en
Fortis, hui els hauria vist reduïts a menys
de 40, quantitat en tot cas molt superior
a la que hagués obtingut si els invertia en
Lehman Brothers. Consegüentment,
Luis de Guindos és l’actual ministre
d’Economia al govern espanyol.



relacionades entre si: la moneda única
i el sobreendeutament privat. L’euro
com a suport d’un mercat unificat va
permetre l’abaratiment del finança-
ment privat de països com Espanya,
Grècia i Portugal, entre d’altres. Els
principals creditors eren Alemanya i
França. La moneda única, doncs, va
tenir com a conseqüència previsible –i
prevista durant el procés de “construc-
ció europea” per economistes crítics
que van ser oportunament silenciats
als mitjans de comunicació- la divisió
d’Europa entre països que creixien
sobre la base de l’endeutament (i la
consegüent creació de bombolles com
la immobiliària: “España va bien”, com
deia aquell) i països exportadors (a
més d’Alemanya, els Països Baixos,
Àustria i Finlàndia, sobretot) i, per
tant, l’accentuació dels desequilibris
de les balances de pagaments entre els
dos blocs. Així, doncs, en lloc de
potenciar la pregonada convergència
de les economies de l’eurozona i dels
drets socials, la nova moneda va aca-
bar per accentuar-ne les divergències.
Sense l’euro cada Banc Central (prefe-
rentment l’únic banc de cada país,
sota un estricte control democràtic, és
a dir, socialitzat i, doncs, amatent
només a l’interès públic) hauria pogut
devaluar la seua pròpia moneda amb
ocasió dels atacs dels mercats finan-
cers i l’endeutament s’hauria reduït
notablement. De resultes d’aquesta
autonomia monetària, l’economia
productiva hauria esdevingut sens
dubte l’únic refugi de l’activitat eco-
nòmica dels països que, com Espanya,
havien quedat endarrerits amb el fran-
quisme i les pseudoreconversions
industrials. Però és que aquest no va
ser mai l’objectiu dels constructors
neoliberals d’Europa. Simplement

varen seguir la lògica del capital finan-
cer: l’acumulació de capital fictici
sense cap mirament envers el cost
humà. 
Cui prodest? Els subjectes 
causants de la crisi

Imaginem una banda de malfactors
que volen fer-se amb les reserves d’or
de Fort Knox. Amb discreció, però
sense extremar-la, fan els seus prepa-
ratius: compren el material necessari,
elaboren l’estratègia d’entrada i d’ei-
xida del recinte, planegen la fugida,
deliberen sobre la manera de
col·locar en els mercats d’or interna-
cionals el botí, etc. Suposem ara que
decideixen finalment tirar endavant el
projecte i que aconsegueixen dur a
terme el cop amb èxit (i, ja posats, que
s’emporten també La Declaració
d’Independència i el Discurs de
Gettysburg del president Abraham
Lincoln), però que durant la seua
execució han deixat prou pistes arreu
perquè de seguida siguen identificats
un per un. La policia té perfectament
localitzats els lladres, els quals són en
general coneguts inclús entre la gent
corrent. Però ningú no els deté. Quan
alguns particulars, indignats pel des-
vergonyiment amb què (no) s’està
portant el cas, interposen una denún-
cia davant la justícia; tampoc no passa
res; la raó?, algú ha canviat conve-
nientment les lleis de forma que es
considera lícit entrar i eixir de Fort
Knox de la “manera” com ho han fet
els integrants de la banda i fins i tot
endur-se l’or de la “manera” com ells
se l’han endut. I només ells tenien els
mitjans per fer-ho així; i també els
recolzaments: no deu ser fàcil de
penetrar Fort Knox! Encara podem
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guarnir la història una miqueta més: ¿i
si el secretari del tresor anuncia a la
Nació que no pot ser que Fort Knox
estiga buit perquè això perjudica l’in-
terès general? ¿i si informa que per a
omplir les arques públiques apujarà
els impostos indirectes (res de tocar
l’IRPF)? ¿i si, a sobre, eximeix els
mateixos atracadors del pagament d’a-
quests impostos? Portant la fantasia
més enllà: ¿i si resulta que el secretari
del tresor és germà i/o ha treballat
per al cap de la banda fins al moment
del seu nomenament, o simplement
han fet negocis molt lucratius plegats?
¿i si sabem que continuen fent-ne des-
prés del rififí?

La paràbola tal volta no siga cap mera-
vella; ens caldria, ben segur, un García
Márquez per a traslladar a bona litera-
tura el que ens està passant. Però la
porte ací a fi d’esvair qualsevol sospita
sobre un possible biaix conspiracionis-
ta en la meua lectura de la crisi. Fins
ara hem vist, en traços grossos, els
mecanismes de producció d’aquesta
circumstància tan recurrent en el capi-
talisme històric que és una crisi, i hem
resseguit, també a grans trets, el camí
que ha conduït fins ací. Hem inclús
assenyalat amb el dit a alguns dels res-
ponsables (irresponsables) de la con-
juntura actual (el costat subjectiu de la
crisi: els perpetradors). Convé ara
invertir el sentit de l’exposició i pre-
guntar-nos -com ho consagra el dret
romà- cui prodest? (qui se’n benefi-
cia?); i, correlativament: qui en són els
perjudicats? Si al final resulta que els
qui han causat la crisi són els únics
que no només no n’ixen contusionats
sinó que es veuen afavorits per la situa-
ció, tindrem tot el dret del món per
pensar que, més que no pas una cade-

na d’actes realitzats a cegues, el que
s’ha produït és una veritable estafa,
planejada i calculada des del comen-
çament (la crisi com a estratègia de
recomposició del capital a l’interior
de la lluita de classes). Al llarg d’a-
quest treball he proporcionat prou
pistes que conduirien el detectiu més
badoc fins a eixa conclusió. En donaré
algunes més.

El protagonisme dels bancs i altres
especuladors professionals no es pot
discutir. Van al que van: a fer negocis
profitosos i a arreplegar els ajuts que
complaentment els governs i els orga-
nismes internacionals els procuren, i si
els convé fer circular els diners a inte-
ressos elevats, fer-ho, però si els convé
retenir-los, fer-ho també, puix que ja
tenen com a actius fixos les vivendes de
la gent que van desnonant. ¿Ha estat
condemnat en algun lloc cap membre
d’aquest col·lectiu? Que jo recorde,
només a Islàndia: un banquer que
havia comptat amb la inestimable
col·laboració d’alguna agència nord-
americana de qualificació (ja les fan,
aquestes coses, eixe tipus d’entitats:
qualificar als qui els paguen per ser
qualificats); recorde que després de
dos referèndums, els islandesos, amb el
millor dels criteris, varen decidir no
pagar el deute que uns desaprensius
havien generat. Un individu i ningú
més, doncs. Bé, això no és del tot cert:
als EUA, un tal Bernard Madoff, el de
la gegantina estafa de les inversions
piramidals, dorm en un correccional
de Carolina del Nord, però és que
aquest senyor s’havia passat de la ratlla
i, no content a estafar els pobres des-
graciats de sempre, s’havia atrevit amb
gent massa rica, vull dir, molt poderosa.
A Espanya, sense anar més lluny, en van
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ser víctimes doña Alicia Koplowitz i
don Emilio Botín. Sí, el mateix Emilio
Botín que havia estat encausat per irre-
gularitats que incloïen el maneig de
mig bilió de les antigues pessetes en
diner negre que, en ser descobert, es va
intentar encobrir parcialment decla-
rant com a titulars d’uns comptes
alguns familiars de treballadors del
Santander, aturats, exclients del banc i
fins i tot persones ja mortes. Quan l’a-
cusació va demanar per a ell 170 anys
de presó i una burrada de milions d’eu-
ros com a multa i una burrada un poc
més xicoteta en concepte de responsa-
bilitat civil, l’inefable Rodrigo Rato
(PP), de biografia exemplar (exemple
d’allò de les portes giratòries), va pre-
sentar una carta de l’ex Secretària
d’Estat de Justícia, després
Vicepresidenta del Govern i ara al
Consell d’Estat, la no menys inefable
María Teresa Fernández de la Vega
(PSOE), en la qual instava a l’advocat
de l’Estat que no és dirigira “cap acció
penal per presumpte delicte contra la
Hisenda Pública contra l’esmentada
entitat bancària o els seus represen-
tants” (El País, 27/5/2008). No cal dir
que es va seguir la instrucció, que equi-
valia a un indult, complicat, però
indult. Més senzill i ràpid va ser-ho el
de l’anterior cap del govern espanyol
en relació amb el “segon” del senyor
Botín, Alfredo Sáenz, indultat in extre-
mis en el moment postrem d’un man-
dat. (I em pregunte: qui paga les cam-
panyes electorals? i qui concedeix cer-
tes hipoteques a interessos més baixos
que al comú dels mortals? I em res-
ponc: a la primera pregunta, principal-
ment el Santander, ho sé; també el
BBVA, dues entitats amb un anecdotari
amplíssim que omple les hemerote-
ques; a la segona pregunta: no sé si em

fa més por que vergonya mirar-ho.)
Qui té diners té poder i, com va escriu-
re en algun lloc Bertolt Brecht, no és
tan culpable qui roba un banc com qui
el funda.
Per no parlar dels sous dels directius
de les entitats financeres i de les grans
constructores (empreses que, un cop
encetada la crisi, han seguit fent nego-
cis substanciosos fora del país): a dife-
rència dels de la majoria dels mortals,
els sous d’aquests privilegiats no han
parat d’apujar després del crack de
2007. Afegim-hi bonificacions, partici-
pacions, jubilacions glorioses, etc.,
etc., etc., i tindrem que l’1 % no ha
deixat de ser cada vegada més ric men-
tre que el 99 % restant s’empobreix
més i més.

I els polítics? Realment representen la
ciutadania que els ha votat? Si ho
mirem amb perspectiva històrica
àmplia, i referint-nos només al cas
espanyol, almenys els qui han ocupat
càrrecs de gran responsabilitat en els
diversos governs han tingut actuacions
que resumiré en quatre punts particu-
larment sagnants: 

1) Progressiva privatització de la banca
pública (entre PSOE i PP se’n van
desfer completament; algun líder
“progressista” va arribar fins a afir-
mar que la banca pública era poc
menys que un anacronisme). 

2) Progressiva reducció de la fiscalitat i
la imposició de les rendes més altes,
les del capital (reducció a menys de
la quarta part de l’impost de socie-
tats, tributació dels grans patrimo-
nis personals a l’1 % a través de les
SICAV –escandalós!-, supressió dels
impostos sobre el patrimoni i de
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successions i donacions, etc.; també
l’anterior president del govern va
deixar caure una perla en relació
amb això: “abaixar els impostos és
progressista”) i ampliació també
progressiva de la fiscalitat sobre les
rendes més baixes, de manera que
es pot dir que el pes de l’Estat del
Benestar l’han aguantat les classes
treballadores, les mateixes a les
quals ara demanen els sacrificis en
forma de: 

3) Retallades, d’entrada evitables amb
la persecució –que mai no s’ha fet-
del frau fiscal. (Un darrer detall de
fora del nostre àmbit nacional que
posa els pèls de punta: de les
macroretallades que s’estan infli-
gint als grecs queden excloses, per
mandat de les organitzacions inter-
nacionals que tutelen el procés de
desmantellament-venda-destrucció
de tot un país, les de la despesa mili-
tar, Quines empreses són les recep-
tores d’aquesta despesa del poble
grec...?)

4) Les “portes giratòries”: què fa
Felipe González a Gas Natural?
(aquesta empresa va comprar ben
barata la pública Enagás quan
aquell era president del govern); i
Aznar a Endesa? (privatitzada per
ell mateix); i Elena Salgado, també
a Endesa?, i tants alts càrrecs del PP
a Telefónica? I Pedro Morenés al
ministeri de defensa? (conseller
durant quatre anys d’Instalaza,
empresa fabricant de municions i
bombes, especialment fastigoses les
de carràs), etc., etc. Al blog de
“Familia genovesa” trobareu llistats
inacabables d’aquestes interconne-
xions entre empresa i política, nis-
sagues familiars incloses.

I podríem seguir omplint pàgines i
pàgines. La conclusió és que si açò no
és una estafa, que vinga déu i ho mani-
feste. Hem entrat fa algunes dècades
en una fase aguda de la lluita de clas-
ses (ho ha reconegut un tal Warren
Buffet, la segona o tercera fortuna
mundial; la primera deu ser la de
Carlos Slim, el gran amic de Felipe
González). És una guerra de classes i
la crisi és l’arma que s’està emprant
ara des del bàndol que detenta el

poder econòmico-polític per sotmetre
els treballadors del món.

Per concloure

En l’exposició anterior he procurat
refrenar –sé que no sempre amb èxit-
les meues opinions amb la descripció i
l’anàlisi. Ara opinaré sobre les tres
perspectives que veig obertes en la
situació en què ens trobem:

1) Seguir les instruccions que ens
donen des de dalt (el que volen
que fem); tolerar les retallades,
deixar que es continue amb la pri-
vatització dels serveis públics (fins i
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Les successives contrareformes laborals
empreses per governs espanyols de signe (en
principi) diferent no han contribuït precisa-
ment a crear ocupació. L’atur és el problema
més greu i el pitjor drama que viu la societat
espanyola



tot una idea tan allunyada del sen-
tit comú com la gestió privada de
les presons ha arribat a conformar
un negoci ben rendible) i, per
tant, viure cada cop pitjor; és
acceptar la inevitabilitat del declivi,
és acceptar la “doctrina del shock”
(Naomi Klein), com salvar la
banca, assumir les contrareformes
laborals i les reduccions salarials,
perquè no ens queda cap altre
remei, així com la cronificació d’u-
nes elevadíssimes taxes d’atur. És,
en definitiva, acceptar un nou
“pauperisme”, similar al que segre-
gava el capitalisme manchesterià
del XIX, si no pitjor. No és una
opció acceptable. El detall d’a-
quest rebuig demanaria un altre
article, i molt més llarg. Donaré
només dos o tres exemples que
recolzen el meu rebuig. En primer
lloc, si parlem de “cronificar”: en el
model americà (neoliberal) d’asse-
gurança mèdica privada al qual ens
volen conduir un malalt crònic, si
no té moltíssims diners, no és
acceptat per cap asseguradora i
queda desprotegit, com ho estan
en realitat milions de ciutadans
dels EUA: estem disposats a adme-
tre situacions com aquesta?. Un
altre extrem: des de la caiguda de
l’imperi soviètic, l’esperança de
vida mitjana s’ha reduït entre qua-
tre i sis anys (la pobresa té això:
vida curta i de pèssima qualitat
[16]; la Unió Soviètica era una dic-
tadura, però la sanitat pública era
una conquesta que no es va poder
desmuntar mai... fins a l’arribada
del capitalisme neoliberal, com era
d’esperar). Finalment: amb la
davallada –per la hiperconcentra-

ció de la població en l’extrem baix
de la piràmide social- s’acaba la
“gran cultura popular”, prolífica i
refinada sorgida en el si de les clas-
ses mitjanes que el fordisme post-
bèl·lic va ampliar i consolidar. Ho
dic perquè sé que a alguns això els
preocupa sobre manera, tot i que
–és de témer- aquesta no serà la
inquietud principal de qui haja de
maldar per guanyar-se el pa.

(2) Forçar el retrocés cap a les políti-
ques keynesianes de l’era fordista.
És el que queda de la socialdemo-
cràcia en certa versió radical (les
altres versions són pràcticament
indistingibles de la visió neoliberal
del món: s’hi han deixat assimilar
amb gran facilitat i delit).
Sincerament, no crec que siga pos-
sible aquest retorn al passat. Ho he
provat d’argumentar explicant
com aquest model (també un
receptari) es va veure superat per
la història. És molt difícil pensar
com recuperar la plena ocupació,
sobretot amb l’altíssim nivell d’atu-
rats a què s’ha arribat. El reparti-
ment de la poca feina que hi ha
podria ser una alternativa (la mala-
guanyada “opció Jospin”), però cal-
dria pensar-la molt bé i potser ens
enredaríem en una successió inde-
finida d’assajos i errors. D’altra
banda, pressuposa arribar a un
nou pacte entre classes i, ara per
ara, dubte que els qui han provocat
la crisi per a treure’n profit estigu-
en disposats a perdre l’avantatge
obtingut (l’atur és el gran negoci
del capital). Pense que la socialde-
mocràcia està gairebé tan morta
com el socialisme real (i haig d’afe-
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gir que me n’alegre, ateses les tra-
ïcions a la classe obrera que l’una i
l’altre han consumat).

(3)L’èxode de la societat del treball
(l’expressió és d’André Gorz), és a
dir: viure al marge dels circuits de
la producció i reproducció capita-
listes, practicant múltiples formes
d’activitat cooperativa, autònoma,
lliure, creativa i alegre (és a dir, de
treball no forçat, és a dir, no tre-
ball). Implicaria renunciar al
dogma (socialdemòcrata cristià,
encara) del creixement [17]; possi-
blement iniciar el camí d’un
decreixement sostenible que con-
serve i restituesca els equilibris
home-natura malmesos o directa-
ment perduts. No és una opció fac-
tible (el capital seguirà present,
desplegant tot el seu poder per a
impedir que ens alliberem del jou
al qual ens vol tenir lligats [18]),
però és l’opció necessària per tal
que l’espècie humana tinga algun
futur. Com diu Gorz, “l’eixida del
capitalisme succeirà d’una manera
o d’una altra, civilitzada o bàrbara;
la pregunta es planteja justament
sobre la forma que adoptarà i la
cadència amb què es produirà
aquesta eixida”.

A curt i mitjà termini crec que alguna

espècie de combinació de les dues dar-
reres opcions acabarà per imposar-se
(la segona amb caràcter només de tran-
sició, perquè no podem desatendre les
generacions més velles). Però això
només serà possible si retrobem la
força i la capacitat d’unió necessàries
per a reprendre la lluita i dur-la enda-
vant. Hi ha una quarta possibilitat que
no he contemplat i que no es pot des-
cartar: m’estic referint a allò que els
clàssics anomenaven “Revolució”, però
reconec que sóc incapaç d’imaginar
d’on sorgiria, quins perfils adoptaria i
els perills que hauríem d’esquivar. En
tot cas, si la “primavera dels pobles”
que va posar fi a la crisi de 1845 va
desembocar en una tardor i un hivern
terribles, tenim l’obligació moral d’es-
tar previnguts per tal de conservar una
primavera eterna.

e
l

s
 b

u
d

e
l

l
s

 d
e

 l
a

 c
r

is
i

105

Hi ha qui considera l’expressió “banca ètica”
un oxímoron. No obstant, en alguns casos
almenys, la transparència i la sostenibilitat de
les inversions que fan amb els nostres dipò-
sits poden constituir una bona alternativa a
la banca tradicional

NOTES

[1] No parlaré de moltes qüestions que són impor-
tants per a fer-se una idea completa de la natu-
ralesa d’aquesta crisi. En concret, m’he hagut
de desentendre de les crisis ecològica (l’obses-
sió pel creixement no té cap mirament envers
el futur del planeta) i alimentària (l’especula-
ció que apuja brutalment el preu dels ali-
ments bàsics està deixant un reguitzell de per-

sones malnodrides i milions de morts cada
any): veieu, per aprofundir-hi, els llibres del
professor d’economia i activista incansable
Arcadi Oliveres (Diguem prou! i Aturem la
crisi són dos dels darrers publicats per una de
les millors persones que conec i que més apre-
cie, encara que ens separa tot un univers en
alguns punts de les nostres respectives visions
del món). Per la meua condició de resident a
Catalunya, també hauria pogut referir-me a la



recent estratègia de CIU de fer passar per pro-
cés d’alliberament nacional el que no és sinó
una pantalla per desviar l’atenció sobre el
paper capdavanter que el govern d’aquesta
coalició política està jugant en el desmuntatge
de l’Estat del Benestar. En fi, evitaré així
mateix carregar de dades numèriques la meua
exposició, però desitge que, malgrat totes
aquestes absències, l’argumentació que hi des-
plegaré siga útil per a emprendre lectures pos-
teriors. Només demane al lector o lectora un
esforç d’atenció i un poquet de paciència. 

[2] Aquest és el fenomen conegut com a “palan-
quejament” (leverage en anglès), que es pot
definir en general com el total de préstecs
concedits per una entitat financera que exce-
deixen àmpliament els seus capitals propis.

[3] El valor de la meua vivenda va arribar fins a
sextuplicar-se. Ho sé perquè el pis de sota,
idèntic al meu en distribució i superfície i
amb la mateixa hipoteca inicial (entraren
alhora al mercat), va ser venut per un preu
exorbitant en el moment àlgid de la bombo-
lla, molt poc abans del seu esclat. Arran del
negoci rodó, els meus ex veïns van poder com-
prar-se dues cases en llocs menys cotitzats i
encara els sobraren diners per permetre’s por-
tar els seus fills a una exclusiva escola privada
.

[4] Estalvie al lector l’explicació de les causes, ja
que podrà trobar-la ben fàcilment. Tan sols
vull recordar ací que la crisi de les subprime
va suposar per a Lehman Brothers l’acumula-
ció d’un passiu de més de 600.000 milions de
dòlars: la major fallida de la història! Poc
abans, el responsable de l’empresa financera
per a Espanya i Portugal, el “nostre” actual
ministre d’economia Luis de Guindos, s’entes-
tava a negar les contrastadíssimes informa-
cions que sobre la imminència de la gran
sotragada venia proporcionant la premsa
nord-americana, en particular The New York
Times.

[5] Per dir-ho de pressa i clar, i ajornant la discus-
sió per a una ocasió millor, entenc per “social-
democràcia cristiana” el cos d’idees sobre la
gestió pública que varen ser posades en pràc-
tica pels partits de signe (aparentment) dife-
rent (liberals, conservadors, socialdemòcra-
tes, democristians) que varen encapçalar els
governs els països nuclears del sistema-món
capitalista durant el període a què ens referim

al text. El consens sobre la consolidació de
l’Estat del Benestar i el consegüent interven-
cionisme regulador dels desajustos macroeco-
nòmics (keynesianisme) constituïren els prin-
cipals motius aigualidors de la distinció entre
dreta i esquerra (al govern) en el nostre con-
text més immediat. 

[6] Del nom del pare de la idea, Henry Ford, fun-
dador de l’empresa automobilística que enca-
ra porta el seu nom, teòric econòmic i –obiter
dictum- antisemita furibund. La “idea” inspirà
la política econòmica de la segona postguerra,
però abans havia estat adoptada... per Hitler!
La denominació “fordisme” per designar un
sistema definit d’organització del treball i de
la societat sembla que aparegué per primer
cop en un article d’obligada lectura del vene-
rable comunista italià Antonio Gramsci
(“Americanismo e fordismo”).

[7] Per raons perfectament comprensibles, la his-
tòria de l’Estat del Benestar als països del Sud
d’Europa seguí una via ben diferent: en
règims autoritaris la repressió i l’adoctrina-
ment fan supèrflua la necessitat de cap pacte.
Per al cas d’Espanya i del migradíssim Estat
del Benestar que va consentir el franquisme,
l’autor que millor ho ha estudiat és Vicenç
Navarro. La seua web personal, www.vnavar-
ro.org, és una riquíssima font de dades i anà-
lisis perspicaços des del punt de vista d’un
aferrissat defensor del model de postguerra i
de la seua ampliació fins als nivells més elevats
assolits pels països escandinaus. El professor
Navarro és catedràtic de polítiques públiques
de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
i es va exiliar durant la dictadura. El seu curri-
culum vital inclou, a més, el fet d’haver
col·laborat amb el govern de la Unitat
Popular del president Allende a Xile i és un
dels comentaristes més vetats pels mitjans de
comunicació convencionals: no agrada als
poderosos perquè diu veritats com a punys.
Amic de Chomsky, el seu perfil ideològic cor-
respon, no obstant, al que podríem anomenar
un socialdemòcrata radical (no n’hi ha hagut
a Espanya, d’aquests, ni n’hi ha, pel que fa a
estatura intel·lectual, llevat d’algun cas perdut
per la galàxia d’IU). Des d’eixa posició
esquerranosa ha publicat recentment sobre la
crisi alguns llibres alliçonadors accessibles a la
xarxa. També la parella formada pels profes-
sors de la Universitat Autònoma de Barcelona
Carme Molinero i Pere Ysàs ha produït impor-
tants estudis sobre l’assumpte que ens ocupa
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en l’era franquista. La inèrcia històrica expli-
ca, certament, part del fet que l’Estat del
Benestar a Espanya no haja assolit mai els
nivells mitjans d’Europa; l’altra part de l’expli-
cació s’ha de buscar, sens dubte, en la manca
de voluntat política de les elits que han tutelat
el procés de transició i segueixen tutelant el
règim actual. En un article proper espere
poder mostrar la continuïtat d’aquesta elit del
poder des del règim anterior fins a aquest
transsumpte de democràcia sorgit dels Pactes
de la Moncloa.

[8] Juntament amb el de l’automòbil, els altres dos
sectors privilegiats a l’hora de generar aquest
equilibri típic del fordisme entre producció i
consum via transformació dels desitjos en
necessitats foren, és clar, la vivenda i l’equipa-
ment de la llar.

[9] Entre el 4 i 6 %, segons els països, més que
suficient en tot cas: es calcula –però no entra-
ré ací en això- que la roda només pot seguir
girant si el creixement se situa per damunt del
3 % del PIB mundial.

[10] La bibliografia sobre la doctrina neoliberal és
immensa. Em limitaré a una recomanació: el
brillant llibret de David Harvey Breve historia
del neoliberalismo, publicat per Akal.

[11] Un cas paradigmàtic: Alan Greenspan, expre-
sident de la Reserva Federal nord-americana.
I una lectura que no em puc resistir a recoma-
nar: Cleptopía de Matt Taibbi, a Ediciones
Lengua de Trapo; per aguda, informada i, per
damunt de tot, divertida (el subtítol ho diu
tot: “Fabricantes de burbujas y vampiros finan-
cieros en la era de la estafa”).

[12] Molta gent no ho recorda –a Sagunt segur
que no se n’han oblidat-, però a Espanya va
ser un govern pretesament d’esquerres qui
féu la feina bruta en aquells anys: reconversió
sense recanvi, és a dir, desmantellament del
teixit industrial i consegüent dependència en
endavant de l’economia nacional respecte a
les importacions.

[13] Escriu Pascual Serrano: “Ens deien que l’eco-
nomia anava bé quan el preu de la vivenda
estava en uns nivells tals que cap jove no podia

accedir-hi i, en canvi, es comptabilitzaven tres
milions de cases buides en Espanya. Fins i tot
ens feien feliços perquè els qui teníem una
vivenda ara érem rics degut a la pujada de
preus, però en realitat el que succeïa era que
els nostres fills no podien comprar-se’n una.
Ens inquietaven amb el perill que explotara la
bombolla immobiliària, la qual provocaria la
caiguda dels preus, malgrat que aquesta hau-
ria estat l’única forma que alguns pogueren
comprar una casa”. No cal dir res més.

[14] La darreríssima cabronada: “el Fons
Monetari Internacional proposa a Espanya
abaixar el 10 % dels sous per a crear ocupa-
ció” (titular de El País del 3 d’agost de 2013),
com si les baixades que hem anat patint –i que
potser algun dia eixiran, amb exactitud, a la
llum- hagueren servit per a disminuir l’atur!
Per a l’únic que han valgut ha estat per a
ampliar la distància entre l’1 % dels més rics i
el 99 % cada cop més pobres.

[15] Una lectura al respecte que ningú no hauria
de deixar de fer: Josep Fontana, El futuro es
un país extraño. Una reflexión sobre la crisis
social de comienzos del siglo XXI, editat per
Pasado & Presente. 

[16] Des de l’inici de la crisi s’estima en quasi un
any la baixada de l’esperança de vida en els
països més castigats. I segueixen retallant en
sanitat!

[17] ¿On està escrit que el creixement econòmic
(en definitiva: l’augment de la quantitat de
transaccions monetàries) haja de generar
automàticament ocupació? Podria donar
molts exemples de “creixement sense ocupa-
ció”, fins i tot de taxes elevades de creixement
que no han donat lloc a augments significati-
us de llocs de treball. Recentment, a
Colòmbia.

[18] “El sol ja no és gratuït” és el títol d’un article
de El País de 21 de juliol d’aquest any.
Certament no ens ho posaran fàcil: la voraci-
tat privatitzant és la condició de possibilitat de
l’esclavatge capitalista, la seua “naturalesa”
més pròpia.
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Seràs la clau que obri tots els panys,
seràs la llum, la llum il·limitada,
seràs confí on l’aurora comença,
seràs forment, escala il·luminada.

Vicent Andrés Estellés. M’aclame a tu

Vaig conéixer  Pilar Niebla un matí de
les primeries del 2009, a l’Ajuntament
d’Alberic. Venia per a presentar-me la
seua proposta expositiva. M’agradaren
els quadres i la seua autora. Pilar em
va semblar, de primer cop d’ull, una
artista sensible, que ha sabut dotar la
seua pintura amb una paleta i una tèc-
nica pròpies. Però, sobretot, em va
captivar la seua elegància i la seua
seguretat. 

Més endavant exposà a la Casa de
Cultura. Malauradament, no vaig poder
conéixer la seua obra. No
obstant, vaig tindre el gust
de presentar la seua expo-
sició titulada Portes que
ens porten a altres móns.
Organitzada per l’associa-
ció cultural d’Antella
CILIM, es va realitzar de
l’1 al 9 de desembre de
2012 en aquesta població. 

Cal dir que, a més d’ex-
pressar plàsticament el

seu món interior, estem davant d’una
poetessa sensible i apassionada, que
descriu les seues emocions amb imat-
ges que prologuen la seua pintura.
Com eixe vers seu que, ben bé, podria
marcar el camí iniciàtic per la seua
obra: Només tu tens les claus. O
aquest cant a la llibertat:

L’aigua corre i se’n va
lliure, sense entrebancs.
Voldria ser aigua,
aigua transparent,
que fuig, se’n va al riu, i
s’abraça amb el mar
per deleitar-se amb els blaus,
els verds i els blancs. (…)

Com ella diu, “qualsevol cosa que
faces en la vida, ja siga cantar, recitar,
pintar… tot el que signifique art ha de

PEP GInER

pilar niebla

portes que ens porten 
a altres móns

Pilar Niebla diu unes paraules el dia de la Inauguració de
Portes que ens porten a altres móns,  l’1 de desembre de
2012.  Junt a ella,  Pep Giner,  qui va realitzar  la presentació.



ser com un pont mitjan-
çant el qual has de
transmetre el que sents.
I hem de ser conscients
de que estan passat
moltes coses, com el
tema de les persones
que arriben en pasteres
i que han deixat enrere
la família, i que en
molts casos es deixen la
vida enmig del mar. És molt lamenta-
ble”. Per això cita al gran dramaturg
Bertol Brecht:  “L’art no és un espill
que reflexa la realitat, sinó un martell
per a donar-li forma”. Niebla ha man-
tingut sempre en la seua pintura una
voluntat de denúncia i interacció amb
tot el que passa al seu voltant.

L’obra de Pilar Niebla veu de l’expres-
sionisme abstracte, una visió subjectiva
plena d’emocions, de desitjos i, en
aquest cas, de portes, les quals repre-
senten un entrebanc en el discórrer
lliure de l’artista però, al mateix
temps, l’esperança de traspassar el
llindar i conéixer el seu propi interior.
L’artista és molt receptiva, sobretot als
símbols que li indiquen el camí a
recórrer, perquè, com diu el gran
poeta Kavafis, la importància del viat-
ge no és l’arribada al destí, sinó el
mateix camí. Pilar fa temps que transi-
ta pels camins de la vida, a l’aguait de
tot allò que l’acompanya, ben cons-
cient del transcórrer del temps. I ben
atenta a l’esforç que cal realitzar per a
dur endavant la seua pintura. Mai no
fa un pas enrere ni per a impulsar-se.
La pintura de Pilar Niebla representa
l’amor i la passió que sent per la seua
terra natal, Marroc, on visqué fins als
dotze anys d’edat. Viu a Antella des de
fa uns anys, deixant enrere una

Girona on ha viscut gairebé sempre.
Durant uns anys es va dedicar a recitar
poesia. Es va iniciar en la pintura amb
el seu germà Josep Niebla. Procedeix
d’una família on destaquen els seus
germans artistes (el pintor Niebla, el
guitarrista Eduard i el bateria
Salvador, entre d’altres), fet que ella
veu com un element més d’autoexi-
gència a l’hora d’afrontar la seua
obra. La feina de Pilar Niebla és una
feina modesta, en el sentit social de la
paraula, perquè no la pregona a crits
ni l’exhibeix en sales on sols veiem art
reconegut. I al respecte, l’artista afir-
ma que “moltes vegades tenim emo-
cions però no estan despertes, i la pin-
tura és un mitjà que ha de despertar
sensacions adormides. Pel sol fet de
visitar una exposició, hi ha gent que ix
amb un ànim diferent”. 

Pilar Niebla ha realitzat nombroses
exposicions, sobretot a Girona. Ella
recorda especialment la titulada
Memòria Episòdica (maig de 2007),
realitzada a Sarrià de Ter i dedicada al
seu pare, que morí d’Alzheimer, i a tot
aquell que pateix aquesta devastadora
malaltia.  El fil conductor  de l’exposi-
ció és “la memòria de les coses”. Com
ella mateixa escriu, “la memòria episò-
dica permet recordar situacions i esde-
veniments que varen ser experimen-
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tats conscientment i que ja formen
part d’un passat subjectiu”. 

El crític gironí Jordi Soler diu que “l’o-
bra de Pilar és el resultat de la feliç
conjunció entre el jo sensible i l’amor
per la matèria, entesa aquesta com a
element creatiu. Els gruixos, els
relleus, el cos de cadascun dels treballs
en qüestió constitueixen tot un
al·licient per al tacte”. La matèria
cobra  una gran importància en la
seua obra. Sembla que vol reproduir
la fusta vella, la calç de les parets o l’ò-
xid dels tocs de les portes, potser per a
facilitar a l’espectador la comprensió
de la complexitat interior de l’artista.
No hem d’oblidar que ens presenta
una combinació molt personal entre
la cultura berber i la cultura catalana.

“Portes que s’obren al món però
també portes que resten tancades, pot-
ser intuint-hi una presència, una
ànima al seu darrere” -anota el perio-
dista Manel Mir.  Tot i que les portes
romanen tancades, a través s’hi entre-
veu tot sovint un raig de llum o de
color que denota una esperança
enmig d’un ambient de foscor.

La porta és el símbol femení per
excel·lència, símbol de transició i de
transcendència. La porta, com sap
molt bé Pilar, representa la unió i la
separació dels dos móns: el profà i el
sagrat.  

L’artista ens invita a traspassar el llin-
dar del seu món particular.
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La conferència de Potsdam va ser una
reunió duta a terme a Potsdam,
Alemanya (prop de Berlín) entre el 17
de juliol i el 2 d’agost de 1945. Els parti-
cipants van ser la Unió Soviètica, el
Regne Unit i els Estats Units d’Amèrica.
Els caps de govern d’aquestes tres
nacions eren el secretari general del
Partit Comunista, Iósif Stalin, el primer
ministre britànic, el laboralista Clement
Attlee (que va succeir Churchill després
de guanyar les eleccions de 1945) i el
president Harry S. Truman, que havia
succeït Franklin D. Roosevelt, mort poc
abans, respectivament. 

Stalin, Churchill i Truman havien acor-
dat a la Conferència de Yalta (del 4 a
l’11 de febrer de 1945) com administra-
rien Alemanya després de la seua rendi-
ció. Quan aquesta es va fer efectiva el dia
8 de maig de 1945, els aliats es tornaren
a reunir a Potsdam. Els objectius de la
conferència incloïen l’establiment d’un
ordre de postguerra, assumptes relacio-
nats amb tractats de pau i l’estudi dels
efectes de la guerra. La reunió serviria
per solucionar els problemes derivats
del front Occidental (Europa), també
per aliar les forces en el sector Oriental
en la guerra contra el Japó. 

Els EUA volien que la URSS declarara la
guerra al Japó. Stalin es va comprometre
a entrar en el conflicte el 15 d’agost de
1945. Aquella era la primera intenció dels
EUA en les negociacions prèvies a la
Conferència de Potsdam. Però el dia
abans de començar la conferència, a
Alamogordo (New Mexico, EUA) va tin-
dre lloc la primera prova d’una arma
nuclear, el dia 16 de juliol de 1945, quan
les forces armades nord-americanes feren
explotar la bomba “Trinity” amb un èxit
total. Comprovat l’èxit de la prova, envia-
ren un cable telegràfic al president dels
EUA, Harry S. Truman, que era a
Potsdam. A partir d’aquell instant el
caràcter de les negociacions canviaren

radicalment, el govern dels EUA aniria
per lliure, positura que els seus aliats no
van saber comprendre, fins que els dies 6,
a Hiroshima, primer, i el dia 9 d’agost de
1945, a Nagasaki, després, llançaren
“Little Boy” i “Fat Man”, les dues bombes
nuclears que posaren fi a la II Guerra
Mundial. Finalment, la URSS declararia
la guerra al Japó el dia 9 d’agost, però
l’Emperador japonés, Hiro Hito, es ren-
diria el 15 d’agost als EUA, que presenta-
ven millors credencials als empresaris
japonesos que no pas els comunistes de la
URSS.

La Declaració de Potsdam (Potsdam
Declaration) fou proclamada el 26 de
juliol de 1945 de manera unilateral per
part del govern dels EUA, amb la
col.laboració del govern de Xina (irre-
llevant) i Gran Bretanya. Sense la parti-
cipació de la URSS, a la qual, evident-
ment, ja no necessitaven. La Declaració
contenia tan sols tretze articles que
demanaven la rendició incondicional
per al Japó. La petició de rendició acaba-
va amb el seu enigmàtic article 13, que
diu així:

13.We call upon the government of
Japan to proclaim now the unconditio-
nal surrender of all Japanese armed for-
ces, and to provide proper and adequate
assurances of their good faith in such
action. The alternative for Japan is
prompt and utter destruction.
Que vol dir: “Invoquem al govern del
Japó a proclamar ara la rendició incon-
dicional de totes les seues forces arma-
des japoneses, i a oferir garanties adients
i suficients de la seua bona fe en aquesta
acció. L’alternativa per al Japó és la seua
prompta i total destrucció.”

Evidentment, ningú, llevat dels norda-
mericans, sabien què significaven aque-
lles nou paraules: “The alternative for
Japan is prompt and utter destruction.” 
Avui, tothom ho pot saber.

susa crespícloenda
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