


Dipòsit Legal: V-4628-2005

Edita: CILIM, Associació Cultural d’Antella.

Portada: Abel Dàvila Sabina
Il.lustracions: Jaume Arcos Requena
Assessors lingüístics: Isaïes Minetto i Gozàlvez / Joan Josep Conejero i Noguera
Maquetació i impressió: Set i Set gràfiques. Tel. 962970201



I. El treball femení als magatzems de taronges ................6
II. El món de la taronja.....................................................17
III. Pomes d’or.....................................................................24
IV. L’aniversari de la llei de la taronja ..............................27

presentació ..........................................4

fets d’antella, 
Any 2013 ...................................................30

01

entrevista a 
ABEL DÀVILA SABINA ....................................10706

03

monogràfic
02

I.  XXV Triatló Antella 2014...............................................99
II.   Esportistes d’Antella....................................................103

esports05

I.   Quin futur té el Xúquer amb aquest Pla de Conca? ...44
II.   Una mostra de l’evolució demogràfica a Antella. 

La mortalitat infantil (1871-2010) ..............................52
III. Societat Protectora Musical d’Antella (1873-1976) .....58
IV. Quartet Antella .............................................................62
V. La raó del Tirant ...........................................................64
VI. La itinerància oculta ....................................................68
VII. No hi ha prou mocadors per a tapar tanta infàmia ..75
VIII. València, l’Assut d’Antella i un mariscal francés........80
IX. Notícies sobre el senyor d’Antella en el dietari de 

mossèn Porcar ...............................................................88

miscel· lània04

SU
MA

RI



En el seu desé aniversari la revista
anual La Lloca torna a l’encontre
dels seus lectors amb el monogrà-
fic dedicat a la taronja i el seu
comerç. En la revista recollim les
activitats organitzades pel CILIM i
les conferències dels col.labora-
dors, sense els quals les diverses
activitats no haurien estat possi-
bles. Ens ha impulsat a dedicar-li,
al comerç de la taronja, aquestes
reflexions pel moment crític que
està passant l’economia més
important al nostre municipi, que
ho és també del conjunt del País
Valencià, com queda ben il.lustrat
en els articles. 

En la miscel.lània trobarem diver-
sos textos referits a assumptes pro-
blemàtics del nostre futur com a

poble, com ho és el futur Pla de
Conca del riu Xúquer, molt ben
exposat pel president de Xúquer
Viu. Així mateix, hi donem una
ullada als fets del nostre passat,
fets del segle XVII i del XIX.
També trobarem un estudi detallat
sobre com la millora de la sanitat
pública ha fet real l’absència de la
mort dels albats, un tema que ara
ens sembla del passat remot, tot
gràcies a l’ampliació de de la
cobertura de la seguretat social
universal, que ara sembla que
volen privatitzar. Sense oblidar el
tema del maltractament de les
dones, acabem amb algunes notes
optimistes, com la història de la
banda de música local i l’estrena
del quartet Antella, a càrrec
d’Emilio Mateu. Tot acompanyat
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amb alguns excel.lents versos del
poeta antellà Pep Micó. Una mis-
cel.lània que acabem amb un reco-
rregut ben interessant per les
terres del nord, com ho és el
Barranc dels Horts, amb la seua
vila emblemàtica, Xodos. Tampoc
no ens oblidem d’un tema recu-
rrent a la nostra revista, l’esport
local, amb la fita aconseguida pel
CECA a l’haver celebrat el seu
XXV Triatló d’Antella, una prova
esportiva que fa que el nostre
poble siga conegut arreu de la geo-
grafia hispànica i més enllà.

El número d’enguany acaba amb
una entrevista ben interessant feta
a l’artista cubà afincat a Antella,
Abel Dàvila Sabina, en la qual ens
regala algunes reflexions ben inte-

ressants i alguns versos memora-
bles, també.

Com sempre, La Lloca compta
amb moltes il.lustracions dels fets
ocorreguts al llarg del passat any,
però també amb il.lustracions i
fotografies del passat que comença
a semblar-nos remot. Tant unes
com altres, són imatges que ens
ajuden a comprendre millor la
nostra història local, un xicotet
fragment de la història universal.

Com tots els anys passats hem tor-
nat a treballar de valent per acon-
seguir l’interés dels socis i lectors
de La Lloca, uns interessos que
són variats i diversos. Esperem
haver-ho aconseguit.

Associació Cultural d’Antella CILIM
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INTRODUCCIÓ

Dins l’economia dels cítrics, el tre-
ball femení ha estat principalment
vinculat a les diferents fases del seu
manipulat. Bé fos a peu de camp, en
les etapes inicials, bé fos dins els
magatzems de taronja en moments
posteriors. Aquest manipulat, alho-
ra, no s’inclou en la fase productiva
com ara les tasques del manteni-
ment, reg, esporgat, neteja i collita,
sinó dins la fase de comercialització,
quan el cítric es prepara per a la
seua distribució. Açò ha col·locat el
treball femení en una situació molt
concreta, i al mateix temps, inferior
i pràcticament invisible, en tot el
procés de l’economia dels cítrics.

Des d’un primer moment, aquesta
tasca fou pensada com a comple-
ment al jornal masculí, centrat en
les feines productives relacionades
amb la cura i recol·lecció dels cítrics

a l’arbre. Feminització i temporalitat
són els dos trets que componen el
treball de la dona en aquest àmbit.
Feminització, associada al concepte
“irracional” de cura, i “amorositat”,
tot entenent-ho com la relació de la
natura femenina amb el gust pel
compte i el detall. Temporalitat,
pròpia del cicle del cítric que per-
metia, si bé no sense l’estrès en els
moments més àlgids de la campan-
ya, compaginar les tasques de la llar
i la maternitat amb el complement a
l’economia familiar. 

Per tant, la dona s’ha vist en una
situació molt particular, atès que ha
portat la càrrega de dos treballs no
reconeguts: la cura de la família i les
tasques de la llar, per una banda, i
per l’altra, el treball al magatzem.
Fins la dècada de 1980, quan seran
incloses als convenis laborals, no
se’ls reconeixerà plens drets com a
treballadores del sector. 

el treball femení als
magatzems de taronges
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L’ús de la mà femenina s’estén en la
mesura que s’estén el conreu dels
cítrics i s’incrementa la necessitat
que els municipis no siguen només
productors, sinó també manipula-
dors del producte. Açò coincideix
amb el canvi secular, amb el desen-
volupament de l’economia capitalis-
ta en el sector dels cítrics i l’incre-
ment de les exportacions, moment
en què molts dels municipis de la
Ribera, per al cas de la província de
València,  construeixen magatzems
associats a l’explotació dels camps
circumdants. Aquesta expansió del
sector donà lloc a un ampli mapa de
construccions i edificis amb una
planta de tipus fabril on es va ocupar
la major part de la mà d’obra feme-
nina dels seus respectius municipis.  

INICIS DEL SEGLE XX

A principis del segle XX, el nivell de
mecanització dins del magatzem era

nul; totes les tasques que s’hi feien
eren de forma manual. El salari
esquifit que rebia una dona perme-
tia l’ús d’un nombre alt de dones
com a mà d’obra barata. Feia un poc
més de cent anys que part del camp
valencià havia experimentat un
canvi en la seua estructura, tot pas-
sant del policultiu a la intensificació
del monocultiu de cítrics. Les pri-
meres tasques de confecció les feien
les dones a peu de camp i és alesho-
res quan sorgiran els mètodes de
triatge i calibrat que s’imposaran en
el treball fins l’arribada de les pri-
meres triadores mecàniques.

Des de la fi del segle XIX, l’augment
de la importància de la taronja com a
element d’exportació generà l’apari-
ció d’un gran nombre de magatzems
de confecció de cítrics. Tots els muni-
cipis “tarongerers” de la Ribera en
tenien un,  si més no, on es manipu-
lava la taronja de l’entorn i es prepa-
rava per a la seua comercialització. 
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En poques dècades es va construir
una xarxa de centres productors
associats a d’altres de majors, com
són els d’Alzira, Algemesí, La Pobla
Llarga, Carcaixent, Gandia o la
mateixa València, centres exporta-
dors des d’on es traslladaven els
carregaments per via fèrria o maríti-
ma fins la seua destinació europea:
Itàlia, Anglaterra, Irlanda, Alemanya,
Dinamarca, Holanda, Bèlgica, Suècia
o Noruega; i també l’americana:
Argentina, Cuba, Uruguai o els
mateixos EUA.

Les tasques de la dona en la confec-
ció de taronges han estat tradicio-
nalment tres: triar, empaperar i
encaixar. A banda de les referides a
la mecanització, aquestes tres tas-
ques continuen mantenint-se a
hores d’ara.

Triar taronges no era sinó discrimi-
nar la fruita segons volum. La taron-
ja, prèviament recollida de l’arbre,
era traslladada fins el magatzem
amb cavalleries i descarregada en
cabassos de palma. Una vegada des-
carregada, els “cabassejadors “ l’a-
muntegaven, al costat de les dones
triadores perquè començaren a clas-
sificar-la. La medició del calibre es
realitzava amb  les mans, tot agafant-
la pel centre amb el polze i el dit cor,
tot completant la mida amb els dits
de l’altra mà; així, doncs, quedava el
calibratge (1):

TARONJA DE MÀ I QUATRE
DIT O MÉS................................Bombo
TARONJA DE MÀ I TRES
O QUATRE DITS.........................Floreta
TARONJA DE MÀ I TRES DITS....Primera

TARONJA DE MÀ I DOS DITS ......Segona
TARONJA DE MÀ I UN DIT.........Tercera

El calibrat era un treball metòdic
atès que era la selecció que poste-
riorment es col·locaria a les caixes.
A més de la tria, que incloïa el
rebuig d’aquelles taronges amb
defecte o amb alguna picadura d’in-
secte, les “repassadores” feien una
revisió dels calibres. Aquestes dues
tasques la feien les dones més vetera-
nes en els treballs de magatzem.
Anomenades comunament “borria-
neres”  perquè en venien d’aquella
població de la Plana, es desplaçaven
en temporada i, així, també ensenya-
ven les altres dones els treballs de
selecció i calibratge.

Una vegada realitzat el calibratge, la
taronja havia de ser encaixada.
Prèviament, però, era empaperada.
El paper utilitzat s’anomenava “d’a-
rròs” o de seda, per la seua textura
suau i semitransparent, on anava
estampat algun motiu gràfic refe-
rent al comerç. Els motius podien
ser molt variats: florals, exòtics, figu-
res femenines, etc. i també era molt
habitual l’aparició de membres  de
la família del comerciant.

El treball era realitzat per les dones
més joves i amb menor experiència.
Amb deu o onze anys moltes xique-
tes treballaven per les vesprades, en
eixir de l’escola, al magatzem. Era
una manera d’obtenir una mica més
de diners extra per a la família.
Començar a treballar tan prompte
suposava l’adquisició d’experiència i
habilitat en la confecció de la taron-
ja, un dels pocs treballs que hom
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podia realitzar en l’àmbit agrari d’i-
nicis del segle XX. Un altres dels tre-
balls que podien realitzar les jovene-
tes era “tirar la caixa” que consistia a
lliurar les taronges ja empaperades a
les “encaixonadores” per a la seua
disposició en l’embalatge.

Com ha apuntat en la introducció,
només els sous esquifits permetien
l’ús d’una gran mà d’obra femenina
que, en iniciar-se el segle XX,
podem situar al voltant de 0’50 i
0’75 pst al dia (2) que es cobraven a
la fi de la setmana després del
recompte de les hores treballades.
Si les xiquetes, de menudetes, ja
començaven l’aprenentatge d’un
ofici, el mateix passava amb els
xiquets. Als nou o deu anys comen-
çaven aprenent en la fusteria la con-
fecció de caixes i el muntatge de les
tapadores (3).

ELS ANYS 20 I 30 DEL 
SEGLE XX.

L’inici de la Primera Guerra
Mundial l’any 1914, suposà una
davallada en el nivell d’exportacions
de la taronja. El bloqueig dels mer-
cats dels països vinculats d’alguna
manera al conflicte europeu alentí
les exportacions dins del continent
europeu. El sector es veié afectat ja
que era una economia molt enllaça-
da a l’exportació. Les exportacions
transatlàntiques no suposaven un
alleugeriment atès que la part grossa
es dirigia a una Europa en conflicte.
S’hi produí un minvament que pro-
vocà atur i vagues tot reivindicant
ajudes per part de l’Estat que millo-

raren la situació de productors i tre-
balladors del sector.

La fi de la contesa bèl·lica reobrí de
bell nou els mercats d’Europa i la
taronja experimentà una “època dau-
rada” pel que fa a l’exportació de
cítrics. Açò també influí en un aug-
ment de la construcció de magat-
zems  en nombre i grandària (4).

En aquesta segona dècada del segle
vint, el treball a l’interior dels
magatzems de taronges no variava
gaire de les èpoques anteriors.
Certament, però, en els centres pro-
ductius més importants s’iniciava
una incipient mecanització per algu-
nes fases de manipulació; als nuclis
menors, com ara Antella, les dones
continuaven realitzant llurs tasques
igualment: assegudes al damunt de
petits coixins i dipositant les taron-
ges als cabassos aclofats amb palla
d’arròs.



Abans de la selecció del calibratge
de la fruita, ara s’havia d’incloure
un procés per a la desinfecció, ateses
les noves exigències del mercat, així
com una fase d’encerat per augmen-
tar-ne la lluor. Ben entrada la dèca-
da dels anys 30, s’introduí en el
poble la primera “triadora” mecàni-
ca, que permetia calibrar més ràpi-
dament. El mecanisme era molt sen-
zill: al  damunt d’una cinta es posava
la taronja que anava disseminat –se
per grandàries a partir d’uns forats
per on queia. Primerament la més
petita, sense cap valor al mercat, des-
prés la “tercera”, la “segona” i final-
ment la de qualitat “primera”. Açò
ajustava el calibratge i unificava la
grandària de manera que l’encaixat
es feia amb major rapidesa i segure-
tat. Una altra de les novetats de la
dècada fou l’adopció del model de
caixa “americà”. Fou utilitzat en les
explotacions de Califòrnia i consis-
tia en una caixa que, en lloc de tres
compartiments en tenia només dos,
que resultava més còmode per
encaixar i alleugeria el pes total de
l’embalatge.

Així es prengué el model “fordista”
de treball en cadena, això sí, sota la
supervisió de l’encarregada.  Si bé
sabem que un dels elements de la
política econòmica de la II
República fou la pujada salarial que
beneficiava el proletariat  de la
taronja (5), la situació laboral de la
dona no millorà gaire pel que fa a la
salut o al reconeixement social. En
termes generals, el seu salari seguia
sent molt menor que el de l’home,
tot i que ara tenia la possibilitat de
pagar un “xavo” a la Seguretat de

Llauradors que els permetria cobrar
uns diners a la jubilació. El jornal
mitjà segons les categories era la
meitat, o fins i tot un terç, que el
salari mitjà de l’home:
ENCARREGADES, entre 4 i 5’50 pst 
per jornal
ENCAIXONADORES I MARCADORES,
entre 3 i 4’50 pst per jornal
TRIADORES I EMPAPERADORES, 
entre 2’50 i 3’50 pst per jornal

“Cabassejadors”, fusters, tapadors,
oficials i fins i tot, aspirants a oficials,
cobraven per jornal entre 3’50 i 9’50
pst(6). Les diferències salarials depe-
nien de la capacitat negociadora
entre els treballadors i el magatzem.

LA GUERRA CIVIL I ELS 
PRIMERS ANYS DEL 
FRANQUISME

El 18 de juliol de 1936 s’iniciava una
guerra civil que dividí Espanya en
dues meitats. Aquell mateix any, a
finals de setembre es constituïa el
CLUEA,  Consell Llevantí Unificat
d’Exportació Agrícola. El CLUEA
s’erigí, des del 1937, com a “orgue rector
de l’exportació tarongera delegada del
Ministeri d’Indústria i Comerç”(7) .La
taronja formava part de l’economia
de guerra i, mitjançant el seu orga-
nisme, el control del sector de l’ex-
portació restaria en mans dels sindi-
cats UGT i CNT. Al segon número
de la revista publicada pel CLUEA,
apareixia: (...)caldrà vigilar més aten-
tament la confecció (...)de la màquina
passa a les experimentades mans de les
obreres encarregades de la selecció, o sia,
les “triadores”, que han de complir escru-
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polosament la missió més delicada de la
manipulació. El més important de la
confecció és la selecció, que cal ser efec-
tuada per operàries molt pràctiques, sota
l’atenta vigilància de llur encarregada.
(...)(8). Sembla que per primera
vegada la dona apareix com un ele-
ment important dins de la cadena
de confecció del producte.

La situació era complicada, però, i
des de la fi del 37 fins a la fi de la
guerra, l’Estat tornarà a fer-se càrrec
de l’exportació, tot deixant la pro-
ducció en mans de les cooperatives
agrícoles. Així, naixeria la CEA,
Central d’Exportació d’Agres, depe-
nent de la Direcció General de
Comerç (9). 

La fi de la guerra civil i els primers
anys del franquisme foren molt
negatius per a l’economia, en gene-
ral, i en particular, per a l’agricultu-

ra de cítrics. La dictadura inaugura-
va un període de dues dècades de
restriccions i autarquia. El tanca-
ment de les fronteres i l’inici de la II
Guerra Mundial, sense comptar els
efectes negatius provocats per les
gelades d’algunes collites, féu caure
les exportacions.

Pel que fa a la dona i l’entorn labo-
ral, la seua situació es veurà empitjo-
rada per les noves polítiques i el
paper que la dona havia de prendre
dintre el nacional catolicisme. En
aquest context, la dona restarà res-
tringida a l’àmbit de la llar, la cura
del marit i dels fills, i aquesta hauria
d’ésser la seua tasca. El treball remu-
nerat no serà ben vist, atès que, a
ulls del nou Estat Nacional i Catòlic,
açò podia distreure la seua compe-
tència “natural”.
La situació real n’era ben bé una
altra: la reducció de recursos, sobre
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tot en els primers anys de la postgue-
rra, obligà la dona a seguir treba-
llant als magatzems per completar la
renda familiar. L’estacionalitat del
treball de la confecció de la taronja
calia ser aprofitada per obtenir
algun ingrés extra al treball del
marit. En aquests anys, el nivell més
alt del treball femení, com podia ser
el d’encarregada, arribava a un jor-
nal de 12’50 pst, mentre que un peó
podia cobrar-ne 14 pst (10). Podem
albirar un progressiu augment sala-
rial  amb el pas dels anys, però situat
en dos escales diferents: la del tre-
ball masculí i la del treball femení,
dins un mateix espai al magatzem.
Encara a hores d’ara la dualitat s’hi
manté, tot i que, com exposaré més
endavant, les millores laborals feme-
nines són evidents.

LES DÈCADES DELS 
ANYS 50 I 60

Durant aquestes dècades el comerç
dels cítrics es reactivà, i de retop,
també l’activitat als magatzems. La
millora de les infraestructures dam-
nades en temps de guerra i una pro-
gressiva millora de les relacions
entre el règim dictatorial i Europa,
permetrà una nova intensificació de
les tasques de confecció, tot barre-
jant els passos artesanals i tradicio-
nals, com ara l’empaperat o encai-
xonat, amb la introducció d’una
major i més moderna maquinària.
En aquest moment molts del magat-
zems més petits desapareixen. Així
va passar en algunes poblacions, tot
transvasant la mà d’obra en d’altres
poblacions properes amb magatzem

(11), o a d’altres de més llunyanes
però molt més grans i amb major
demanda de mà d’obra, sobre tot en
el període nadalenc. Càrcer, La
Pobla Llarga i Carcaixent en foren
els destins més immediats.

En aquestes dates, el règim, que
seguia pensant que la dona havia de
restar a casa, com a part de la seua
contribució al manteniment dels
“ideals de l’Estat”, hagué de fer una
adaptació de les seues lleis sobre el
treball. Com no podia ser de cap
altra forma, la dona actuava com
una mena “d’auxili” del treball mas-
culí, perquè, com a garant del
benestar familiar, hom no podia dei-
xar que caigués en la pobresa, i si la
dona ho podia evitar, es deixava que
anés una mica més enllà del llindar
de la seua llar. I açò obria, en certa
forma,  d’una manera inconscient,
la socialització de la dona entre
“iguals” i seria la clau per a la seua
adhesió a les reivindicacions que s’i-
niciarien en els propers anys.

Les tasques al magatzem, ara ja molt
més grans que els vells, eren les tra-
dicionals, però l’índex de mecanit-
zació  seria superior i permetrà
introduir-hi els nous models d’encai-
xonat,  com ara per exemple “la
malla”, tan extensa en l’actualitat en
els supermercats, o també una
major quantitat de màquines triado-
res en un mateix espai.

Una altra de les qüestions que roma-
nia tradicionalment era la disposició
laboral completa. En plena tempo-
rada, per exemple, la jornada podia
ser de dotze i tretze hores. La seua
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activitat no estava regulada per cap
conveni o marc estipulat, amb la
qual cosa l’arbitrarietat de l’hora
laboral provocava jornades “marato-
nianes”. Les dones amb  família es
veien obligades a realitzar la “doble
jornada”, ja que a la tasca del magat-
zem calia afegir la de la llar.

ELS ANYS 80 I EL CONVENI
LABORAL

Aquests anys estigueren esquitxats
per la conflictivitat laboral. En
aquestes dates trobem un sector que
encara no tenia cap conveni unifor-
me. Els salaris baixos, propis dels
temps antics, l’estacionalitat i la
manca de cobertures socials, provo-
caren una sèrie d’episodis d’atur i
vagues originades des dels principals
centres tarongerers: Alzira,
Carcaixent, La Pobla Llarga... Les
principals reivindicacions era l’eli-

minació de la precarietat, la regula-
ció de l’antiguitat, la vigilància de les
cotitzacions i l’existència d’enllaços
sindicals com a mitjancers entre els
treballadors i l’empresa (12).

Aquestes reivindicacions, que avui
ens semblen bàsiques de tot sector
econòmic, arribaven després de
cent cinquanta anys de treball en el
magatzem, cosa que reflecteix l’arbi-
trarietat d’un sector amb un dèficit
social històric i on el treball de la
dona era del tot infravalorat.

La regulació de l’antiguitat era molt
important per a la dona. Al llarg de
la història del sector, la dona accedia
al magatzem a través de la confecció
d’un llistat on tenia un número
assignat. Els números inferiors
corresponien sempre a dones amb
més antiguitat i, per tant,  aquelles
que abans començaven la campan-
ya. La manca d’una regulació impar-
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cial en aquest sistema provocava
situacions discriminatòries o de par-
cialitat, com ara fóra una major
amistat amb algun encarregat, fami-
liaritat, i , per suposat, un sentiment
enfrontat, enemistats, antipaties
polítiques, etc.

Una altra de les situacions que
aquesta regulació esmenava seria la
pèrdua de l’esmentat “número”. La
“pujada” en el llistat depenia de l’an-
tiguitat i la retirada d’alguna treba-
lladora suposava augmentar les pos-
sibilitats de ser cridada abans i així
poder treballar més dies de campan-
ya.  Un dels problemes més habi-
tuals es produïa quan alguna de les
dones havia d’absentar-s’hi, normal-
ment per raons familiars o per
maternitat; quan en tornava, no
recuperava la posició en el llistat;
n’anava a la fi i perdia l’antiguitat.
Ara açò quedava solucionat. La tre-
balladora obtenia el dret de conser-
var el seu lloc i cobrar d’acord amb
la seua experiència, és a dir, amb
l’establiment dels  quinquennis.

Per una altra banda, la vigilància de
les cotitzacions  era igual d’impor-
tant. En alguns magatzems no havia
suficient rigor a l’hora d’apuntar les
hores treballades, problema derivat
de no existir una jornada laboral
unificada i la contemplació de les
hores extres. Si tenim en compte
que per una campanya hom fa una
mitjana de 150 o 160 jornades, és a
dir, dies treballats, i per tant, no s’a-
rriba al mínim per a demanar la
prestació per a l’atur (13), alesho-
res, el recompte de les hores i els
dies treballats amb exactitud era

cabdal i necessari per cobrar d’una
manera justa.

Tanmateix, el gran avanç fou l’apari-
ció de la figura d’enllaç sindical.
L’enllaç articulava, en termes d’i-
gualtat, o major igualtat, el treballa-
dor i l’empresa. Les treballadores
aconseguien així un element de
recolzament per augmentar llur
benestar dins l’empresa, tant a nivell
laboral com social. L’activitat dels
sindicats resultà fructífera en l’acon-
seguiment d’uns drets laborals en
un sector que tenia un buit històric
en aquest sentit. Des d’aleshores, les
millores han anat augmentant, len-
tament però progressiva, en tots els
aspectes: formació de les treballado-
res, seguretat i higiene, reconeixe-
ment de baixes i excedències, etc.

L’ARQUITECTURA  DELS
MAGATZEMS DE TARONJA.

La construcció i expansió dels
magatzems de taronja s’inscriu dins
les necessitats derivades de l’aug-
ment de les exportacions de cítrics
durant el segle XIX. Com ja he dit a
l’inici del text, les primeres tasques
de selecció eren fetes per les dones a
peu de camp. L’augment del volum
del producte féu la necessitat de
localitzar l’activitat en un lloc més
adequat per al treball.

Com antecedents als magatzems,
s’habilitaren espais que ja havien
estat destinats abans a les activitats
agrícoles, que també necessitaven
un espai ampli, com per exemple els
magatzems de gra.
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El model que seguiran les construc-
cions serà una imatge importada de
les fàbriques angleses i, des de la fi
del segle XIX, hom té documentat
espais destinats a la manipulació del
cítric amb una àmplia nau central,
diàfana, que permetia la descàrrega,
la manipulació i el transport de
grans quantitats de taronja. Podia
tenir també una planta superior on
s’habilitaven una oficina i un espai
pel homes i dones que s’hi trasllada-
ven els mesos de campanya.

L’augment del nombre de magat-
zems paral·lelament  a l’augment de
les exportacions de taronja als mer-
cats estrangers, igualment que el

tancament  dels més menuts, anà en
consonància a situacions crítiques al
sector cítric: I i II Guerres Mundials,
Guerra Civil Espanyola, etc.

Pel que fa a l’estètica arquitectònica
podríem dir que no existeix un estil
unificat, encara que hi ha autènti-
ques meravelles que reprodueixen
cànons estilístics de l’època en què
s’aixecaren, com ara els exemples
modernistes en poblacions com
Alzira, Carcaixent... on s’aprecia el
gust per les garlandes sempre asso-
ciades a l’activitat que s’hi feia.
Reproduirem un mapa dels magat-
zems a Antella a l’any 1935 (14).             
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NOTES: 

(1) BOU GASCÓ, F: Estudio sobre el naranjo, limonero y cidro, Castellón, 1879. Citat en
ABAD, V: Historia de la naranja, 1781-1939, València, 1985, pàg. 79.

(2) CANDELA, P, PIÑÓN, J, Mujeres entre naranjas, València, 2005, tot citant la referència
que en fa ABAD, V, en diversos treballs seus.

(3) Tot seguint el testimoni d’un treballador en aquesta tasca als anys 30 (27 de juliol de
2009)

(4) Tot seguint el testimoni d’un familiar d’un conegut cognom de Borriana, vinculat a
l’explotació dels magatzems de taronges a la comarca de la Ribera Alta (15 de juliol
de 2009)

(5) ABAD, V, citat, pàg. 213.
(6) ABAD, V, citat, pàg. 214
(7) Hemeroteca Municipal de València: La Voz del CLUEA, gener 1937.
(8) Revista CLUEA núm. 2, 1937
(9) ABAD, V, citat, pàg. 352
(10) CANDELA I PIÑON, citat de la referència ABAD, V, als seus treballs.
(11) Nota de l’autora: a la fi dels anys 40, Antella tenia tres magatzems mitjans o menut a

ple rendiment.
(12)ALFONSO MELLADO, C.L.: El convenio colectivo y el fomento del empleo en la Comunidad

Valenciana en el sector de manipulado y envasado para el comercio y la exportación de cítricos,
en DD AA: Las empresas de manipulado de frutas y hortalizas en la Comunidad Valenciana,
València, 1997.

(13)N de A: Les dones solen combinar la sol·licitud de prestació d’atur amb la del subsidi
posterior. L’estacionalitat suposa de mitjana, 5 o 6 mesos de treball amb 5 o 6 mesos
d’atur, segons el volum de la campanya.

(14)LA LLOCA, 2006.
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En primer lloc vull agrair a l’associa-
ció cultural CILIM per convidar-me
a fer unes quantes reflexions sobre
el món de la taronja, el cultiu que,
des de 1781, quan plantaren el pri-
mer hort comercial a la Ribera Alta,
a Carcaixent, ha sigut i continua a
ser un pilar fonamental de l’econo-
mia dels nostres pobles. Per aquesta
raó crec que ens equivocaríem si
consentírem  deixar perdre tot el
negoci que la taronja comporta. 

INTRODUCCIÓ

Situarem la citricultura en el món,
en l’àmbit mediterrani i europeu, a
l’Estat espanyol i al País Valencià.
Avaluarem la importància econòmi-
ca del sector a l’Estat. Analitzarem
les claus del per què de la crisi, així
com les diferents polítiques que els

Estats han desenvolupat per prote-
gir l’agricultura.

PRODUCCIÓ DE CÍTRICS 
EN EL MÓN

En el món es produeixen al voltant
de 100.000 milions de tones de
cítrics. Els principals productors de
cítrics són: la Xina, els EUA i Brasil.
En la conca mediterrània es pro-
dueixen al voltant de 19 milions de
tones, més de 10 de les quals es pro-
dueixen en països de la UE
(Espanya, 6 milions de tones, de les
quals 3’3 corresponen a la produc-
ció del País Valencià; Itàlia, 3’3
milions; Grècia, 1 milió) i la resta al
sud del mediterrani (Egipte, 3
milions; Turquia, 3 milions; Marroc,
1’2 milions; Algèria, 500.000 tones;
Israel, 500.000 tones) Malgrat que

el món de la taronja

JOSEp BOTELLA 
Unió de Llauradors  i Ramaders  del país Valencià



els països de l’hemisferi sud, com
Brasil, amb una producció estimada
de 19 milions de tones, Argentina,
amb 2’5 milions o Sud-àfrica, amb
1’6 milions, puguen competir amb
la nostra producció -per ara, l’únic
perill d’aquestes produccions con-
sisteix en què poden importar algu-
na plaga de quarantena a la nostra
taronja -, la nostra competència real
són els països del nord d’Àfrica, paï-
sos subdesenvolupats amb règims
polítics sense garanties democràti-
ques, els costos de producció dels
quals, comparats amb els nostres,
són ínfims. A més a més, tenen els
seus mercats a la UE.

Per poder cultivar, confeccionar i
exportar tota aquesta producció, el
sector necessita una mà d’obra
directa d’un total de 280.000 perso-
nes (100.000 llocs de treball en
explotacions de cítrics, 120.000 colli-
dors al llarg de la temporada i
60.000 treballadors ocupats en els
magatzems) En activitats econòmi-
ques indirectes el sector empra
220.000 camions, utilitza 600
milions de caixes, en 60 empreses
que donen treball a unes 3.000 per-
sones. Hi ha els vivers, amb 2.000
llocs de treball, a més a més, hi ha la
indústria annexa, com les trenta-una
empreses de sucs, amb 700 llocs de
treball, i les empreses de transforma-
ció de galló, amb 2.400 llocs. En
total, aquesta indústria genera un
valor aproximat de 3.000 milions
d’euros. Cal destacar que quan un
llaurador de la Ribera, de la Plana,
de la Safor o de la Vega Baixa pren
la decisió de cultivar un hort de
tarongers desencadena una activitat

econòmica que, avui dia, produeix
més llocs de treball que la indústria,
també ben important, de l’automò-
bil al País Valencià.

COMPETITIVITAT

Avui dia ens volen fer creure que l’ú-
nic problema que té la citricultura
valenciana és el minifundisme i la
parcel·lació. Ací aportaré dues
dades: la mitjana de cost de produc-
ció d’una clementina és de 0’2640
⇔/k 560pts/@ i la mitjana de cost de
producció d’una taronja és de
0’2211 ⇔/k – 470pts/@. Vull recor-
dar que a més del preu també hi ha
altres paràmetres que influeixen en
la competitivitat: 

– Estructura productiva amb tecno-
logia.
– Condicions climàtiques per obte-
nir bona qualitat comercial.
– Una composició o varietat ampla
que puga abastir els mercats més
de 10 mesos l’any.
– Proximitat als nostres principals
mercats.
– Abastiment ràpid i fraccionat en
camió amb una fruita confeccio-
nada, segons tipus i exigències del
client.
– Magatzems moderns.
Tots aquests elements han fet que la
nostra citricultura, fins fa pocs anys,
haja estat una de les citricultures
més competitives del món malgrat
els problemes productius que sem-
pre hem tingut. Si no ho hem fet tan
malament, què ens està passant? Per
què milers de llauradors ens trobem
en la més absoluta ruïna?
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Senzillament, perquè ens han can-
viat les regles del joc. Per a entendre
l’actual crisi cal analitzar alguns dels
canvis que s’han produït al llarg dels
últims anys.

CONCENTRACIÓ 
DE L’OFERTA

En els últims 20 anys hem assistit a
una concentració extraordinària de
la gran distribució. En el mercat
espanyol sols 5 grups concentren
més del 40% de les vendes de pro-
ductes alimentaris. Aquest fenomen
es repeteix al mercat europeu, on 3
grups copen el 79% del mercat suec,
el 53% del grec, el 45% de l’holan-
dès, el 35% de l’alemany. Aquest
procés ha comportat un simplifica-
ció de la qualitat. Les grans superfí-
cies comercials prefereixen una qua-
litat estàndard. No els interessa ni la
presentació en el lineal, ni els inte-
ressa un grup de qualitats diferents
ni excepcionals. La qualitat que
entenen és la del calibre, el color i la
condició comercial. Tot deixant a
banda altres paràmetres com l’aro-
ma, el sabor, etc., paràmetres que,
no ho oblidem, influeixen en les
quantitats consumides. Tot açò ha
comportat un endarreriment per a
la citricultura valenciana, apta per a
la permanència de marques i quali-
tats molt variades. Paral·lelament
han perdut importància els mercats
majoristes així com les botigues de
barri, tant en les zones rurals com
en les urbanes. Això provoca un
trencament de la lliure competèn-
cia, ja que són els oligopolis els que
marquen els preus i les qualitats en

els productes agroalimentaris. Qui
perd davant d’aquesta situació?
Evidentment, el xicotet i mitjà
empresari, els llauradors, botiguers
o assentadors. I, per descomptat, els
consumidors, que han vist com l’o-
ferta de productes ha disminuït. A
més a més, s’ha reduït la qualitat,
però gens en absolut el preu, atès
que aquest ve imposat pels interes-
sos dels oligopolis.

CANVIS ESTRUCTURALS EN
LA PROPIETAT DE LA TERRA

El sector dels cítrics, majoritari a la
nostra comarca, pel que fa a la pro-
pietat de la terra està al voltant d’un
25%-30% en mans del comerç pri-
vat. Les empreses cooperatives
comercialitzen entre un 35%-40%. 

La resta de la producció, aproxima-
dament entre un 25%-30%, està en
mans dels llauradors i propietaris.
Això ha provocat que la necessitat
de compra de collita per part del
comerç privat s’haja reduït d’una
manera dràstica i ha deixat, tant al
llaurador com al propietari, en una
indefensió absoluta davant del
comerç privat. En conseqüència, la
collita es ven “a resultes”, o siga,
sense preu fixat, sense contracte i
sense cap garantia de cobrament.

AUGMENT EN ELS COSTOS
DE PRODUCCIÓ

Alhora que els preus de la taronja
baixen any rere any, el cost de pro-
ducció va apujant: puja el preu de
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l’electricitat, dels adobs, del gasoil,
dels fitosanitaris, etc. Fixem-nos que
si els preus dels productes agraris els
posen les gran empreses de la distri-
bució (oligopoli), els costos de pro-
ducció també estan controlats per
indústries químiques, elèctriques i
petrolíferes que també funcionen
en règim d’oligopoli. Al bell mig -
com en un entrepà- ens trobem
milers de propietaris i llauradors
amb nul·la capacitat negociadora, ni
per la venda de la nostra producció,
ni per a cap dels inputs necessaris
per a produir-la.

Afegim-hi els costos socials, determi-
nats per llei, que suporta un llaura-
dor en una societat com la nostra
(imposts, seguretat social, salaris,...),
la normativa relativa a seguretat ali-
mentària, respecte mediambiental,
benestar animal, etc. que augmen-
ten considerablement els costos de
producció, els quals el llaurador no
pot repercutir en el preu de venda
dels seus productes. 

GLOBALITZACIÓ

En els últims anys assistim al des-
mantellament de tots els sistemes de
protecció de les produccions agrà-
ries, així com a la relaxació de les
normes fitosanitàries, amb el resul-
tat que cada dos anys patim noves
plagues de quarantena que afecten
les nostres produccions.

LA PAC

Tradicionalment, la PAC (Política
Agrària Comuna) ha discriminat l’a-

gricultura mediterrània front la con-
tinental, que és la majoritària dels
països fundadors de la UE. La PAC
sempre ha tingut un sistema de
repartiment de recursos segons el
qual el 80% repercutia sobre el 20%
de la superfície i el 20% dels recur-
sos restants es repartia entre el 80%
de la superfície. Malgrat aquestes
deficiències la PAC disposava de
ferramentes eficaces mitjançant el
control aranzelari, la retirada de
produccions excedents, primes de
restitució,... per citar-ne les més
importants. Aquestes ferramentes,
avui dia, pràcticament han desapare-
gut i han deixat el llaurador i el
ramader sense mecanismes de
defensa. Podem assignar-li a l’última
reforma de la PAC una gran part de
la culpa en la desfeta que estan
sofrint els productors. No podem
oblidar que des de l’entrada
d’Espanya en la zona euro ens tro-
bem amb una moneda sobrevalora-
da que dificulta les nostres exporta-
cions fora de la zona euro, ja que
exportem taronges a més de 85 paï-
sos arreu del món.

A la situació esmentada afegim la
crisi general que estan patint tots els
països de la UE, principalment els
mediterranis, com el nostre, que està
afectant les poques polítiques de pro-
tecció que teníem. Així, hem vist com
es redueixen les subvencions a les
assegurances agràries i a les ajudes
mediambientals, al cultiu integrat i
ecològic, a la investigació, a la lluita
contra la mosca del mediterrani. A
més a més, hi hem d’afegir la pràcti-
ca desaparició de les estadístiques ofi-
cials i la pèrdua de marques de quali-
tat. Aquestes són algunes, que no
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totes, de les mesures que ens afecten
i ens afectaran en el futur. 

FUNCIONS DE 
L’AGRICULTURA

L’Estat està abandonant les seues
responsabilitats respecte de l’agri-
cultura així com d’altres sectors con-
siderats estratègics. Ha deixat de
legislar, ha deixat de regular. Cada
vegada els recursos per al sector
agrari són més reduïts, un sector
que té unes característiques espe-
cials perquè sempre ha estat consi-
derat com d’una activitat estratègi-
ca, atès que garanteix l’alimentació
dels ciutadans. I no oblidem que la
característica principal de les pro-
duccions agropecuàries és la seua
peremptorietat, o siga, que la
comercialització dels seus productes
està limitada en el temps. Però
també cal dir que en ser un sector
molt nombrós i dispers és molt difí-
cil la seua organització. 

Sens dubte, causes de pes suficients
–n’hi ha d’altres- que accentuen la
crisi de preus, o siga, una volatilitat
exacerbada a la baixa en el preu
final del productor malgrat que,
sobre el paper, els Estats i la UE
mantenen un discurs que considera
l’agricultura com un sector estratè-
gic. El Tractat Fundacional de la
Unió Europea, en el seu article 30,
estableix com a objectius de la PAC
els següents: garantir un nivell de
vida equitativa de la població agrà-
ria, estabilitzar els mercats, garantir
la seguretat dels abastiments, assegu-
rar al consumidor subministraments
a preus raonables. A més, també són

objectius de la PAC la promoció
d’un nivell de treball elevat, la pro-
tecció dels consumidors, exigències
del benestar animal, la protecció de
la salut pública, la cohesió econòmi-
ca, social i territorial. En la situació
actual cap d’aquests objectius està
garantit, entre altres raons perquè
les polítiques que els podien garan-
tir, pràcticament, han desaparegut.

PROPOSTES

Els Estats sempre han tingut dues
maneres de regular i de protegir
l’activitat agrària. La primera, impo-
saven mesures al mercat (protecció
de les fronteres, ajudes a la indus-
trialització, retirades d’excedents,
primes a l’exportació per regular el
mercat interior, …), mesures que
històricament ha vingut aplicant la
UE. La contrapartida de no emprar
aquestes mesures és que el consumi-
dor ha de pagar un preu més elevat
pels aliments que consumeix. 

La segona forma de protecció, con-
ceptualment distinta a la primera,
anava dirigida a compensar les ren-
des dels productors: allò que no
dóna el mercat ho compensa l’Estat,
així els consumidors adquireixen les
mercaderies a un preu internacio-
nal, en la majoria dels casos, adquisi-
cions més econòmiques. La Gran
Bretanya era capdavantera en aques-
ta segona manera de regulació,
abans d’entrar a la UE, una mesura
adient per als Estats amb impostos
progressius, ja que finançava el sec-
tor via pressupostos generals.

Com que l’article 30, adés esmentat,
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ha deixat de complir-se, alguns eco-
nomistes proposen consensuar els
objectius agraris europeus amb la
participació conjunta dels Estats i la
Comissió Europea, i dotar cada
objectiu amb els instruments necessa-
ris per a corregir-los. Perquè a la UE
li cal una política agrària comuna. 

CONCLUSIONS

Per acabar vull destacar que l’agri-
cultura sempre ha sigut i serà una
activitat imprescindible per a la
societat perquè garanteix l’alimenta-
ció, gestiona el territori, conforma

el paisatge i és part de la solució en
el canvi climàtic. A més a més, en el
2050 serem més de 9.000 milions de
persones sobre la Terra, amb unes
necessitats d’un 70% més d’aliments
que requeriran d’un 20% més de
superfície agrícola.

Ens cal una política reguladora, mal-
grat la globalització, que ajude a
mantindre el sector agrari, un sector
imprescindible. Aquesta política
serà menys cara que el perjudici que
provocarà l’abandonament total del
sector. O fem política agrària o el
camp es “venjarà”, més prompte que
tard, en contra nostra. 
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Ensucrares l'aurora del progrés,                                                                               
fruita daurada de l'arbre de vida,                                         
un semidéu t'oferí de penyora
deslliurament del crim de pare indigne.
Vas muntar per la ruta de la seda
i a l'hort de Monzó arrelares profunda.

Xarxes de reg duen l'aigua profunda,
plana i secans són espills de progrés,
solques terres i mars com una seda,
la verda pell del país dóna vida,
i eixuga bosses  de treball indigne.
Qui té un hort reté segura penyora.

Orbiten mans que acreixen la penyora,
les mulla totes la pluja profunda,
hi sura el contrast, no el conflicte indigne.
Planetes que graviten pel progrés,
collidors, borrianeres, la vida,
dones i escola, com els cucs de seda.
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pomes d'or, pomes agres

JOSEp MICó

Tal sembraràs, tal colliràs 
(Ciceró)



Dues tasques la dona, sou de seda,
feinejarà a la llar i a la penyora,
Janus li obri dues portes de vida
per jornades d'iniquitat profunda,
no vola amb estora cap al progrés,
li atorguen un terç de valor indigne.

El treball dels infants el torna indigne,  
els xiquets clavaran fusta de seda,
les nenes que empaperen no és progrés,
traure'ls d'escola embruta la penyora,
mes la dona hi deixa traça  profunda.
Amb tot, ja ha obert una escletxa en la vida.

Suor d'emigrants, tarongers de vida,
avui se sent el gori-gori indigne,
costós pels núvols, tristesa profunda,
dret de cuixa, feudalisme de seda,
campen sols, cendra es torna la penyora.
El desgavell de tots torba el progrés.

Els camps de progrés nodrien la vida,
s'ha arnat penyora per abandó indigne.
Pell com la seda és arruga profunda.
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El dia 26 de juliol de l’any passat les
Corts Valencianes varen aprovar la
Llei 3/2013, de la Generalitat del
Contractes i altres Relacions
Jurídiques Agràries; així que la pro-
pera setmana la coneguda «llei de la
taronja» complirà un anyet de vida.
Aquesta llei és una gran desconegu-
da, no sols per al gran públic sinó
també per al sector de l’agricultura
valenciana. Entre altres raons està el
fet que la tramitació parlamentària es
va fer massa llarga i la nostra criatura
va nàixer en un mal moment, a finals
de juliol quan tothom ja està pensant
en les vacances, i per tant les noticies
polítiques o jurídiques com aquesta
solen  passar totalment inadvertides. 

Per a més inri quan el personal
torna a la vida quotidiana al setem-
bre ja no es recorda del que va pas-
sar en juliol, de manera que final-
ment la nostra llei ha esdevingut
pràcticament invisible, fins al punt
que hi ha molts operadors jurídics
(jutges i magistrats, advocats i procu-
radors) que ni s’han adonat de la
seua existència, com he pogut com-
provar personalment. El pitjor de
tot és que als propis interessats –els
llauradors - el bou els va agafar a

meitat de la temporada, ja que
ningú acabava de saber a ciència
certa si ja s’aplicava la nova llei auto-
nòmica o els si contractes encara
s’haurien de fer amb el sistema ante-
rior, és a dir, amb el Codi civil espa-
nyol. El cert és que la nova Llei va
entrar en vigor a partir del 20
d’Agost de l’any passat, de manera
que hauria d’haver-se aplicat a tots
els contractes de compravenda de
taronja (i altres fruits), celebrats a
partir d’eixa data en la nostra comu-
nitat. Entenc, que des de la
Generalitat Valenciana, s’hauria
d’haver fet un esforç més gran per a
la difusió de la tan esperada llei. 

Per un altre costat la publicació d’a-
questa llei ha sigut un gran encert,
fruit del consens, com ha demostrat
el fet que va ser aprovada a les Corts
Valencianes amb 79 vots a favor, 11
abstencions i cap vot en contra. 

La llei no sols regula les compraven-
des de productes agraris, sinó que
també comprén altres figures jurídi-
ques com els anomenats
Arrendaments Històrics  Valencians
i els censos. Des del meu punt de
vista, la part més interessant és la
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dedicada a la compravenda, i a pesar
que la norma no diu res, en veritat
està pensant en la venda de la taron-
ja. La llei valenciana ha donat forma
escrita als costums valencians de
compravenda de taronja en els seus
dos vessants de «a ull» i «a pes o per
arroves». També contempla l’exis-
tència d’eixe famós personatge als
horts de les nostres comarques, l’al-
farrassador que és una mena d’inter-
mediari entre comprador i venedor
i al mateix temps és un expert agrí-
cola capaç de calcular (alfarrassar)
la quantitat total de taronja que pro-
duirà un hort a finals de temporada
a partir de la floració o de les xicote-
tes taronges a l’arbre. 

La llei aporta tota una sèrie d’avan-
tatges per al xicotet llaurador, sem-
pre com apersona física, amb les
quals es pretén acabar amb tota una
sèrie d’abusos històrics al nostre
camp. La novetat més importat és la
prohibició de la compravenda «a
comercialitzar», en què el compra-
dor cull la taronja sense establir prè-
viament un preu per quantitat, i és
al final de la campanya quan ell li
paga al llaurador un preu que obté a
base de descomptar del preu pel
qual ha venut la taronja, (per exem-
ple al mercat de París),
totes les despeses que ell
ha tingut, a les quals ha
d’afegir el marge de
benefici comercial.
Realment, aquesta moda-
litat de compra acabava
sent un «ven-me la taron-
ja que jo ja et pagaré
quan voldré el que em
parega». Altres avantatges
són que el contracte sols

podrà ser verbal, de paraula, si és
paga al comptat amb diners en mà i
que si es vol ajornar el pagament
s’haurà de fer necessàriament per
escrit. També és novetat l’establi-
ment d’un percentatge màxim (5%)
per al descompte en les vendes a pes
(el conegut “destriament”) o la
nul·litat dels pactes que modifiquen,
en perjudici del llaurador, el règim
dels riscos (pluges, gelades, etc.) i,
finalment, s’ha establert la referèn-
cia a l’Observatori de Preus dels
Productes Agroalimentaris de la
Comunitat Valenciana quan hi haja
discussió respecte del preu que es va
pactar en el tracte, així com la regu-
lació dels vals de compra i de
recol·lecció...

El proper dissabte 26, beuré una
copeta de cava per a celebrar l’ani-
versari de la nostra llei, ja que enca-
ra que no sóc llaurador m’he criat
pràcticament a l’ombra del taron-
gers i entenc de primera mà la doble
angoixa dels llauradors: per una
part sempre mirant el cel a veure si
plourà o gelarà i per l’altra esperant
amb més paciència que Job fins que
el comprador pega l’últim repàs a la
collita del seu hort. Benvinguda siga
eixa nova llei!!

28



29

EXpOSICIó V.A. ESTELLéS
12 FEBRER 2014

ACTIVITATS
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DISSABTE, 19 DE GENER DE 2013
FOGUERA DE SANT ANTONI.-
Encara que aquesta  foguera corres-
pon cremar-la la vespra de Sant
Antoni, dimecres 16, s’ajornà al  dis-
sabte perquè en gaudira més gent.
La foguera fou muntada a la plaça
del Rei. La festa fou organitzada pels
Festers 2013, i al voltant de la fogue-
ra es féu un sopar popular, basat en
una torrada a la brasa de carn i
embotit sobretot. Hi acudiren unes
200 persones aproximadament. 

DISSABTE, 9 DE FEBRER DE 2013
SOTERRAR DEL FILL PREDILEC-
TE JOSÉ BARBER SANCHIS “el
Pureto”.- José Barber Sanchis (fill
predilecte d’Antella, des del dia
08/04/2005), faltà als 92 anys en la
seua residència de Cascais
(Portugal), el dia 30 de gener de
2013; fou incinerat i amb les seus
cendres hui s’ha celebrat el seu

soterrar en el seu poble, que ha estat
assistit de la banda de música la
Protectora. L’urna amb les seus cen-
dres foren dipositades al nínxol de
la seua propietat en el cementeri
d’Antella. 

DIMARTS, 12 DE FEBRER DE 2013
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
ITINERANT “VICENT ANDRÉS
ESTELLÉS”.- Al voltant de les 20
hores de hui, s’ha procedit a inaugu-
rar l’exposició itinerant de Vicent
Andrés Estellés, la qual consta de 10
panells i la projecció d’un vídeo, on
es reflectia la vida i obra del poeta. 
Aquesta exposició itinerant fou por-
tada a Antella per  l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, a petició
de l’Associació Cultural Cilim, amb
la col·laboració de l’Ajuntament
d’Antella, amb motiu de la declara-
ció de l’any Estellés.

fets d’antella, any 2013

JOan fRanCesC HeRReRO I PIQUeRes
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Fou presentada pel regidor de
Cultura, Francisco Martínez; Josep
Micó explicà la importància i obra
del poeta valencià; Leonardo
Giménez, feia constar que una de les
obres més importants de Vicent
Andrés Estellés, El llibre de les merave-
lles havia segut traduït al francés pel
veí d’Antella Amador Calvo; i l’alcal-
de Gustavo Montagudo tancava l’ac-
te tot destacant la presència i dispo-
sició de l’Ajuntament per als actes
culturals. Assistiren a l’acte entre 35
i 40 persones.

Cal fer constar que l’exposició esti-
gué oberta al públic fins al dia 18 de
febrer, de 18 a 20 hores; i que
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua obsequià els organitzadors
amb 19 llibres del poeta homenatjat. 

DISSABTE, 16 DE FEBRER DE 2013
9ª. TROBADA D’ESCRIPTORS DE
LA RIBERA.- Al llarg de tot el matí
s’ha celebrat a Antella la 9ª Trobada
d’Escriptors de la Ribera; s’han
reunit un total de 46 escriptors,
coordinats per l’escriptor, Josep
Lozano.

Primerament han estat rebuts per
l’alcalde, Gustavo Montagudo, i el
regidor de Cultura,  Francisco
Martínez, els quals han donat la ben-
vinguda i els han invitat a signar al lli-
bre d’honor de l’Ajuntament, men-
tre gaudien de l’exposició itinerant
de l’AVL de Vicent Andrés Estellés.

Una vegada a la plaça Major en
grups de 10 escriptors, han pujat a la
torre de l’antic Palau Senyorial; des-
prés han visitat l’Església, la Casa del

Rei i l’Assut d’Antella i la de
Carcaixent, tots guiats per Leonardo
Giménez i Alexandre Conejero, els
qual anaven explicant en cada
moment la història i característiques
del lloc que visitaven.

La jornada ha finalitzat a l’alberg
municipal, on després de dinar s’ha
presentat una projecció del diari
digital La veu del País Valencià, i Josep
Lozano ha fet una presentació dels
assistents i les publicacions de cada
escriptor al llarg de l’any passat.

En finalitzar tots els escriptor han
sigut obsequiats amb un lot de lli-
bres de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i de temàtica local. 
Ha organitzat la trobada a Antella,
l’Associació Cultural Cilim. 

DILLUNS, 25 DE FEBRER DE 2013
COMENCEN LES OBRES DE
RECONSTRUCCIÓ DE LA PLACE-
TA DE LES MALVES,  LA MINIDE-
PURADORA DELS BARRACONS i
LA INSTAL·LACIÓ D’APARELLS
D’EXERCICIS EN EL JARDÍ DE
L’ASSUT.- Han començat al dia de
hui obres de remodelació de la
plaça de les Malves, per això, des-
prés d’haver tallat les palmeres afec-
tades pel morrut roig, han arrancat
els tres arbres restants que hi havia,
tot per tal de remodelar el centre
d’aquesta plaça.

També s’han començat obres de
reforma de la mini depuradora que
dóna servei als barracons de l’assut,
i s’ha marcat la perforació que cal
fer al començament del camí davant
la partida de l’Assut.
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Al jardí  de l’assut, s’han començat a
llevar les soques de diversos arbres
que s’havien tallat abans, tot per ins-
tal·lar aparells per fer exercicis
físics.

Cal dir que aproximadament des del
començament de l’any unes màqui-
nes perforadores estan picant i apla-
nant la muntanya des de la Pedrera
fins a l’ermita, per tal de donar
comunicació per dalt als carrers
compresos en aquest tram. 

DIMARTS, 26 DE FEBRER 2013
CONFERÈNCIA A LA LLAR DELS
JUBILATS SOBRE DE LES PEN-
SIONS.- A les 18,30 hores de hui, el
senador per València del PSPV -
PSOE i alcalde de l’Eliana, José María
Àngel Batalla, ha donat una confe-
rència a la sala d’actes de la Llar dels
Jubilats, sobre de les pensions. Hi
han assistit unes 30 persones. 

L’orador principalment ha comen-
tat les retallades fetes pel govern
actual en allò que afecta els jubilats i
pensionistes, així com del recurs
presentat pels partits politics amb
representació parlamentaria, amb
l’excepció del PP, davant el Tribunal
Constitucional per la negativa a la
revalorització de les pensions. 

En finalitzar s’ha establit un
col·loqui entre els assistents i l’ora-
dor on s’han comentat casos perso-
nal i anècdotes. 

DISSABTE, 6 D’ABRIL DE 2013
CONFERÈNCIA i EXPOSICIÓ
“L’ESPORT A ANTELLA”.- 
En la vesprada de hui, l’associació

Cultural Cilim ha organitzat a la llar
dels Jubilats una conferència i expo-
sició sota el títol “L’Esport a
Antella”.

La conferència fou donada per
Sergio Cerdà Micó (futbolista) i
Amparo Gonzàlez Estarlich (piragü-
ista); també estava previst que inter-
vinguera el triatleta Jordi Pascual
Sales, però no fou així,  ja que estava
participant en el triatló de Canet
d’en  Berenguer. El moderador fou
Josep Joaquim Peris i Alberola.

Sergio Cerdà ens donà a conèixer
tota la trajectòria històrica de l’e-
quip local el UD Antella, acompany-
at amb una projecció documentada
i fotogràfica. 

Amparo Gonzàlez parlà de la seua
experiència com a piragüista, tenint
com a bressol el club local, la Penya
Piragüista Antella. Tots dos foren
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preguntats pel públic assistent (60 o
70 persones), i pel moderador que
féu amena la xerrada. 

L’exposició, que també es trobava a
la mateixa sala, estava composta de
quinze panells: cinc de futbol, cinc
de piragua i cinc de triatló (els tres
esports majoritaris que es practi-
quen a Antella); tots combinats amb
fotografies, cartells i retalls de prem-
sa dels tres equips d’Antella, UD
Antella, la Penya Piragüista i el
Centre Esportiu i Cultural.

DIVENDRES, 26 D’ABRIL DE 2013
TANCAMENT DE L’OFICINA
BANKIA, ANTIGA BANCAIXA.- Al
dia de hui l’oficina bancària Bankia
(antiga Bancaixa), ubicada al carrer
Sant Vicent, 13 ha deixat de prestar
servei al veïns del poble, ja que per
política econòmica ha derivat els
usuaris o clients d’Antella a l’oficina
de Càrcer. 

Cal dir que l’única oficina bancària
que ha quedat al poble és Cajamar,
antiga Caixa Rural, ubicada al final
del carrer Pintor Salvador Abril. 

DIUMENGE, 28 D’ABRIL DE 2013
CAMPIONAT AUTONÒMIC DE
MARATÓ EN PIRAGUA.- Aquest
diumenge a l’Assut s’ha celebrat el
campionat Autonòmic de Marató en
piragua, en el qual han participat un
total de 120 palistes de 19 equips del
País Valencià, Conca, Madrid,
Múrcia i Sevilla. 

La Penya Piragüista Antella no
obtingué bon resultat com a equip,
encara que destacaren Vicent Giner,

segon en K-1 veterà F; Tomàs
Francés i Rafa Jiménez foren quarts
en veterans K-1 subcategories D i C
respectivament, així com també
foren quarts els germans Xavier i
Rubén Fos en sèniors K-2; i Pep
Peris fou cinquè en sènior K-1. Cal
dir que Julio González fou primer
en K-2 sènior tot formant parella
amb Javier Melús de Madrid. 

DIJOUS, 9 DE MAIG DE 2013
SOLTA D’AIGÜES i
MANIFESTACIÓ DE XÚQUER VIU
A LA CASA DE LES COMPORTES.-
Al voltant de les 13 hores de hui, a

l’albereda de l’Assut,  arribà l’auto-
bús amb la cinquantena de diputats
dels pobles que rega la Sèquia
Reial, així com també el secretari
autonòmic d’Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua, Joaquin Vaño i
el president de la Sèquia Reial, Jose
Manuel García de la Cuadra, i altres
autoritats, per estar present en  la
solta d’aigües en la Sèquia Reial. 

Hi acudiren un centenar de mani-
festants convocats per Xúquer Viu,
amb el lema de “Xúquer viu, aigua
clara”, amb tres grans pancartes que
ocupaven la part esquerre del cami-
nal de l’albereda cap a la casa de les
Comportes. 



Una vegada les autoritats s’endinsa-
ren per aquest caminal cap a la casa
de les Comportes, el secretari de
Xúquer Viu, Paco Sanz, féu entrega
al secretari autonòmic del manifest
de reivindicacions de l’aigua dels
regants i contra l’agafada de més
aigua del Xúquer cap al Vinalopó,
perquè el fera arribar al president
de la Generalitat. 

Seguí el protocol i les autoritats dar-
rere del rector local que beneí les
aigües i, tot seguit, marxaren a dinar
a la Casa del Rei. Els manifestants es
dissolgueren sense ocórrer cap inci-
dent. 

DISSABTE, 18 DE MAIG DE 2013
1r. PREMI A LA PROTECTORA
MUSICAL AL XXXVII CERTAMEN
PROVINCIAL DE BANDES DE
MÚSICA.- La banda de música la
Protectora Musical d’Antella, sota la
direcció de Gaspar Nadal Maronda,
ha guanyat el primer premi de la
Secció Tercera del XXXVII
Certamen Provincial de Bandes de
Música, organitzat per la Diputació
de València. 

La secció esmentada era de bandes
de música de 45 places; l’obra obli-
gada a tocar era La Fortalesa de
David Penadés Fosamar, a més de
tocar un pasdoble a elegir i una obra
lliure. La Protectora Musical, com la
resta, tocà al Palau de la Música a
València el pasdoble Las Arenas de
Manuel Morales i l’obra lliure triada
fou “Sendes” de José Alberto Pina. 
En arribar al poble al voltant de la
una de la matinada interpretaren
una cercavila per celebrar el guardó. 

DIUMENGE, 19 DE MAIG DE 2013
VISITA AL POBLE L’ASSOCIACIÓ
CULTURAL “CARCAIXENT M’A-
GRADA”.- Un grup de 35 o 40 per-
sones de totes les edats, pertanyent a
l’associació cultural “Carcaixent
m’agrada” ha visitat el nostre poble
en una excursió guiada per l’histo-
riador local Alexandre Conejero.

La recepció dels excursionistes la
féu l’alcalde, Gustavo Montagudo,
en els barracons de l’Assut; després
el guia procedí a explicar la història
de l’Assut. El seguici va continuar
fins a la torre del palau senyorial,
que visitaren en grups de huit perso-
nes, atesa l’estretesa de l’escala i la
reducció de les plantes; tot seguit
visitaren la casa del Rei, on
Alexandre Conejero en nom de l’as-
sociació cultural Cilim, en acomia-
dar-se del grup els obsequià amb un
joc de revistes de “La lloca”. 

L’excursió finalitzà a mig dia i els
excursionistes marxaren a dinar al
bar la Plaça. 

DIVENDRES, 14 DE JUNY DE 2013
INAUGURACIÓ DEL SUPERMER-
CAT “CADA DIA”.- L’antiga carnis-
seria de Noguera, fundada en l’any
1935, ubicada en la plaça que forma
la confluència dels carrers Sant
Vicent, Pintor Abril i Josep Alberola,
s’ha transformat en el supermercat
“Cada Dia”, de la cadena Dia %, des-
compte; la qual ha sigut inaugurada
el dia de hui. 

DIVENDRES, 21 DE JUNY DE 2013
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE
POESIA “PELS ULLS TREMOLA

34



LA CARN” de JOSEP MICÓ.- A la
Llar dels Jubilats, a  poqueta nit de
hui, organitzat per l’Associació
Cultural Cilim, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, s’ha presentat el
llibre de poesia Pels ulls tremola la
carn del poeta local Josep Micó
Conejero. 

Han assistit a l’acte, al voltant d’uns
50 persones; Joan Josep Conejero,
ha presentat l’acte tot relatant la bio-
grafia tant de l’autor, com del crític
de poesia Isaïes Minetto; aquest
últim, d’una forma amena, explicà
el sentit de la poesia i el contingut
del poemari. Per últim Pep Micó féu
una breu reflexió del món “gai”, i
recità cinc poemes, per a seguir des-
prés el cantant Rubén Durà, acom-
panyat a l’orgue per Manu Pardo,
que interpretaren diverses cançons.
Mentre l’autor signava llibres als
compradors, els assistents degusta-
ren coques dels forns locals, acom-
panyades de bons vins frescs. 

El llibre de poesia “Pel ulls tremola
la carn”, consta de dues parts, una
primera de poemes sobre vivències
de l’autor, i la segona dedicada a la
seua parella Abel Dávila. Està editat
per l’editorial Germania d’Alzira i el
preu de venda és de 10 ⇔. 
DIUMENGE, 23 DE JUNY DE 2013
DOS ANYS DE GESTIÓ MUNICI-
PAL.- Al saló d’actes de l’Ajuntament,
ple de gom a gom, l’alcalde, Gustavo
Montagudo ha donat compte de la
gestió de l’Ajuntament d’aquest dos
últims anys. 

L’acte era presentat per Isaïes
Minetto Gozálvez,  que féu una
explicació de tot allò realitzat en
aquest dos anys al poble (juny 2011
a juny 2013), tot acompanyant-ho de
la projecció d’un vídeo. 

L’alcalde aclarí les diferents despe-
ses de cada gestió, així com aquelles
entrades a la caixa municipal mitjan-
çant altres institucions. 
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DISSABTE, 29 DE JUNY DE 2013
CANVI EN L’ALCALDIA.- Al dia de
hui, al voltant de les 12 hores, al saló
de plens de l’Ajuntament s’ha pro-
duït el canvi d’alcalde; ha eixit
Gustavo Montagudo i ha entrat
Amparo Estarlich.

Abans de produir-se el canvi, s’ha
celebrat el ple municipal, on l’alcal-
de ixent Gustavo Montagudo ha
realitzat una intervenció  de lloança
a la nova alcaldessa entrant, Amparo
Estarlich; fou aplaudit llargament
pel públic assistent. La oposició per
mitjà de la seua portaveu Maria
Isabel Giménez, es limità a criticar la
gestió portada per l’equip de govern
de Gent d’Antella - PSPV-PSOE. En
passar a la votació de l’elecció de
l’alcaldessa Amparo Estarlich, d’a-
cord amb el pacte establert entre els
dos partits abans mencionats, aques-
ta obtingué 5 vots a favor per part de
l’equip de govern, 3 en contra de
l’oposició del PP i 1 abstenció d’un
regidor del PP.

Elegida alcaldessa Amparo Estarlich,
es dirigí al faristol on es troba un
exemplar de la constitució per jurar
el càrrec i tot seguit en prengué pos-
sessió, tot ocupant el seu lloc com a
tal, i Gustavo Montagudo passà a
ocupar el de tresorer, tal com venia
ocupant fins ara la recent elegida. 

Al ple municipal, acudí gran nom-
bre de persones del poble i convi-
dats d’altres localitats, entre els
quals, alcaldes i regidors socialistes
dels pobles de la rodalia. 

DILLUNS, 1 DE JULIOL DE 2013
PAGAMENT PER ESTACIONAR
ELS NO RESIDENTS.- Hui ha
començat a aplicar-se la nova nor-
mativa de l’Ajuntament per la qual
els no residents al poble, al llarg del
mes de juliol i agost ha d’aparcar els
seus vehicles en els pàrquings d’en-
trada del poble per Gavarda o al cos-
tat de l’Assut, tot amb pagament
previ de la taxa corresponent, 3 ⇔.

En tot el casc urbà del poble única-
ment aparcaran als llocs permesos
els residents i els visitants relacionats
amb els primers, per això que dies
abans, l’Ajuntament ha expedit tar-
getes en tal sentit, que hauran d’es-
tar de forma visible al cotxe o vehi-
cle aparcat, tot per tal d’evitar que
se’ls emporte la grua amb la conse-
qüent multa. 

DIUMENGE, 22 DE JULIOL DE 2013
CAMPIONAT AUTÒNOMIC DE
PIRAGÜISME “JOVES PROME-
SES”.- Al peu de la seu de la Penya
Piragüista s’ha celebrat hui el
Campionat Autonòmic “Joves
Promeses”, amb bon resultat per als
joves d’Antella.

Aconseguiren els primers llocs els
palistes César Jiménez Giménez, el
seu germà Rafa, Rubén Morillas
Giménez i Bàrbara Pardo Mas, en les
categories respectives de benjamí K-
1, aleví K-1, infantil A K-1, i infantil
A dones K-1.

En la prova mixta K-2 absoluta
(prova no reglamentada en piragüis-
me, encara que ací, al País Valencià, 
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és la segona vegada que es fa), el pri-
mer lloc fou per a la K-2 formada
per Bàrbara Pardo i Rubén Morillas,
i el tercer lloc per a Leandro Ortiz i
Beatriz Llorens. En la classificació
per equips la Penya Piragüista fou la
5ª. Amb 141 punt. 

DISSABTE, 20 DE JULIOL DE 2013
24é TRIATLÓ ANTELLA.- A la ves-
prada d’aquest dia s’ha celebrat a
Antella el 24é Triatló; tenia un
recorregut de 1200 metres en nata-
ció, 31 quilòmetres de cursa de bici-
cleta i 8 quilòmetres de cursa a peu.
Hi havia 530 inscripcions i participa-
ren un total de 492 triatletes. 
Els boxes estaven ubicades al raval,
és a dir al final del carrer Pintor
Lozano i tot el carrer 8 de Març, par-
tides per la baixada de l’assut, el car-
rer Pintor Sorolla, carrer amb molt
de trànsit que fou tallat i no perme-
tia a l’espectador un bon seguiment
de la prova; malgrat tot açò l’orga-
nització fou felicitada pels triatletes
participants. “L’any que ve hi torna-
ren”, en comentaren molts. 

Els resultats foren els següents: en
categoria absoluta masculina el pri-
mer fou Javier Andrés, seguit de
Rubén Galvany i Miguel Fernández;
en femení el triomf fou per a
Míriam Muñoz; el segon i tercer lloc
foren de Eliana Kirst i Marta Gallart,
respectivament. Els guanyadors
locals foren Sergio Juan de CT
Carcaixent que obtingué un 8é lloc
en la general, seguit de Francisco
Grau i Joan Lluís Bañó, aquests dos
últims de l’equip local CEC Antella. 

DIJOUS, 25 DE JULIOL DE 2013
CREMAT D’UN CANYAR A VORA
RIU.- A la partida del Barranquet
s’han cremat uns 350 m de canyars
de vora riu; aquest fet ha ocorregut
al voltant de les 18 hores de hui i se
n’ignoren les causes. 

Per apagar el foc han intervingut
una dotació de bombers i un heli-
còpter, aquest últim carregava aigua
de la Sèquia Reial que anava plena i
estava molt a prop del foc.  Gràcies a
la prompte intervenció d’aquests
dos, sols s’ha cremat al voltant d’una
fanecada de canyar, que ha afectat a
tretze tarongers i set arbres de
caquis que eren als camps veïns,
amb la sort que el foc no passà als
canyars de l’altra vora del riu. 

DISSABTE, 27 DE JULIOL DE 2013
17ª. VOLTA A PEU.- Després d’una
tronada amb pluja i granissada, al vol-
tant de les 20 hores es donava l’eixi-
da a la 17ª. Volta a Peu a Antella, en
la seua categoria absoluta. L’eixida i
meta estava ubicada davant l’auditori
municipal i el recorregut fou de
7.400 m pel casc urbà i les hortes del
poble, ja que la carretera no es podia
tallar al trànsit per donar accés i eixi-
da a Sumacàrcer. 

Els guanyadors foren, en homes, pri-
mer Pablo González, seguit de Ximo
Puig i Daniel Roman; en dones fou
primera Pilar Villaplana, segona Mª.
Carmen Abril i tercera Amparo
Ribes. 

Participaren al voltant de 150 corre-
dors i corredores. 
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El primer classificat d’Antella fou
Antoni Piqueres que obtingué un
5é. lloc en la classificació general. 

DIMARTS, 30 DE JULIOL DE 2013
ROBATORI A LA PERRUQUERIA
“ELI”.- En la matinada d’aquest dia,
i mentre el poble estava de festa a la
disc mòbil de l’Assut, alguns delin-
qüents forçaren el pany del xicotet
corral de la perruqueria “Eli”, ubica-
da a la plaça de les Malves. Una vega-
da dins regiraren tota la perruque-
ria i s’endugueren uns 200 ⇔ aproxi-
madament que hi havien de la
venda de loteria. Sembla que els lla-
dres són del poble i que accediren al
local per la teulada i el corralet. 

DILLUNS, 5 D’AGOST DE 2013
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LA
FLOR EXTRAVIADA.-  Dins del pro-
grama de festes locals, organitzat
per l’Ajuntament i l’Associació
Cultural CILIM, a la sala d’actes de
l’Ajuntament, aquesta poqueta nit,
s’ha presentat el llibre de poesia La
Flor Extraviada d’Abel Dávila Sabina.
Presentà l’acte Joan Josep Conejero,
que narrà la trajectòria de l’autor
del llibre i la poetessa que presenta-
va, Mila Villanueva, la qual parlà del
contingut de l’obra i, amb l’autor,
recitaren alguns poemes del llibre.
Intervingué el cantant cubà Ernesto
Urra, que acompanyat d’una guitar-
ra en cantà cançons cubanes. 
Assistiren a l’acte al voltant de 60
persones. 

DIUMENGE, 18 D’AGOST DE 2013
4ª. TRAVESSIA NATACIÓ ANTE-
LLA.- Organitzada pel CECA, s’ha
celebrat en el dia de hui, la 4ª.

Travessia de Natació Antella, en la
qual han participat 206 nadadors i
nadadores; en els dos recorreguts, un
de 2.300 m, des del moll de la Penya
Piragüista fins l’assut de Carcaixent i
des d’aquest mateix moll fins a l’ano-
menat antic embarcador o revolta de
l’Estret, han participat totes les cate-
gories i modalitats. 
En el llarg recorregut i en la catego-
ria masculina el guanyador fou
Daniel Ponce Jiménez i en femení
Carolina Prades Medina.

DIVENDRES, 30 D’AGOST DE 2013
4ª. FESTA ESTELLES DE CILIM.- A
la nit del dia de hui, amb el permís
de la pluja, s’ha celebrat a peu de la
casa de les Comportes i barracó de
l’Assut, la 4ª. Festa Estelles, encara
que a Antella és la segona, però al
País és la quarta; organitzada per
CILIM, Associació Cultural
d’Antella, amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Assistiren a l’acte
entre 125 a 150 persones de totes les
edats. 
Al llarg del sopar s’exhibí un vídeo
al voltant del poeta Vicent Andrés
Estellés; en finalitzar aquest el pre-
sentador Pep Micó anunciava als
recitadors que un a un acudien a
l’escenari per recitar la seua poesia;
la primera part de poetes valencians
i la segona tota de poesia d’Estellés. 
Els recitadors foren Joan J Conejero,
Abel Dàvila, el mateix presentador,
Isaïes Minetto, Leonardo Giménez,
Antoni Sales i Pep Giner d’Alberic,
Gracia Conejero, Susa Crespí, Josep J
Noguera, Pilar Bonacho, els dos poe-
tes valencians Alexandre Navarro i
Alfons Navarrete, i el poeta
novel·lista d’Alginet, Josep Lozano. 
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En la mitja part del recital es rifà
una pintura de Pilar Niebla; es tancà
l’acte amb l’actuació del cantautor
torrentí Pau Alabajos, el qual fou
aplaudit per tots els assistents. 

DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE DE 2013
CONCERT D’INTERCANVIS
MUSICALS A L’AUDITORI.- 
Organitzat per la banda de música la
Protectora Musical, amb el patrocini
de la Conselleria de Governació i
Justícia de la Generalitat Valenciana,
i amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Antella, s’ha cele-
brat hui a migdia a l’auditori muni-
cipal un concert d’intercanvis musi-
cals ofert per la banda La Nova de
Xàtiva i la banda organitzadora, al
qual han assistit al voltant d’un cen-
tenar de persones.

La banda La Nova, estava composta
per una quarantena de músics i
músiques, únicament amb instru-
ments de corda, baixos, violes, vio-
lins, etc.. que sota la direcció de
Julio Juan Garcia interpretà el pro-
grama repartit.

La banda La Protectora sota la direc-
ció de Gaspar Nadal Maronda, amb
més de vuitanta músics i tots els ins-
truments féu aixecar al públic en
cadascuna de les tres interpreta-
cions. 

DISSABTE, 5 D’OCTUBRE DE 2013
2n. MASSÍS TRIATLÓ ANTELLA.-
Organitzat pel Centre Esportiu i
Cultural d’Antella amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament, al dia de hui
s’ha celebrat el segon Massís Triatló

Antella; amb boxes enfront de l’au-
ditori, els triatletes havien de recór-
rer 1.900 m de natació, 60 km de
bicicleta i 21 km de carrera a peu.

Van participar un total de 120 triat-
letes, dels quals es retiraren a mitjan
competició una vintena. La prova
fou guanyada per Mikel Otaegui i
Míriam Muñoz; d’Antella sols hi par-
ticipà el triatleta Antoni Piqueres. 

DIMECRES, 9 D’OCTUBRE DE 2013
DIADA DELS VALENCIANS.-
Aquest any la Diada dels Valencians
es celebrarà a Antella, amb una cami-
nada lúdica, d’un recorregut d’uns 7
o 8 quilòmetres, eixida i arribada en
la plaça Major, pels camins de Dalt
fins Gavarda la vella, tornada per
l’Horta de Dalt i caixer de la sèquia
Reial; participaren 34 persones, els
quals foren obsequiats amb una
ampolleta d’aigua i una samarreta. 

Avançat el matí, hi hagué un cercavi-
la, on l’alcaldessa Amparo Estarlich
Martorell acompanyada de dos regi-
dors del seu grup i de tabalet i dol-
çaina recorregueren els principals
carrers del poble; en finalitzar
aquesta des de la porta de
l’Ajuntament es llegí un manifest de
la significació d’aquesta festa dels
valencians; finalment, conclòs l’acte
s’hi oferí una picadeta. 

DIVENDRES, 25 D’OCTUBRE DE 2013
PREMI D’ASSAIG DE L’AJUNTA-
MENT DE XÀTIVA A FRANCESC
MARTÍNEZ i ALBEROLA.- En l’en-
trega del XXXII Premi Literaris de
la ciutat de Xàtiva que s’han cele-
brat hui, s’ha lliurat el premi d’as-
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saig “Carles Sarthou” a Francesc
Martínez i Alberola, natural
d’Antella i professor de música de
l’institut de secundària de Canals,
per la seua obra “Josep Morata
Garcia: mestre de la capella de la
col·legiata de Santa Maria de Xàtiva
(1792-1814), el qual està dotat en
4000 ⇔ i serà publicada per l’edito-
rial Bromera.

L’obra narra la història de final del
segle XVIII, d’un músic de Geldo,
que va a Xàtiva i s’instal·la en la
Col·legiata, i els problemes que ha
de sortejar fins triomfar. 

DIUMENGE, 27 D’OCTUBRE DE 2013
TALLEN ARBRES DE CAQUIS
D’UN CAMP DE LA PARTIDA DEL
VIVER.- Al dia de hui, un camp de la
partida del Viver ha aparegut amb
tots els arbres de caquis tallats a
excepció de sis; eren de tres o qua-
tre anys i estaven combinats amb
tarongers de cinc o sis anys, dels
qual no n’han tallat cap; aquest
camp es troba tancat amb fil d’aram,
davant del Poliesportiu Municipal,
encara que la porta d’accés està
trencada i sense pany; és propietat
de Francesc Conca Morrió. 

DIMECRES, 8 DE NOVEMBRE DE 2013
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
CRÒ NIQ UES DES DE L’INFERN A
L’AJUNTAMENT.- A la sala d’actes
de l’Ajuntament s’ha presentat en el
dia de hui el llibre Cròniques des de
l’infern, de l’escriptor de Puçol,
Manel Alonso i Català.

La presentació ha sigut a càrrec de
Josep Micó i Conejero, que ha pre-

sentat  l’autor i explicà un poc el
contingut del llibre; relats de l’ac-
tualitat valenciana comparats amb
els de la Divina Comedia de Dant
Alighieri. Posteriorment l’autor con-
cretà més aquesta explicació amb
comentaris d’algunes cròniques del
llibre, i explicà que totes s’havien
publicat en la premsa valenciana. 
L’acte fou organitzat per l’associació
cultural Cilim, amb col·laboració de
l’Ajuntament i l’entitat editora
“Germania”. 

DISSABTE, 16 DE NOVEMBRE DE 2013
JORNADA DE TREBALL DEL
PROJECTE “CAMÍ” ANTELLA.- 
L’Associació “Pas amics del camí”, al
dia de hui ha fet una jornada de tre-
ball del projecte “Camí” al nostre
poble. S’han reunit a Antella al vol-
tant de 40 persones de tot arreu dels
Països Catalans, per tal d’estudiar el
camí adequat que travessarà la
Ribera, així com les possibles bran-
ques per tal que els viatgers conegu-
en el màxim de pobles i els seus sen-
ders per a fer excursions. 
L’Associació “Pas amics del camí”
amb el projecte “Camí”, busca recu-
perar tots els camins antics de tots
els pobles del Països Catalans, tant al
País Valencià, com Catalunya, les
Illes Balears, etc. amb un total de
quatre mil quilòmetres. Al front d’a-
questa jornada està el director gene-
ral del pas, Lluís Planes i Herrero, i
el coordinador del País Valencià
Raimon Martí i Roca. La seua pagi-
na web és: www.elcami.org.
En la vesprada, un guia local els ha
portat en una visita cultural per tot
el poble, la quan han trobat de gran
interès. 
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Quan el projecte “Camí” estiga fina-
litzat es publicarà un llibre amb els
recorreguts de tots els camins que es
podran realitzar a peu o en bicicleta. 

DIJOUS, 28 DE NOVEMBRE DE 2013
POETES D’ANTELLA RECITEN
EN “25 MIRADAS PARA COMPAR-
TIR LA LUZ”.- Al teatre de la Plaça
de Silla, en aquest dia s’ha celebrat
un recital poètic musical, organitzat
per l’Ajuntament de Silla en
col·laboració amb la UNESCO, en el
qual els poetes antellans Josep Micó
Conejero, Isaïes Minetto Gozálvez i
Abel Dávila Sabina han recitat poe-
sies en representació del taller en
vers de la Universitat Politècnica de
València. 

DISSABTE, 30 DE NOVEMBRE I DIUMENGE

1 DE DESEMBRE DE 2013
1ª. FIRA COMERCIAL.- Als dies
esmentats a la plaça Major i del Rei
s’ha organitzat per l’Ajuntament la
primera fira comercial, per això que

el dissabte i el diumenge es munta-
ren a la plaça del Rei castells infla-
bles per als xiquets així com parades
per a la  venda de llibres; a la plaça
Major s’instal·laren les diferents
parades comercials, des d’entitats
privades fins les de sense ànim de
lucre, com de festers, confraries i
culturals. Els dos dies foren amenit-
zats per tabalets i dolçaina amb
cabuts  i la banda de música la
Protectora Musical.

DIJOUS, 5 DE DESEMBRE DE 2013
PRESENTACIÓ DEL NÚM. NOU
DE LA REVISTA LA LLOCA i
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“ETNOS, ARTS I JOIES”.- El vice-
president de l’Associació Cultural
CILIM, Alexandre Conejero i
Noguera, en aquest dia, i davant d’u-
nes 50 persones, a la sala d’exposi-
cions de la Llar dels Jubilats, presen-
tava el número nou de la revista de
l’esmentada  associació “La Lloca”,
aquest any amb el monogràfic de
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l’Esport a  Antella, que consta de
112 pàgines amb una miscel·lània
variada. 

Seguidament el mateix Alexandre
Conejero amb l’autor Abel Dàvila
Sabina inauguraven l’exposició
“Etnos, arts i joies”, composta de
pintures, mesclades d’escultura i
joieria; exposició diferent a altres
realitzades fins ara al poble. Abel
Dàvia agraïa als assistents l’interès
per la seua obra i mostrava la satis-
facció del treball realitzat. 
Aquesta exposició estigué oberta
fins el dia 9 de desembre i fou visita-
da per gran nombre de públic
d’Antella que adquiriren diverses
pintures i peces d’orfebreria. 

DISSABTE, 14 DE DESEMBRE DE 2013
CONCERT DE SANTA CECÍLIA I
NADAL DE LA PROTECTORA
MUSICAL A L’AUDITORI.- La
banda de música La Protectora
Musical, en aquest dia, a l’Auditori
municipal ha ofert el seu concert de
Santa Cecília i Nadal tot junt; sota la
direcció de Gaspar Nadal Maronda
tocaren una primera part de peces
nadalenques i la segona de peces del
continent americà. 

DIUMENGE, 29 DE DESEMBRE DE 2013
ASSEMBLEA GENERAL EXTRA-
ORDINARIA DE LA COOPERATI-
VA LA PROTECTORA A L’AJUN-
TAMENT.- Al voltant de les 11 hores
d’aquest dia, a la sala d’actes de
l’Ajuntament, es va celebrar l’assem-
blea general extraordinària de la
cooperativa la Protectora, la qual es
troba en procés de concurs al Jutjat

d’allò Mercantil Núm. 2 de València,
sota l‘expedient 1365/11.

L’administrador José Luis Ganau
Beltran que estava present, oferí als
socis la recuperació del terreny pro-
pietat de la cooperativa que es troba-
va al polígon industrial de 1000 m2,
previ abonament de 36.000 ⇔, que
restaven a pagar per realitzar l’escrip-
tura de compra, ja que la cooperativa
ja havia desembossat 50.000 ⇔; si no
és així es realitzaria la venda al preu
que fóra dins del procediment de
concurs; l’empleat de la cooperativa
José Luis Inglés Sanchis, digué que
diversos socis devien a la cooperativa
de materials i adob al voltant de més
de 60.000 ⇔; si pagaren es podria fer
front a les despeses i salvar la coope-
rativa; si no es procediria a l’exacció
per la via judicial per a la massa del
tant esmentat procediment.

Hagué molt de debat però cap
acord, ni tant sols persones per a la
junta directiva o de dissolució de la
societat, així que la cooperativa es
queda a resultes del procediment de
concurs, tot quedant en l’aire la
seua continuació o dissolució. 

3ª. VOLTA A PEU DE SANT 
SILVESTRE.- Per tercer any conse-
cutiu, hui a la vesprada s’ha celebrat
la volta a peu de Sant Silvestre; tots
els corredors i corredores de totes
les edats anaven amb samarreta ver-
mella, i alguns amb banya de cérvol
i barrets del Pare Noel. El recorre-
gut fou per dins del poble, dues vol-
tes per als joves i majors i una per als
menuts. 
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Aquells que ja hem complit els 50
anys hem tingut la fortuna de conèi-
xer el riu Xúquer en un estat, si no
natural, encara amb uns canvis
moderats, ple de vida i d’una aigua
que arribava amb força a la mar i
amb una qualitat que a qualsevol
lloc era apta per cuinar una paella.

De 1960 endavant començaren a
produir-se una sèrie de canvis que
un darrere l’altre anaren posant el
Xúquer a la vora del desastre.
Començà una ampliació incontrola-
da del regadiu, tant a la nostra
comarca com a la Manxa Oriental,
on va ser tan intensa que l’aqüífer
manxec descendí per sota del
Xúquer tot xuclant-li aigua enlloc
de donar-li’n com feia. S’han intro-
duït espècies invasores de peixos o
el carranc americà que han posat en
perill d’extinció algunes espècies
autòctones. Durant molts anys els

vessaments urbans i industrials s’han
abocat al riu sense depurar i fins el
2007 no s’inaugurà la depuradora
d’Alzira-Carcaixent. En resum, a
mesura que ha passat el temps hem
vist com ha disminuït el cabal del
nostre riu i la qualitat de les seues
aigües que provoquen la mort dels
peixos i la pudor a vora riu, d’Alzira
en avall. 

A principis del mil·lenni va nàixer
un projecte que amenaçava de mort
un Xúquer que ja estava molt deli-
cat, un transvasament cap al
Vinalopó, des de Cortes de Pallàs,
que afortunadament va ser parat a
temps gràcies a la contundent res-
posta de la societat que es mobilitzà
massivament i acudí multitudinària-
ment a Sueca el maig de 2005.
Aleshores es va aconseguir una solu-
ció de consens: no s’eliminava el
transvasament, però el lloc de la

quin futur té el xúquer
amb aquest plá de conca?

RogER PoNS VIdAL
president de xúquer viuM
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presa d’aigües es traslladava a l’assut
de la Marquesa (Cullera) i sols seria
per a aigües sobrants amb un màxim
anual de 80 hm3  que es destinarien a
l’agricultura.

Aquells anys estava en vigor el PHX
de 1998, un pla molt negatiu que ha
permès que el riu s’assecara impu-
nement vàries vegades per La
Manxa i per la Ribera, que se sobre-
explotara l’aqüífer de la Manxa
Oriental, que l’Albufera estiga a
punt d’un col·lapse, o que d’Antella
a la mar el cabal ecològic del
Xúquer fóra zero.

L’any 2003 entrà en vigor a Espanya
la DMA (Directiva Marc de l’Aigua
Europea) d’obligat compliment per
a tots els Estats de la UE. Entre d’al-
tres coses, la DMA  estableix que totes
les masses d’aigua (és a dir, rius, llacs,
aigües costaneres dels estuaris i els
aqüífers) han d’assolir un bon estat
ecològic, químic i quantitatiu, com a
molt tard, a desembre de 2015. Això
implicava la reducció progressiva de
la contaminació i la determinació
d’uns cabals ecològics adequats.
També obliga a garantir el subminis-
trament suficient d’aigua en bon
estat. És per això que Xúquer Viu,
des de la seua creació ha estat dema-
nant que es fera un nou Pla de Conca
per al Xúquer atès que entenem que
ha d’incorporar tot allò que emana
de la Directiva Marc Europea de
l’Aigua. Però a l’agost de 2013, quan
va eixir l’esborrany del Pla de Conca,
ens emportàrem una sorpresa molt
desagradable quan comprovàrem
que no es corregien els errors de
l’anterior Pla i que distava molt de

complir la DMA. Llavors iniciàrem
una recollida de signatures per fer
al·legacions al PHX-2013 així com
diversos actes i mobilitzacions per tal
de conscienciar la ciutadania i visua-
litzar el conflicte amb una intensa
campanya de premsa, la qual, però,
va tindre una resposta discreta de la
societat. Però la segona sorpresa
encara va ser més dura. Tant al
Consell de l’Aigua celebrat a València
com al Nacional fet a Madrid el març
2014 es van fer pactes en secret entre
algunes parts, i el Pla de Conca que
es va aprovar fou encara pitjor per al
Xúquer, l’Albufera i la Ribera. És un
pla tan escandalosament parcial que
en llegir-lo de seguida et preguntes
on estaven els nostres representants
polítics, els representants de les
sèquies i dels pobles de la nostra
comarca...? Què nosaltres no comp-
ten per a res? Que al partit que ens
governa no hi ha ningú vetllant pels
interessos de la Ribera? Com que
aquest pla incompleix la DMA, és un
pla pensat per esgotar l’aigua que
queda perquè alguns hi facen nego-
ci. No resol els problemes de sobre-
explotació que té el riu Xúquer, ni la
contaminació dels aqüífers.
Reparteix més aigua de què disposa i
no soluciona equitativament els pro-
blemes de subministrament urbà als
pobles de la Ribera. 

Passem a explicar-ho detalladament.
Les assignacions a la Manxa Oriental
són les següents: d’aigües subterrà-
nies: 320 hm3/any i d’aigües superfi-
cials: 80 hm3/any. Tenint en compte
que l’aqüífer té una recàrrega anual
de 260 hm3/any resulta una sobreex-
plotació ANUAL de 60 hm3/any. I
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encara hi ha assignada una Reserva
d’aigües de 100 hm3/any més que
podran destinar-se a nous regadius. A
la sobreexplotació de l’aqüífer no se
li posarà remei fins el 2027 en què
diu que es reduiran les extraccions
de 320 a 260 hm3, però no especifica
ni com ni quan. Per tant, “aigua en
cistella”. 

PREPAREM-NOS PER A VEURE
EL RIU SEC!

L’altre gran beneficiat d’aquest Pla
és Alacant. Alguna cosa deu haver
influït que el Vicepresident i
Conseller d’Agricultura siga d’aque-
lles terres o que l’actual Director
General de l’Aigua haja sigut el pre-
sident de “Agua i Progreso”, impul-
sor del “Agua para Todos”. La pri-
mera jugada va ser el canvi de la
paraula sobrants per la d’exce-
dents,només un mot però que ja
obria la porta per a fer un altre
transvasament. A més a més al PHX
es consigna com a mínim 12 hm3 a
l’any aigües amunt d’Antella per a
consum humà al Vinalopó,
l’Alacantí i la Marina Baixa, una
mesura que s’ha pres sense comptar
amb els Regants i ha fet que aquests
s’enfadaren; però per molt que han
intentat aturar-ho, no ho han acon-
seguit. A més a més s’hi ha inclòs
que els estalvis derivats de la moder-
nització del regadiu seran conside-
rats excedents que podran ser
enviats al Vinalopó, l’Alacantí i la
Marina Baixa. O siga que els agricul-
tors de la Ribera han de fer una
inversió per transformar els camps
del reg per degoteig, i els estalvis,

enlloc de beneficiar-los, seran
enviats a una altra conca! També
s’ha acordat que la presa d’aigües de
l’assut de la Marquesa és una solució
no satisfactòria i n’estudiaran altres,
fet que torna a donar lloc a un trans-
vasament des d’Antella, Cortes o
Alarcón. A més, la gestió d’aquesta
nova presa d’aigua serà a càrrec de
la Junta Central d’Usuaris del
Vinalopó, o siga que “posaran la
rabosa a cuidar les gallines”.

En definitiva, els sacrificats d’aquest
Pla són els cabals ecològics, és a dir,
l’aigua que no va destinada al rega-
diu sinó a mantindre vius els ecosis-
temes del riu i l’Albufera, que són
aquests: Assut d’Antella, 1,8 m3/s (el
que sol dur el riu pel Nadal) i Assut
de la Marquesa, 0,5 m3/s. Un cabal
insuficient per a evitar la salinitat de
l’estuari del Xúquer. L’altra víctima
del Pla és l’Albufera. Els estudis asse-
guren que el llac necessita almenys
250 hm3 d’aigües netes a l’any per
sobreviure. Fins ara rebia tots els
retorns del regadiu de les sèquies de
la comarca i de l’Horta Sud. Ara li
n’arriben 291 hm3 però amb la
modernització del regadiu no li
aplegarà res de tota aquesta aporta-
ció, per tant calia haver consignat
una aportació que la compensara.
En lloc d’això, el Pla li assigna
167hm3, 74 hm3 dels quals els apor-
tarà el riu Xúquer. La resta no diu
com seran aportats, si encomanaran
una pluja o la duran amb cubs o a
galledes... Així que preparem-nos
per veure el Llac Mort. Finalment,
l’altre grup ignorat i discriminat són
els ciutadans de 13 pobles de la
Ribera, que tenen l’aigua potable
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contaminada. Els neguen una con-
cessió d’aigua per beure del riu
(com tenen Albacete, València o
Sagunt) i en canvi se’ls obliga a fer
una permuta d’aigua, previ paga-
ment del cost de la seua extracció, i
a més, la limiten a 10 hm3 l’any, una
quantitat insuficient que obliga a
barrejar l’aigua dels pous amb la del
riu per disminuir la càrrega de con-
taminants, però que no els elimina.
Així per exemple, l’aigua potable
d’Alzira té al voltant de 29 mg/l de
nitrats (27/02/2014).

Tot aquest Pla és reflex de qui mana
i en funció d’això beneficia a uns a
costa de perjudicar uns altres.
Castella La Manxa mana més que el
País Valencià, i Alacant més que la
Ribera o València. Però resulta difí-
cil d’entendre com s’han atrevit a
maltractar d’aquesta manera la
Ribera i això només es podia fer
pensant que ací a la comarca i a
València no anaven a eixir-los moltes
crítiques (del mateix partit del
govern), com així ha sigut. Tan sols
alguna veu moderadament discor-
dant dient que no estaven d’acord
amb tot el Pla però que no anaven a
participar en les protestes... Queda
clar a qui representen i a qui defen-
sen aquestes persones. A la seua
terra, és clar que no. Si per a ells pri-
mer és el Partit i després el Poble, els
ciutadans no hauríem d’oblidar-ho a
l’hora d’anar a votar.

Ras i curt, tot el Pla està basat en
incompliments de la DMA. Durant
molts anys el lobby d’Alacant no ha
parat de difondre demandes d’aigua
interessades i acusacions falses que

han posat en perill la nostra econo-
mia comarcal. Però eixes mentides
van caient. Recentment dos experts
han aclarit que l’aigua de la
Marquesa no té verins com repetien
ells insistentment. És més, han acla-
rit que amb una planta potabilitza-
dora seria apta per al consum i inne-
gablement molt millor que la de
l’Ebre... que tant s’estimaven.
Alacant no necessita més aigua, tan
sols necessita posar en marxa les
dessaladores per abastir la seua
costa. Ara mateix, estan pràctica-
ment parades (malbaratant el cost
dels 30 milions ⇔ que han costat)
Amb 40 milions ⇔ més depurarien
100 hm3 d’aigua l’any, molt més del
que està previst transportar amb el
transvasament. Les afirmacions dels
experts han obligat a Alberto
Comos, Secretari General de l’Aigua
de la Generalitat, a declarar que el
problema de la Marquesa no és “de
qualitat” sinó “del preu” a com arri-
ba l’aigua a l’agricultor. Aquest
nefast dirigent hauria de ser cessat
perquè quan el lobby d’Alacant afir-
mava que l’aigua estava enverinada,
com a responsable màxim de l’aigua
de la Generalitat hauria d’haver
eixit a desmentir-ho per evitar que
eixira perjudicada l’agricultura que
rega d’aquestes aigües, però tan sols
ha obert la boca quan ha quedat
demostrada la mentida repetida pels
seus protegits.

El Consell valencià, durant els 11
anys de Xúquer Viu, mai no ha
defensat els interessos de la Ribera
ni del Xúquer ni de l’Albufera. I la
gent que ens estimem la nostra terra
els donem més pena que una rante-
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lla en l’ull. Per al Consell no comp-
tem. Segons la periodista de Canal
9, Xelo Miralles, al programa “Medi
Ambient” tenien prohibit emetre
cap notícia referida a Xúquer Viu. És
un govern venut als lobbys de la
Manxa i d’Alacant i li importa un
rave si el riu es queda sec o
l’Albufera es fa pudenta. 

L’altre dia vaig escoltar aquesta
frase: “La societat no sol moure’s fins
que no sent el dolor”. Tristament, és
certa. Estem acostumats a veure pas-
sar l’aigua pel riu com un fet natural
i ho considerem immutable, com la
successió del dia i la nit. Però no ens
enganyem, les coses han canviat
molt, i si no ho evitem el Xúquer, en
comptes de ser un riu, el converti-
ran en un barranc amb basses. A
hores d’ara el Consell de Ministres
encara no ha aprovat el PHX, però
ja estan donant els primers passos
per a la confecció del nou PHX
2015-2021. De fet, en maig es va fer
una reunió a Alzira, i alguns dels
assistents van donar el crit d’alarma
perquè no pensen canviar res d’allò
que tenien previst aprovar. Si no
aconseguim anul·lar aquest Pla
Hidrològic que legalitza que a la
Manxa gasten més aigua de la que
recullen i s’envie al Vinalopó i a
València més aigua per a beure, el
que és segur és que el Xúquer cada
vegada durà menys aigua. Per aclarir
les coses donarem unes dades. Fins
els anys 60 el Xúquer, al seu pas per
Sumacàrcer, duia una mitjana de 50
m3/s. Ara, en maig/juny, que és
quan més aigua porta, duu entre 20
i 30 m3/s, mitjana que va disminuint

fins als 1 o 2 m3/s entre desembre i
gener. Els números són clars.
No voldria acabar l’article sense
remarcar que la defensa del nostre
riu no és un assumpte d’esquerres ni
de dretes, ni sols correspon a la nos-
tra associació Xúquer Viu. Aquest és
un problema de Tots i hem de llui-
tar tots junts per resoldre’l perquè si
perdem el nostre millor tresor, l’ai-
gua, el perdrem tots, moros i cristians.
Si deixem que el maten, com ha
ocorregut amb altres rius, després
mai no serà possible ressuscitar-lo.
Posaré l’antic riu Segura com a
exemple o el Túria, que ja no arriba
a la mar. Xúquer Viu no pot oposar-se
tot sol davant grups de poder que
tenen el recolzament dels Governs
de Castella La Manxa, de València i
del Central. Per açò, és necessari
oposar-se unitàriament a aquest Pla.
Fortea, des del principi i fa uns dies,
el regidor del PP d’Alzira, han decla-
rat que el Pla té molts punts negres.
Els alcaldes de la comarca del PP
reconeixen que no haurien d’haver
abandonat la defensa de l’aigua, dei-
xant sols els defensors de la Ribera.
Esperem que lliurem aquesta batalla
tots junts perquè serà l’única mane-
ra de desmuntar aquest engranatge
tan ben maquinat pels lobbys.

No oblidem el poder que tenim els
ciutadans per parar projectes injus-
tos. Recordem la manifestació de
Sueca del 2005 o la lluita dels veïns
del Cabanyal, a València. Si no reac-
cionem de manera contundent
aquest Pla no es pararà. De moment
els actes han servit per a què es
conegueren un poc més els perills
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que té però no han servit per can-
viar ni una coma del projecte. Per
desgràcia, en les lluites polítiques i
socials o fas por o fas riure; de
moment, Andrés Martínez i els seus
s’estan rient de tots nosaltres, els
riberencs. 

La Mesa pel Xúquer, que agrupa
partits politics, sindicats, alcaldes i
regidors, associacions ecologistes i
culturals que s’estimen el Xúquer i
l’Albufera, acordà estudiar una
demanda als tribunals de justícia o
una petició o queixa a la UE per
incompliment de la DMA, ja que
tenim esperances que si anem a la
UE reconeixeran que tenim la raó.
El cas és que, tant una opció com

l’altra, suposen quantitats considera-
bles d’euros que hui en dia no són
fàcils de recollir, però quan un
poble està decidit a evitar una catàs-
trofe i no vol passar a la història com
aquells que permeteren la mort de
dos joies naturals tan nostres, com el
Xúquer i l’Albufera, és capaç d’a-
frontar-ho i posar tot el que calga
abans que arribe el dolor. No voldria
acabar sense reconèixer la destacada
contribució que el poble d’Antella
ha tingut en la lluita a favor del
Xúquer així com la seua col·labora-
ció amb Xúquer Viu al llarg dels seus
11 anys de vida. Per açò, vull felicitar
el poble d’Antella i animar-lo a segu-
ir combatent aquells que pretenen
la mort del nostre riu Xúquer.
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En el present treball per al número
10 de la revista LA LLOCA, he volgut
tractar un tema del nostre passat més
immediat: l’evolució de la mortalitat
infantil (la compresa entre els 0 i 5
anys de vida) al nostre poble, però
des d’una visió científica i social de
les causes d’aquella mortalitat infan-
til, -alta mortalitat infantil- en un
temps determinat entre 1871 fins a
2010 i on podrem veure l’evolució en
el període de la progressiva, però
lenta, desaparició d’una de les lacres
que ha acompanyat al conjunt de la
població mundial i, en particular a
l’evolució de la població d’Antella. 

Per al tractament del tema he apro-
fitat les dades que es conserven al
registre civil del nostre poble, que
comença en 1871 i continua fins als
nostres dies. La creació del registre
civil a Espanya comença oficialment
l’1 de gener de 1871 i on es contem-
pla l’obligatorietat d’inscriure els
naixements, els casaments i les
defuncions, en definitiva els tres fets
vitals de les persones de tots els llocs
de la població d’Espanya. 
Abans de la implantació del registre
civil a Espanya, és l’Església, com a
institució la que té obligació, des-
prés del Concili de Trento (segle

una mostra de l’evolució
demogràfica a antella:

la mortalitat infantil (1871-2010)

ALEJANdRo CoNEJERo NoguERA



XV) de fer aquestes inscripcions en
els registres parroquials de cada lloc.
Malauradament el registre parro-
quial d’Antella va desaparèixer en la
guerra civil, una documentació de
primer ordre per al coneixement de
l’evolució demogràfica d’Antella,
abans de la implantació dels regis-
tres censals oficials.

LES FONTS D’INFORMACIÓ
DEMOGRÀFICA

La informació del moviment de la
població s’obté dels censos que
periòdicament es realitzen pels orga-
nismes oficials encarregats del tema.
A Espanya és l’Institut Nacional
d’Estadística. La Generalitat
Valenciana també disposa d’un orga-
nisme semblant, l’Institut Valencià
d’Estadística (IVE) on es poden com-
provar també les dades del moviment
de la població valenciana. Aquests
dos organismes, a la seua vegada
trauen les dades dels padrons muni-
cipals dels ajuntaments.

A Espanya el primer cens contempo-
rani es va fer l’any 1857 i a partir de

1900 es quan es realitza cada desena
fins als nostres dies. El següent grà-
fic ens mostra l’evolució de la natali-
tat  i la mortalitat, per a totes les
edats, al conjunt espanyol entre
1857,(data de confecció del primer
cens espanyol contemporani a nivell
de tot l’estat) i 2007.

Al gràfic observem que per a tot el
període la natalitat supera a la mor-
talitat excepte els tres pics de morta-
litat corresponent a l’epidèmia del
còlera morbo de 1885; l’episodi epi-
dèmic de grip de 1917 i les
oscil·lacions del període de la gue-
rra civil. En tot el gràfic es pot apre-
ciar el superàvit del creixement de la
població, fins aplegar a les dècades
dels anys 80 del segle XX on aquest
superàvit secular inicia una forta
reducció de la natalitat, període on
estem ara mateix. També es pot
apreciar el fort increment de la nata-
litat dels anys 60 del segle XX.

EL CONCEPTE DE 
MORTALITAT INFANTIL.

La consideració del primer any de
vida per a establir l’indicador de la
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mortalitat infantil és per ser el més
crític per a la supervivència dels
éssers humans. Quan es sobrepassa
el primer any de vida, les probabili-
tats de sobreviure augmenten consi-
derablement. Es tracta d’un indica-
dor relacionat directament amb  els
nivells de pobresa i qualitat de vida
del conjunt de la societat i dels seus
nivells de benestar social (A major
pobresa o menor qualitat de vida,
major índex de mortalitat infantil).
La mortalitat infantil és un dels indi-
cadors que utilitza l’organisme de
l’OMS (Organització Mundial de la
Salut) depenent de les Nacions
Unides per al coneixement dels
índex de desenvolupament humà
dels diferents països del món. En
l’actualitat els països amb una
menor mortalitat infantil per conti-
nents són a l’àmbit europeu:
Noruega i Islàndia. A l’àmbit latino-
americà, Cuba és el país amb el
menor índex de mortalitat infantil
seguit de Xile.

A Àfrica, Níger, és el país que regis-
tra les pitjors dades de mortalitat
infantil amb unes taxes del 262
o/oo.( 262 per mil)

L’EVOLUCIÓ DE LA 
MORTALITAT INFANTIL 
A ANTELLA.

De les dades extretes dels llibres de
defunció del registre civil hem ela-
borat el quadre núm. 1 amb el
número de defuncions decennals
per al grup d’edats entre els zero i
els cinc anys, objecte d’aquest tre-
ball. Del mateix grup hem agrupat
les defuncions en períodes més
curts de supervivents, després del
naixement, ja que per les caracterís-
tiques específiques  de la mortalitat
del col·lectiu, volem que s’aprecien
les incidències amb més detall –dies,
mesos, anys de supervivència-. 

Una ràpida ullada ens mostra la con-
centració de la mortalitat infantil en
els últims trenta anys del segle XIX,
seguint una llarga evolució de la
mortalitat infantil procedent dels
inicis del segle XIX. Però a partir de
la primera dècada va observant-se
progressivament una lenta però per-
ceptible caiguda de la mortalitat
objecte del present estudi que s’aca-
barà a les dècades dels anys seixanta
del segle XX.

L’inici de la sèrie de dades que pre-
sentem comença amb unes xifres
molt elevades dels òbits infantil
corresponent a un règim demogrà-
fic antic, caracteritzat per una alta
mortalitat infantil. 
D’un total de les  727 defuncions
registrades per al període estudiat
(1871-2010) compreses entre els 0  i
els cinc primers anys de vida, 455
casos,  que representen el 62,58%
del total, s’han produït en aquells
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últims anys del segle XIX. Per a les
dècades compreses entre 1900 i
1930, inici de la caiguda de la morta-
litat, són ara 196 defuncions, que
representen el 26,96% del total de
les defuncions, amb una reducció
respecte al període de les tres dèca-
des darreres del 35,62%. Les dèca-
des compreses entre els anys 30 i 60
del segle XX ja només representen
el 9,35% del total anunciant ja la cai-
guda definitiva de la mortalitat a
partir de les dècades dels anys 60
fins als nostres dies.
Les malalties infeccioses de l’aparell
respiratori seguit de l’aparell diges-
tiu són les causes principals de l’alta
mortalitat infantil que hem vist ací.

LES CAUSES

Les malalties infeccioses es presenten
al segle XIX com a socials típiques.
La no existència o ineficàcia de les
actuacions públiques que ajuden a
combatre-les hi contribueixen. Les
principals causes de les defuncions,
com dèiem abans, són les infeccioses,

sobretot les que atacaven als aparells
digestius i respiratoris. Malalties
infeccioses sense tractaments efectius
en aquests moments acompanyades
d’una forta subalimentació i  la falta
sistemàtica d’una mínima higiene de
caràcter públic.

Les malalties característiques del
període seran: L’escarlatina, el palu-
disme, la pigota, la tisi o tuberculosi,
la pallola, la febre groga, el còlera
morbo i la diftèria o garrotet.
Un dels factors que expliquen l’alta
mortalitat del període està en el
retard econòmic, que comporta
aleshores retard en els àmbits cultu-
rals, sanitaris, higiènics i de preven-
ció i cura de les malalties de la
població a causa principalment de la
falta de polítiques governamentals
en tots els terrenys, i sobretot en la
deficient estructura sanitària del
país (només als anys 80 del segle
XIX es van creant unes dèbils juntes
de sanitat municipals però amb
pobresa de recursos econòmics).
Cal dir també una sèrie de factors
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que agreujaven tot açò com els habi-
tatges insalubres, falta d’aigües pota-
bles a l’interior de les cases, inexis-
tència de xarxes d’evacuació de resi-
dus sòlids, (factors que possibilita-
rien l’epidèmia de còlera morbo de
1885) i sobretot una gran ignoràn-
cia –generalitzada- especialment en
allò referent a les causes i mecanis-
mes de la transmissió de les malal-
ties en concret les de tipus infecciós.
Per exemple, a les altures del any
1910 el 66% dels habitatges del con-
junt espanyol no tenien aigua pota-
ble a l’interior de les vivendes i ja en
1950 el 48% de les vivendes no
tenien latrines al seu interior.
Només  a partir de la dècada dels
anys seixanta comença a canviar la
higiene a l’interior de les cases i amb
això una millor qualitat de vida, que
com es reflecteix al quadre núm. 1,
coincideix amb la baixada definitiva
de la mortalitat infantil.

El quadre núm. 3 ens mostra l’evolu-
ció dels percentatges dels pressu-
posts destinats a la sanitat per als pri-
mers anys del segle XX.

Quadre núm. 3
Percentatge dels pressuposts de la
Direcció General de Sanitat.
Sobre els pressuposts generals de
l’Estat.(1900-1950)

Any %
1900 0,08
1910 0,12
1921 0,24
1930 0,30
1932 0,36
1933 0.71
1950 1-1,5

La inexistent política sanitària i
sobretot de prevenció, acompanya-
da d’una economia encara de subsis-
tència agrícola amb escassetat de
recursos econòmics comportava un
agreujament de les epidèmies. Els
dèficits alimentaris deixaven a la
població debilitada davant dels atacs
recurrents epidèmics a nivell gene-
ral. Altres causes que incidien en
l’augment de la mortalitat  infantil
estaven relacionades amb les pràcti-
ques obstètriques primitives, absèn-
cia de vacunes (fins a 1902 no van
ser de compliment obligatori la seua
implantació general)  i sobretot  la
falta rigorosa de pràctiques higièni-
ques elementals.

Importants foren els impactes de les
epidèmies del còlera morbo de 1885
i la de la grip de 1917.

Com el quadre núm. 1 reflecteix el
descens progressiu de la mortalitat
infantil a Antella, i general a la resta
de l’Estat espanyol, només comença
en una primera fase a partir de la
primera dècada del segle XX. És ara
quan s’inicia una sèrie, encara que
incipient, de polítiques sanitàries i
higièniques que faran que baixe la
mortalitat infantil en particular i
d’adults en general, acompanyades
d’una sèrie d’obres públiques com
l’extensió de les xarxes de clavegue-
res públiques (A Antella arribaria als
anys 20) que comportarien a la llar-
ga una millora de la salubritat de la
població).

Les despeses pressupostàries en sani-
tat es multipliquen per deu en
aquest període –primer terç del
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segle XX-: govern llarg d’Antonio
Maura; la dictadura de Primo de
Rivera i un impuls decisiu de les
polítiques socials i d’obres públi-
ques de la II República. (quadre
núm. 2)

De tot el conglomerat de decisions
trobem una relació directa en el des-
cens de les taxes de mortalitat  infan-
til. En la segona part del segle XX,
amb la introducció de les sulfamides
i els antibiòtics,  (capdavantera fou
la introducció de la penicil·lina),
més l’extensió dels serveis mèdics
estatals –la seguretat social entraria
en vigor l’1 de gener de 1967- contri-
buirien a baixar encara més les inci-
dències de les malalties infeccioses.
En definitiva  la transició epidemio-
lògica, és a dir, l’abandonament del
vell patró de la mortalitat infantil
per causes de les malalties infeccio-
ses, de greus efectes en la població
infantil, es completa als anys 50 del
segle XX i instaura un nou perfil de
mortalitat per les malalties de caràc-
ter no infecciós. 

l
a

 m
o

r
ta

l
it

a
t

 i
n

f
a

n
t

il
 (

1
8

7
1

-2
0

1
0

)

57

BIBLIOGRAFIA:

Llibres de defunció del Registre Civil
d’Antella: 1871-2010.
Aproximació a l’evolució de la població
d’Antella. Llibre de festes patronals 1998.
La transición sanitaria en España 1900-
1990. Revista de Salud Pública. Nº 2
(marzo-abril 1996) Universitat d’Alacant.

El toc dels albats

La malaltia va arrelar de sobte
i es va afanyar a agreujar-se.
Eren temps d'escassos mitjans
i els albats els més vulnerables.
El xiquet es debilitava
i s'acreixia l'estupor dels pares.

Faç blanca i ulls marrons,
tenia el cabell arrissat,
la pell suau, tremolosa la rialla.
Semblava que no jugaria
en cap més primavera.
Es va fer tot per ell 
i la raó no assimilava
tal crueltat.

En llostrejar un bon matí,
molt abatut i luctuós 
el toc de les campanes,
el de timbre més fi,
anunciava el desconsol.

Cel,cel,cel,cel...

Poema cedit per Josep Micó



El poc espai editorial de què es dispo-
sa en els programes de mà dels con-
certs, festivals i certàmens que ha
celebrat la banda al llarg del temps,
necessari d’altra banda per raons
pressupostàries, ha condicionat la
síntesi i la consegüent pèrdua d’in-
formació sobre la seua història i els
personatges que la protagonitzen.

En l’actualitat, quan llegim l’histo-
rial de la Societat Protectora Musical
d’Antella, podem trobar un breu
resum del que ha estat el devenir
d’aquesta institució en els més de
140 anys de la seua existència.

L’objectiu d’aquest article és la
reconstrucció i ampliació d’un tram
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societat protectora 
musical d’antella (I) 

(1873-1976)

fRANCESC MARTíNEz ALbERoLA
musicòleg



de la història d’aquesta societat
musical des dels seus inicis fins el 21
d’agost de 1976 en què la banda va
participar en el Certamen de la
població manxega de Campo de
Criptana (Ciutat Reial).

Prendrem com a punt de partida
l’any 1873, data que ja apareix en els
programes de mà més antics i que
situa l’inici de la societat musical a
les acaballes del segle XIX(1), tot
coincidint amb la proclamació de la
Primera República.

Faig servir la transcripció del progra-
ma de mà que va fer publicitat de la
participació de la banda d’Antella en
el Certamen manxec a què al·ludia
abans, i que amplia la informació en
les notes a peu de pàgina(2):

En el año 1873 se organizó una
Agrupación musical que se tituló “LA
MÚSICA DE ANTELLA”, dirigida por
D. José Benetó(3). Integraban esta agrupa-
ción 30 músicos. Por entonces era fre-
cuente que a las Bandas de Música les

precediera una banda de cornetas, gentes
que no sabían solfeo. La formación de
cornetas de Antella constaba de 12 uni-
dades. En el año 1883, se disolvió la
“Música de Antella” y como consecuen-
cia la Banda de Cornetas. En el año
1904, se reorganiza la Banda con la
razón socio-cultural “SOCIEDAD
FILARMÓNICA LA MODERNA”,
siendo presidente D. Vicente Frígols
Crespí y director D. Emilio Pardo
Montagudo, hijo de esta localidad.

En el año 1906, D. Emilio Pardo, dejó la
dirección para ingresar en la Banda
Municipal de Valencia, ya que por oposi-
ción le fue otorgada la plaza de Requinto
solista. Le sustituyó D. Juan Rodríguez
Mármol, estando al frente de la dirección
por un período de dos años, y a su vez fue
sustituido por D. Juan Martínez Leivre.
En el año 1909, se marcha éste, y es sus-
tituido por D. José García Pastor. Bajo la
dirección del Sr. García Pastor, la banda
obtuvo cuatro primeros premios, los años
1911, 1912, 1913 y 1914, en el certa-
men de la Feria de Julio, de Valencia4.
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1. No descartem la possibilitat d’una existència de la societat musical  anterior a aquesta data, tot considerant que
n’hi ha d’altres societats musicals a La Ribera, com ara la Societat Musical d’Algemesí (1836) o les dues socie-
tats musicals de Xàtiva, en la comarca de La Costera (d.c. 1840) que comencen a desenvolupar la seua activitat
en el segon terç del segle XIX.

2. La IV edició del Certamen Nacional de bandas de música civiles a Campo de Criptana, fou organitzada per
l’Excel·lentíssim Ajuntament de la localitat manxega amb motiu de les festes patronals de l’any 1976. Van par-
ticipar la Unió Musical de Ribarroja del Túria (71 places), la Unió Musical Santa Cecília de Villar del Arzobispo
amb 57 places, la Societat Protectora Musical d’Antella amb 46 places i l’Ateneu Musical Scholla Cantorum de
Vall d’Uxó amb 82 places. L’obra obligada fou Sevilla de la Suite Espanyola d’Isaac Albéniz i va presidir el tri-
bunal el prestigiós compositor terolà n’Antón Garcia Abril. La SPMA va interpretar el pasdoble Petrer de M.
Villar i la fantasia morisca La Corte de Granada. Programa de mà cedit de la col·lecció particular de Severino
Mompó Sales.

3. Natural de Vilanova de Castelló.

4. José Garcia Pastor, autor del pasdoble “Antella”, apareix  l’any 1921 dirigint l’associació musical de La Llosa de
Ranes. Aquest director va aconseguir que la Banda d’Antella guanyara quatre primers premis consecutius al
Certamen de juliol de València. Vid. l’article publicat sobre aquesta qüestió en  la revista La Lloca, núm.8 (2012)



El 18 de marzo de 1942, en fiestas falle-
ras, y bajo la dirección de D. Octavio
Montserrat, la Banda obtuvo el primer
premio de Cifesa, concurso de Pasodobles,
pertenecientes a la 1ª sección. En
Carcagente, el 12-10-1943, segundo pre-
mio Concurso de Pasodobles, bajo la
dirección de D. Valentín Palencia5. En
Játiva, el 19-8-1944, primer premio
Concurso de Pasodobles, bajo la dirección
de D. Octavio Montserrat6 . Desde el año
1930, hasta el 1960, la Banda de
Antella ha sido pródiga en gente que ha
destacado en otros sitios, como los directo-
res siguientes: D. Salvador Villasalero7,

D. Manuel Pérez Caballero8, D. José Bort
Aliaga, D. Valentín Palencia, D.
Carlampio Salvador9, D. Octavio
Montserrat, Señor Anselmo, Hnos. D.
José María10 y D. Juan Ibáñez, Señor
Zapeti, D. José Borrero11, D. Francisco
Barceló12, D. Miguel Esparza, D.
Francisco Montserrat y D. Jaime Hervás.

Posterior al año 60 hubo un período en
la Banda de Antella, cuyo presidente fue
D. José Ortiz Cantos desde el año 57,
hombre que fue alma de la Banda y al
que se le recordará siempre por su entrega
y amor a la música. Constaba la Banda
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5. El 10 d’agost de 1939, després de la Guerra Civil Espanyola, una comissió encarregada de reorganitzar la
banda La Lira Saguntina de Sagunt li dóna la direcció a Valentín Palencia Muñoz.
http://mayores.uji.es/blogs/antropmorve/2012/04/24/bandas-de-musicala-lira-saguntina/

6. Octavio Montserrat Chapa fou l’autor de l’himne a Montroi i es va fer càrrec de la direcció de la Unió Artística
Musical de Montroi el 3 de març de 1945. Avui hi ha una plaça a la localitat de Montroi amb el seu nom.
Director de la Banda Municipal de Lorca entre els anys 1955-1962.

7. Salvador Villasalero Ibars va estar al front de la Banda Municipal d’Almendralejo des de 1955 fins 1989.

8. Manuel Pérez Caballero, trompetista, prové d’una llarga família de músics en la ciutat de Martos (Jaén) Son
pare, Gabriel, tocava el clarinet i els seus germans Àngel, Antonio i Gabriel també eren músics.

9. Carlampio Salvador fou director de la Societat Musical d’Antella l’any 1952.

10. José Maria Ibáñez Talón, apareix com un dels directors de la Lira Castellonera entre els anys
1891i1906.http://www.liracastellonera.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=5
53. També fou el primer director de l’Agrupació Filharmònica Borrianenca l’any 1908. http://www.lasbandas-
demusica.com/fitxa.php?opcio=fitxa&id=88. L’any 1909 José Maria Ibáñez va aconseguir el primer premi de
la primera secció al Certamen de València al capdavant de la Banda Unió Musical de Benaguassil tot interpre-
tant el pasdoble El Diputado del mateix Ibáñez i la Rapsòdia Noruega d’Eduard Lalo. http://www.cibm-ciu-
daddevalencia.com/anteriores/2009/esp/historia.html. José Maria Ibáñez Talón apareix al llistat de persones
mortes a les presons franquistes de València soterrades a les fosses comunes. Al llistat del manicomi de València
ix José Maria Ibáñez Talón, de 62 anys, soterrat el 21 d’agost de 1940, causa de la mort demència senil i ubi-
cat a la fossa 8ª dreta. http://www.forumperlamemoria.org/llistats/Manicomi.htm

11. José Borrero Pérez, lligat a la banda de l’Ateneu Musical del port de València, va tornar després d’uns anys de
suplències i interinitats a la direcció del Patronat i es va reincorporar a finals de 1902 on romangué fins el 1918.
Des del cessament del mestre Borrero l’any 1899 fins a la seua reincorporació el 1902 van haver períodes sense
director. Quan açò ocorria, dirigia la banda el músic més destacat, Francisco Barceló Riquelme.
És molt probable que el regrés del mestre Borrero a València fóra per les oposicions per a la banda municipal
de València. Sabem que va fer oposició per a la seua direcció, i en no obtenir la plaça, va optar per una plaça
de professor. http://ateneomusicaldelpuerto.net/patronato-musical-de-pueblo-nuevo-del-mar-1884-
1933/jose-borrero-perez-1902-1918/

12. Francisco Barceló Riquelme, arribaria a ser músic professional de la banda d’alabarders en Madrid i director
de les bandes de Sueca i Yàtova. La població de Yàtova va retolar el seu nom a un carrer de la població en
homenatge a la seua professionalitat i dedicació. En conten que tot interpretant La Jota de la Dolores, li va
eixir malament i va xafar el fiscorn amb el peu. http://ateneomusicaldelpuerto.net/patronato-musical-de-pue-
blo-nuevo-del-mar-1884-1933/jose-borrero-perez-1902-1918/



de 35 músicos y se le cambió la razón
socio-cultural por la siguiente: “SOCIE-
DAD PROTECTORA MUSICAL”; a la
sazón estaba de Director D. Carmelo Sala
Alemany13. Se hizo cargo de la Banda en
1960, permaneciendo en ella hasta
1974. Fueron tales los méritos, gracias a
su trabajo, que en 1968 se le nombra
Director- Honorario por los premios en
Concursos de Pasodobles ganados por la
buena batuta de D. Carmelo, y que fue-
ron los siguientes: 5 primeros premios en
Muchamiel y Alicante, y 3 segundos en
Villajoyosa, Alicante y Muchamiel.

Como fruto de toda esta época, ANTE-
LLA tiene Directores de Bandas Civiles,
músicos en Bandas militares, en Bandas
Municipales, y en varios conjuntos
musicales.
En los albores del año 1976, y tras una
crisis de crecimiento, bueno en todos los
sentidos, se intenta dar un nuevo empu-
je y para ello constituye Junta nueva y

también se cuenta con el joven y dinámi-
co Director, D. Vicente Alonso Benlloch14. 

El primer fruto lo cosechamos el día 23
de mayo de 1976 en la ciudad de Sueca,
con motivo del III Concurso de Bandas
Civiles, promovido por la Excma.
Diputación Provincial de Valencia.

En aquest article ens hem centrat
fonamentalment en l’ampliació de
les dades que hem pogut recollir
dels directors que han encapçalat la
Societat Musical al llarg d’un perío-
de de més de 100 anys: des de  la
fundació de la banda l’any 1873 fins
el Certamen de Campo de Criptana,
celebrat el 21 d’agost de 1976. En
un altre article continuarem investi-
gant la història contemporània de la
banda i ampliarem la informació
dels personatges que han estat al
front de la institució en els seus més
de 140 anys d’existència.
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13. En Carmelo Sala Alemany agafa la direcció de la banda l’any 1960 i roman al front de la Societat Musical fins
l’any 1974.

14. En Vicent Alonso Benlloch, natural de Benaguassil i casat a Antella,  agafa la direcció de la banda l’any 1974.
Va pertànyer a la banda de la policia local de València i és professor d’Educació Secundària Obligatòria i ha
estat director de nombroses agrupacions corals i instrumentals.



Dedicat a la Societat Protectora
Musical d’Antella

Sra. Presidenta
Sr. Director
Srs. De la Junta Directiva

Estimats amics i col·legues

Fa temps, potser massa anys, que
havia pensat de composar alguna
obra d’agraïment envers la Societat
Protectora Musical d’Antella, on
vaig començar els meus estudis
musicals amb el saxofon. Fins a
hores d’ara no havia pogut realitzar
el projecte per diverses raons, bàsi-
cament perquè la meua activitat
professional com a viola solista i
Catedràtic del Real Conservatori
m’impedia concebre cap altra acti-
vitat.

En la meua nova situació de “jubi-
lat”, les coses han canviat i m’he
pogut dedicar a composar, activitat
que tenia en la meua reserva mental

i que, per manca de temps, no m’ha-
via estat possible desenvolupar. Així,
doncs, crec que ha arribat el
moment de consumar aquest agraï-
ment i dedicar, en forma de música,
aquest Quartet per a Clarinets que
conté indicis i temes al·lusius, evi-
dentment, al magnífic Pasdoble
Himne “Antella” del Mestre En José
Garcia Pastor.

És impossible oblidar aquells anys
en què, en els meus primers passos
d’aprenentatge musical, vaig estu-
diar i tocar el saxofon en la Banda.
Açò fou importantíssim i determi-
nant, ja que en aquesta etapa, amb
tota seguretat, va nàixer dins meu
una irrefrenable il·lusió per la músi-
ca: primer amb el violí i més tard
amb la viola. 

El Quartet que avui presentaré està
dedicat a la Banda, però també,
molt especialment, a la secció de cla-
rinets que, des del 1873 integrà,
entre altres, alguns dels meus fami-
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“quartet antella”

EMILIo MATEu

dISCuRS dE PRESENTACIÓ dE LA PARTITuRA



liars clarinetistes com ara: José
Mateu (mon pare), Amadeu (el
meu germà), Ernesto (el meu
oncle) i el seu fill Ernesto (el meu
cosí). Tots ells sorgits al si de la
mateixa Societat Protectora Musical
d’Antella.

També vull recordar José Mateu, cla-
rinetista i director de la Banda de
Bolbaite i Vicente Pascual, clarinetis-
ta i violinista, atès que tots dos em
van ensenyar els meus primers pas-
sos amb el violí.

El meu agraïment més sincer a tots
els músics i poble d’Antella a qui en
tot moment vaig sentir com m’ani-
maven en l’abast dels meus objectius
artístics que em proposava en aquell

moment i, com no, el record als
meus pares i germans que van assu-
mir un gran sacrifici, en temps tan
difícils, perquè jo aconseguís la
carrera que m’havia proposat.    
Tampoc no puc deixar d’agrair l’es-
pecial col·laboració de la pintora
Pilar Bonacho,  els dibuixos de la
qual integren la portada i contrapor-
tada en l’edició de la partitura, tot
enaltint i enfortint amb art i delica-
desa, encara més, el seu contingut
artístic.

Una fortíssima abraçada i moltes
gràcies.
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L’únic que puc dir-te és,

amb paraules sinceres, 

amb una profunda admiració, 

que ho sent molt per tu,

per la teua història, la d’avui  i la d’ahir,

i sobre tot la de demà, 

la dels  pits de rajols blaus de les teues places,

la de les dones fortes i dels  llauradors  encara valents,

la  de les paraules diverses que neden de poble en poble, 

com peixos nàufrags del mateix oceà.

A VALÈNCIA 

“Aquí comen los caballeros, y duermen y mue-
ren en sus camas  y hacen testamento antes de

su muerte, con otras cosas de que todos los
demás libros de este género carecen”

Don Quijote de la Mancha
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la raó del tirant

AbEL dáVILA



És molt difícil callar davant de tu,

perquè en la bellesa fas 

que també visca algú que et vol 

i uns altres que no t’estimen.

Jo tan sols sóc un foraster, un home franc,

només, ara habitant del teu dolor, i del sol

que mai ningú podrà corrompre, 

Ho sent molt si la meua llengua és espasa i no rosa,

i si,  en el Quixot no s’ han cremat tot els llibres, 

per alguna raó serà .
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LA fLoR EXTRAVIAdA
5 d’AgoST 2013

ACTIVITATS
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IV fESTA ESTELLÉS A ANTELLA 
30 d’AgoST 2013

ACTIVITATS
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Al present treball tractarem de resse-
guir la toponímia: hidrònims, antro-
pònims i ètims locals del Barranc dels
Horts (comarca de l’Alt Maestrat),
tot atenent a la comprensió que els
noms no són conseqüència d’una
arbitrarietat atzarosa sinó que es jus-
tifiquen per causes històriques, polí-
tiques, culturals, econòmiques i
també geogràfiques com veurem
d’una manera succinta.

Els objectius seran fer comprendre
l’estreta relació dels ètims locals i
geogràfics amb l’entorn natural i els
solatges culturals i etnològics: geolo-
gia, història i geografia, biologia i
ciències de la terra. La recerca, que
hom pot fer extensiva a d’altres
poblacions, i el context hidrològic i
geogràfic, els podrem trobar als dic-
cionaris etimològics penjats a la
xarxa, l’enciclopèdia Larousse, dic-
cionaris i enciclopèdies històriques
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Xodos, barranc dels Horts



o  el tan, per nosaltres, estimat
“Onomasticon Corominiae” només
apte als esperits selectes i cors amo-
rosívols (atesa la dificultat de consul-
ta entre els neòfits o, també, els polí-
tics de carisma incontestable!).

En primer lloc haurem de recordar
que els primers habitants d’Europa
batejaven els accidents geogràfics
amb noms senzills: Riu, Aigua, Vall,
Muntanya, Turó, Cabanya, etc. Els
noms, en principi, significaven allò
designat. Cal considerar els noms
relacionats amb les primeres civilit-
zacions agrícoles a l’època del neolí-
tic; més tard, amb l’avinguda dels
indoeuropeus, entre els cinc mil i el
tres mil abans de Crist, provinents
de la zona entre el mar Caspi i el
Negre, es prendran i s’adaptaran els
noms dels natius i, en tot cas, s’alte-
raran en incorporar-los a llurs llen-
gües perquè els sonaren més nos-
trats.

Com que de tota aquella època pre-
històrica no hi ha res escrit fins la
primer civilització amb escriptura,
no és fins els ibers que ens trobem
alguna cosa sobre la qual poder tre-
ballar. Els ibers s’estenien des de les
boques del Roine a la Camarga
Provençal fins el riu Guadalquivir i
prenien  com a epicentre el riu Ebre
que dóna nom als seus pobladors i
de retop a tota la península i, també,
a la seua cultura. La llengua ibèrica
s’ha perdut: en conservem alguns
testimonis escrits en ploms i ceràmi-
ca o monedes però no sabem què
vol dir el que hi ha referit; tanma-
teix, i per la concomitància i simili-

tud en algunes estructures i vocables
amb el basc, en podem recercar
alguns significats, com ara el lexema
“ibar-/iber-“ que vol dir “riu”, el riu
per excel·lència de la península del
“riu” més cabalós de la conca medi-
terrània.

Els ibers estaven agrupats per diver-
ses tribus més o menys federades i
les seues demarcacions s’encasella-
ven entre fronteres marcades pels
rius, perquè com que encara no
teníem ponts, calçades ni túnels, els
rius actuaven com a frontera natu-
ral. Així, el que ara és el País
Valencià estava seccionat en tres
grans tribus:  Bastetans al sud del riu
Segura, Contestans entre el Segura i
el Xúquer, Edetans entre el Xúquer
i el Palància, i Ilercavons entre el
Palància i l’Ebre.

L’itinerari ocult que resseguirem en
l’excursió al Barranc dels Horts i el
de la Serra d’Espadà, s’emmarca,
doncs, dintre de la zona dels ibers
Ilercavons. La primera civilització
que ens deixarà el primer substrat
serà la ibèrica, i així, trobarem noms
que ens hi remeten i dels quals
podem saber el significat atesa la
similitud amb la llengua basca, bé
per ser-ne una llengua molt similar,
bé per efecte osmòtic de contacte, i
gràcies a la qual a hores d’ara
podem albirar-ne alguna compren-
sió. Per exemple, en fer el trajecte,
passem molt a prop de la ciutat més
poblada i d’una importància històri-
ca per als Edetans com ara és
Sagunt, nom provinent d’una rel
iber-basca relacionada amb altres
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poblacions properes com Segart,
Vall de Segó, Segarra, etc,  i que sig-
nifica “el camp de pomeres”.

Al damunt de la civilització ibèrica
se supedita la llatina, que també dei-
xarà manta noms, com ara el de la
ciutat des d’on iniciem el recorre-
gut, València, (nom provinent de l’a-
pel·latiu de la legió romana que la
va fundar amb legionaris jubilats), la
visigòtica que en llatinitzar-se aportà
lèxic per adstrat de caire militar i
jurídic però ben escàs en relació a la
toponímia que ara treballem. La
musulmana ens deixarà un superes-
trat d’allò més productiu atesa la
durada del seu contacte, com ara la
població que passem rasant per l’au-
tovia, Almenara (torre vigia que
prové d’Al-Manaára, “el lloc del
foc”) en atenció a les torres de guai-
ta al damunt de les quals hom ence-
nia una foguera per avisar de la pre-
sència d’enemics a l’horitzó; i final-
ment, és clar, la repoblació cristiana
d’aragonesos i catalans que han aca-
bat de reblar la crestomatia onomàs-
tica a les nostres comarques i, en
concret, la dels corredors del
Maestrat que ara passem a detallar.
Els corredors o valls que perfilarem
són cinc:

1.-El Penyagolosa
2.-Atzeneta-Catí
3.-Serra d’en Galceran- Albocàsser
4.-De  les coves
5.-Alcalà-Torreblanca

Mentre que situant-nos com a centre
al poble d’Artana, la xarxa fluvial
que ens ateny abasta els barrancs

d’Irta, Montlleó, Cervera, Llucena,
Calaf i la Viuda.

1.- EL PENYAGOLOSA

Entre els pics del Penyagolosa i el
d’Ares trobarem els pobles de
Vilafranca i Vistabella patronímics
catalans que no cal explicar gaire,
amb d’altres d’origen llatí: Culla,
provinent del llatí medieval
“Cochlear” (cullera) per relació a la
forma de la closca, Benafigos de
“Pinna ficus” (la penya de la figuera),
així com l’origen dels mateixos cims
esmentats: Penyagolosa provinent de
“Penna Aquilosa” (la penya on hi ha
àguiles) o Ares “Aras” (l’altar) que
s’habilitava en llocs on hi havia un
pas entre muntanyes i on s’hi feien
ofrenes als déus protectors; amb d’al-
tres d’origen preromà com Xodos
(del iber-basc “Sudar” (el nas) que
potser remet a la forma de morret o
punta del turó, i també amb els d’ori-
gen musulmà com Benassal “ibn
‘Assal” que literalment vol dir “la
tribu de la mel”, tot entenent que els
habitants es dedicaven a recollir la
mel. El prefix “ibn” que de vegades
trobem alternat amb “ben” o “bin” (
com ara Benimuslem o Vinaròs) fa
esment a la tribu o clan i és usat com
els nostres cognoms; “el poble dels
apicultors”, vindria a dir.

2.- ATZENETA-CATÍ

El segon corredor es distribueix
amb un topònim llatí en la població
major que és Catí “catinus” (conca)
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i un de medieval, Vilar de Canes,
derivat de “canyes” a més a més d’un
més antic, Torre d’en Besora, que
també deriva del cognom del seu
propietari, un cavaller dit Besora, si
bé en aquests cas provinent de l’i-
ber-basc “Bisaura” (el poble del cin-
gle), per finalment acabar amb
l’Atzeneta, que també trobem a la
Vall d’Albaida, que prové del nom
“Zanata”, gentilici de la tribu berber
nord-africana que s’hi assentà.

3.- CORREDOR DE LA
SERRA D’EN 
GALCERAN- ALBOCÀSSER

Aquest corredor que en un principi
es deia “La Serra” simplement,
passà a prendre el nom d’en
Galceran, el nom del seu propietari
medieval, nom força comú entre els
nobles de l’època, que algú ha con-
fós amb “Galleran” (el grèvol) abun-
dant en la zona i d’altres amb
“Garseran” derivat de “garsa” per eti-
mologia popular. Per la seua banda,
la població d’Albocàsser sí que
prové d’un patronímic musulmà fet
de l’article (Al) i del prefix (Abu)
“el pare de” amb el nom d’ofici (qas-
sar) “els tintorers o blanquers”, lite-
ralment, “el pare del tintorer” si bé
ho hem d’interpretar com a “els tin-
torers” (el poble que es dedica a
emblanquinar els teixits); el prefix
“Abu” que apareix en àrab davant
del nom d’ètnia i que alterna amb
“Ibn” (que ja hem explicat) efectiva-
ment  vol dir “pare de” però sovint
s’usa en el sentit “aquell home, el
“tio” aquell” de forma col·loquial;

així, en assenyalar algú en una filera,
el nom del qual no coneixem, dirí-
em, per exemple “Abu xawàrib!!!”
(L’home aquell del bigot!) “Abu
natharát al-aswad!” (El de les ulleres
negres!). Les altres tres poblacions,
Costur i Les Useres són d’origen
llatí: (Custodia—Custos—Custor—
Costur) tot referint-se a l’emplaça-
ment d’una zona defensiva. Les
Useres prové de “Uliceta” (bruc)
mentre que, finalment, Tírig, antiga
població ja documentada en les
fonts escrites gregues des del 600
a.c. prové de la llatinització en
“Tirice” que adoptava una veu més
antiga (escrita “Tyrice” o “Turice”)
relacionada, com el mateix riu
Túria, amb l’iber-basc “Zuria” (la
blanca).  

4.- EL CORREDOR 
DE LES COVES

És el més abundant en poblacions i
els podem referir per ordre d’apari-
ció; tenim Tornesa que prové del
nom dels castells i pobles ocupats
pels cavallers “tornesos”, gentilici
dels habitants de la ciutat de Tours;
Vilafamesa, ara sí que es retrau al
nom Ibn-al-Hamid (dolenta pronún-
cia de “hamís”, literalment “el fill del
cinquè”) tot entenent-ho com a “par-
cer”, això és, que reté la cinquena
part de la collita per al senyor feudal;
Sant Joan de Moró (no té ascendèn-
cia de l’àrab) és més aviat de la parau-
la llatina “Mauro-onis”, similar al que
trobem documentat a la comarca del
Pallars ja des del 1198; la Vall d’Alba
“la vall blanca” clarament llatino-
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medieval així com Cabanes
“Capanna” (cabanyes); Bell-lloch que
per despalatalització de la primera
consonant en contacte ha derivat
també en el cognom Benlloch, com
finalment Torre d’en Doménech
(nom del propietari, com Galceran,
Doménech “Dominus—Dominicus”)
o la mateixa Salzadella, diminutiu de
“Salzes”. Contràriament trobem
pobles els noms dels quals són d’ori-
gen musulmà com Vilanova
d’Alcolea “Al-Qulai’a” (el castellet), i
finalment les Coves de Vinromà, que
dóna nom al corredor i que prové
d’Ibn abd ar-Rahman, literalment “el
fill del servidor del Misericordiós”,
un dels noranta-nou noms coneguts
d’Al·lâh, (perquè el que fa “cent”
només Al·lâh el coneix, segons
diuen!).

5.- EL DARRER 
CORREDOR QUE ÉS  
D’ALCALÀ-TORREBLANCA

També farem el relat tot començant
per Orpesa, d’origen preromà i rela-
cionat amb altres poblacions amb la
mateixa terminació com Olesa,
Manresa, Gandesa, Montesa, Artesa,
i que vol dir (-ESA) “el lloc de”;
mentre que el sufix Orp—otb—ot
(grafies que alternen segons si les
fonts són gregues o musulmanes) fa
referència a “el lloc de bardisses”;
Torreblanca, que no cal explicar,
Alcalà de Xisvert: Alcalà (al-qal’a)
“el castell” en àrab, seguit d’un nom
preromà iber-basc: etxeberri “casa
nova”, és a dir, “el castell de la casa
nova”; la terminació en “-ert” s’expli-

cita pel sufix del basc “-ti” que s’afi-
xa als topònims (“etxe berri ti” : “el
lloc on hi ha una casa nova”); Santa
Magdalena de Polpís, prové de
Polop que alhora ve del llatí
“Populus” (el pollanc); l’ermita
d’Avellà ( l’arbre de l’avellana) que
tan bons moments d’esplai ens
reporta i tan agradables, amb bona
companyonia i amb un dinar de ger-
manor, pantagruèlic però delitós,
d’allò més cofoi! (el restaurant ados-
sat a l’ermita és altament recomana-
ble per als pelegrins i visitants; pre-
neu-ne nota) i Els Ivarsos, també de
l’iber-basc, “ibar-“ (riu), “ib-“ (riuet),
tot atenent la posició de la propera
rambla. Vilafamés ja la teníem expli-
cada, i Castelló és clarament un dels
diminutius de “Castell”; pel que fa a
Borriol, així com Borriana, Borrià
(diminutiu) deriva del llatí “Burrus-
Burrius”, nom propi derivat d’un
malnom (borra, llana basta), que
potser és creació tardo-medieval,
atès que no apareix en cap crònica
arabigo-musulmana. 

Per acabar, i no estendre’m gaire,
repassarem la relació hidronòmica
per on hem fet el recorregut de la
toponímia abans esmentada; així, tot
situant-nos des d’Artana com a cen-
tre ben al sud al final de la Serra de
Borriol ens trobarem la muntanya (i
el barranc) d’Irta, del llatí antic
“Hirtus”, derivat en “erta” ( que apa-
reix a la Ribagorça) i finalment en
“Irta” (pujada abrupta) i que no con-
fondrem amb la mateixa Artanamolt
més al sud i de nom preromà iber-
basc “Arte” (les alzines), i els altres
barrancs com ara Montlleó, compost
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de l’àrab “Manzil” (la masia) i “Al-
‘uiun” (els ullals d’aigua) plural de
“’ain” (l’ullal) i que dóna en singular
nom al poble Aín, més al sud, i que
ens recorda, en plural, la capital de
l’antiga província espanyola del
Sàhara occidental, “Al-aiún”; després
la Rambla Cervera (terra de cérvols)
del llatí “Cervus” però que aquí ha de
provenir dels llinatges dels senyors
feudals i nobles medievals que en
serien els propietaris, com hem vist
en la Serra d’en Galceran; la
Llucena, d’un llatí visigòtic que treia
“Deorsanus” (davall de) i que derivà
en “diusano” (en aragonès) i després
“jussà, jussana” en català medieval,
que per la palatalització esdevé
Llucena; la Rambla de Calaf, que
altres fonts escrites confonen per
coincidència amb altres topònims
valencians com Benicalap (Barri al
nord de València) i Benicalaf ( a la
Vall de Segó), però que tots dos són
confosos amb la Rambla de Calaf; en
el cas del nom del barri valencià i el
de la vall de Segó, provenen d’un
antropònim mossàrab filtrat per la
llengua àrab “Calapet” (tortuga),
mentre que la Rambla de Calaf,
prové de la veu àrab “Khálaf”, acabat
com a nom comú, però que significa
“el pagament” (d’un deute o d’un
jurament adquirit); per curiositat,
també hi havia un mercat medieval a

Catalunya anomenat “mercat del
Calaf” datat en l’any 1015. Finalment,
la Rambla de la Viuda; sabem que
“Raml” en àrab significa “arena” i,
per extensió, barranc sec o areny que
desguassa a la mar, és a dir, barranc
d’estiatge, per oposició a “Wadi” que
sol portar més aigua (o més sovint) i
on fins i tot pot pasturar el ramat en
primavera. Curiosament, en àrab
també prové de la mateixa radical tri-
lítera “RML” l’adjectiu “Arml”
(viuda) que s’estén al sentit de dona
pobra o sense fill (que la pogueren
mantenir en edat provecta). Potser,
doncs, entre (com ja relata J.
Coromines) la pronúncia dialectal
dels moriscos habitants d’aquests
paratges i el poc àrab que sabrien els
repobladors cristians, acabaren con-
fonent-se les dues paraules i, a la pre-
gunta: “com es diu aquest areny?” la
resposta “raml-arml” ens durien a “la
rambla de la viuda” (l’areny “raml”
de la viuda “arml”).

Hem d’acabar, companys; m’hauria
agradat disposar de més temps i
d’espai per resseguir el recorregut
del Millars i del Palància, on he tro-
bat algunes etimologies d’interpre-
tació curiosa i divertida. Ho deixa-
rem per a un proper viatge, de
segur, avinent i acollidor.  
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no hi ha prou mocadors
per a tapar tanta infàmia!

PAQuI ALbERoLA gIMÉNEz

Veus ofegades   del meu poble
Converses  de dones  en veu baixa
D’amagat  al cos tat  de la llar

Veus que han traspassa genera-
cions
Instal·lant - se  s ilencioses
en la memòria de la roba es tesa

Veus  que pugnen en eixir
Del  dolorós  oblit  imposat
durant  tant  de temps

El 13 d’octubre de 2010 es va
publicar al Butlletí Oficial de la
Junta d’Andalusia el Decret
372/2010 de 21 de setembre pel
qual s’establien indemnitzacions a
les dones que van patir la repressió
de la dictadura franquista sota la
forma d’agressions al seu honor,
intimitat i pròpia imatge.

De manera expressa es reconeixia

el dret a una reparació moral a tra-
vés de la indemnització a unes
dones que van  ser rapades, obliga-
des a ingerir oli de ricí i posterior-
ment exposades a la vergonya
pública durant la guerra i postgue-
rra civil espanyola.

El mateix Decret preveia la dificul-
tat o impossibilitat de provar docu-
mentalment els càstigs i altres  for-



mes de vexacions distintes ja que
en moltes ocasions s’imposaven en
absència d’expedients administra-
tius o judicials i inhabilitava quals-
sevol prova admesa en dret, com
ara declaracions jurades i testimo-
nis de tercers que permetés acredi-
tar els fets ocorreguts en el perío-
de comprés entre 1936 a 1950 en
els pobles d’Andalusia.

El 14 d’octubre de 2010 es debatia
i s’aprovava al Ple de les Corts del
Parlament d’Andalusia la proposi-
ció no de llei relativa al reconeixe-
ment a les dones que sofriren
repressió en la Guerra Civil i el
franquisme.

Aquesta iniciativa legislativa, que
arriba  setanta anys tard, com es
reconeix al debat del Ple, quan
algunes de les víctimes ja han
mort, qualificada per alguns de
cortina de fum, d’inoportuna, que
provoca enfrontaments que revis-
cola el dolor i que mira al passat;
qualificada per altres  d’insufi-
cient, és la primera d’aquestes
característiques, i sembla  la única
, en tot l’estat espanyol.

La importància de la iniciativa sim-
bòlica, que fixa una indemnització
econòmica de 1.800 ⇔ en un únic
pagament, rau en el fet que per
primera vegada es reconeix d’una
manera oficial, en aquest cas des
del  Parlament Autonòmic
d’Andalusia, que, durant la Guerra
Civil i postguerra, es van produir
vexacions específiques al gènere

femení, com ara el cas del rapat de
cabell, exercides  per part dels ven-
cedors de la guerra i que  han estat
silenciades inclús per part de les
pròpies víctimes traumatitzades  i
estigmatitzades socialment dins
d’un context d’amnèsia històrica
col·lectiva.

El rapat dels cabells i posterior
exposició pública simbolitza una
ostentació absoluta de  poder sobre
el cos de les dones. No era suficient
la despossessió d’aquest atribut
femení per excel·lència sinó que
després calia exhibir públicament
la humiliació com a mesura exem-
plar i  avís preventiu per  a la resta
de la població.

Aquest càstig visual, aquesta
marca,  s’aplicava a les dones que
s’havien “significat”, és a dir, s’ha-
vien fet visibles d’alguna manera,
en eixir de l’esfera domèstica. El
delicte podia ser qualsevol comen-
tari, qualsevol conducta contrària
o desafecta  a la ideologia franquis-
ta  dominant.  Altres faltes que se li
imputaven era el  “delicte de con-
sort de”: ser  esposa o familiar d’un
vençut . De vegades les raons que
hi havia al darrere de les vexacions
eren simplement raons personals
d’enveja o velles rancúnies que se
saldaven tot aprofitant la impuni-
tat del moment. 

Les vexacions no van ser casos
aïllats sinó que es van produir
d’una manera sistematitzada en la
majoria dels pobles d’Espanya con-
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forme anaven avançant  les tropes
nacionals en la guerra, i en la
repressió posterior acabada la gue-
rra. Com relata  González Duro al
seu llibre “Rapadas. El franquismo
contra las mujeres”, les dones
rapades formaven part del paisat-
ge urbà de les ciutats i pobles
espanyols i en eixe paisatge s’in-
cloïen tots els ciutadans, tant els
que organitzaven les passejades
com els que les presenciaven,
alguns  de manera  obligada  i
altres voluntàriament. Pocs pobles
van escapar de la barbàrie; Antella,
tampoc.

Els rapats misògins  es van produir
també  a França i a altres països
europeus, com ara Bèlgica i Itàlia,
durant l’alliberament de l’ocupa-
ció nazi, acabada la Segona Guerra
Mundial.  El rapat es va aplicar a
les dones acusades de l’anomena-
da col·laboració horitzontal, és a
dir, dones que havien tingut rela-
cions amb soldats alemanys.

Darrere de les agressions a les
dones s’amagava no sols la venjan-
ça pe fe d’haver-se venut o intimat
amb l’enemic, sinó el ressentiment
pels privilegis que en gaudiren,
entenent de vegades com a privile-
gi, en aquell context, el fet de no
patir fam.

Tornant a Espanya, les pràctiques
infamants, que ens semblen prò-
pies de la edat medieval,  es van
tornar a repetir durant la repressió
exercida amb motiu de  la vaga
minera  d’Astúries l’any  1963, en
la qual el paper de les dones va ser
decisiu per al seu sosteniment i
continuïtat. Els noms d’Ana Sirgo i
Constantina Pérez, detingudes el 2
de setembre de 1963, colpejades i
rapades al calabós de Sama de
Langreo,  van traspassar les fronte-
res d’Espanya. La brutal  repressió
de la vaga sobre diversos miners
detinguts i les seues dones va pro-
vocar reaccions de solidaritat com
l’ anomenada “carta dels 102” . Es
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Es pot consultar la carta i la resposta en la següent adreça electrònica del Dipòsit Digital de
Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona
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Homenaje a las mujeres de las huelgas del 62. Secretaria de la Mujer CCOO de Asturias.
Por Tantas Cosas Producciones y KRK Ediciones 

tractava d’una carta firmada per
102 intel·lectuals espanyols adreça-
da al Ministre d’Informació i
Turisme, Manuel Fraga Iribarne,
en la qual se li demanava informa-
ció sobre les suposades tortures
infringides per la força pública. En
la resposta a la carta, dirigida a un
sol dels firmants, José Bergamín, el
ministre negava la majoria dels
fets, tot admetent,  com a possibili-
tat,  que s’hagués pogut produir el
rapat de cabell a dos dones, però,
en tot cas, li  restava importància i
justificava les agressions emprant
fins i tot comentaris humorístics.
José Bergamín va quedar literal-
ment espantat amb la resposta del
ministre, com expressa en la carta
de contestació :

/…de todas sus afirmaciones, digo,
le confieso que me sorprende la que
Vd. hace tratando de justificar el
hecho posible de que la fuerza públi-
ca maltratara a unas mujeres tra-
bajadoras, infligiéndoles esa atroz
afrenta de señalarlas cortándoles el
pelo, que es un infamante atentado
a la dignidad moral humana. Su

comentario humorístico a este hecho
para desvirtuarlo suponiéndolo
cierto, a mí me espanta…/

Ana Sirgo i Constantina Pérez
volien que el poble sabés el que els
havien fet i es van negar a tapar-se
el cap amb mocadors, condició
que els havien posat per alliberar-
les; per aquest motiu, les dos
dones van ser traslladades a la
presó model d’Oviedo on van
romandre un mes fins que els va
créixer els cabells.

Es curiós com un mateix objecte,
el mocador, adquirirà significats
oposats, segons la funció de la
intencionalitat del poder repres-
siu, tot passan d’estar proscrit,
quan es volia fer visible l’escarni, a
estar  prescrit en l’últim cas, en un
intent interessat  per part de la dic-
tadura franquista  d’amagar uns
fets que  projectaven  una mala
imatge d’Espanya,  sobretot de
cara a l’exterior, imatge que con-
tradeia  el discurs oficial  d’obertu-
ra dialogant.
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En aquest article relataré un
moment de la Història, amb majús-
cules, en el qual el nostre poble va
jugar un paper de protagonista. En
la primera part faré una breu síntesi
de la situació política internacional
del moment, durant les guerres
napoleòniques que seguiren el
triomf de la Revolució francesa i les
conseqüències que tingueren per a
la ciutat de València. En la segona
part situaré l’acció que durant unes

jornades decisives per a la Història
d’Europa –llavors, Europa, era el
centre del món- va tindre com a cen-
tre d’atenció el nostre municipi,
sobretot, l’Assut d’Antella.
Finalment, faré una breu ressenya
biogràfica de l’heroi de la jornada,
que no fou cap altre que el mariscal
de l’Imperi francès, Bon Adrien
Jeannot de Moncey. Per redactar
aquest article he fet servir la infor-
mació de la Wikipèdia. 

valència, l’assut d’antella
i un mariscal francès

JoAN JoSEP CoNEJERo NoguERA



València

A primeries del segle XIX, València
comptava amb prop de 80.000 habi-
tants, els quals vivien principalment
de la producció de teixits de la seda
i l’artesania ceràmica, a més de la
producció agrícola de l’horta que
l’envoltava. A més a més, València
comptava amb el seu port, una
Universitat i tenia una guarnició de
prop d’un miler de soldats de
l’Exèrcit Reial.

El 28 d’octubre de 1807, el Tractat
de Fontainebleu autoritzava que un
cos de l’exèrcit francès travessara
territori espanyol per ocupar
Portugal, llavors aliat de la corona
britànica, en guerra contra
Napoleó. Entre febrer i març de
1808 altres quatre cossos de l’exèrcit
napoleònic entraren en territori
peninsular, tot ocupant les ciutats de
Pamplona, Barcelona, Donòstia i el
castell de Figueres, a Girona. 

El 17 de març de 1808 va tindre lloc
el Motí d’Aranjuez induït pel
Príncep d’Astúries, el futur Ferran
VII, un colp d’Estat en contra del
primer ministre del govern de
Carles IV, Manuel Godoy. Dos dies
després, el 19 de març, el rei Carles
IV abdicà a favor del seu fill, Ferran
VII. 

El 23 de març, el mariscal de
l’Imperi, Joachim Murat, va ocupar
Madrid amb els cossos de l’exèrcit
de Dupont i Moncey. Llavors, el rei
Borbó Ferran VII va marxar a
Baiona per negociar el seu futur
com a rei d’Espanya amb

l’Emperador francès Napoleó, el
qual li va exigir la corona. A Baiona,
la mare de Ferran VII va demanar a
Napoleó que afusellara el seu fill
pels fet d’Aranjuez. La petició no
fou atesa, però el 5 de maig Ferran
VII tornà la corona a son pare, el
qual li la va lliurar a Napoleó, qui li
la va lliurar al seu germà Josep I
Bonaparte, rei d’Espanya. 

Quinze dies després, el 20 de maig,
el diari La Gazeta de Madrid publica-
va la notícia de les abdicacions de
Baiona. A mesura que la notícia va
anar escampant-se, començaren a
produir-se les sublevacions de les
tropes lleials a la corona, fins ara
aliades dels francesos. La ciutat de
València ho va fer tres dies després,
quan Vicent Domènech, conegut
com el Palleter, va declarar la guerra
a Napoleó. El 25 de maig, es va for-
mar la Junta Suprema de València,
encapçalada pel comte de la
Conquista, la qual es va declarar alia-
da de la corona britànica i enemiga
de l’Imperi francès. 

A causa de les revoltes, l’Alt
Comandament francès va enviar al
general Dupont cap a Andalusia,
amb la finalitat d’enllaçar amb l’ar-
mada francesa llavors ancorada al
port de Cadis, i al mariscal Moncey
cap a València, per protegir el flanc
de la Mediterrània.

Poc després de la declaració de gue-
rra als francesos, entre els dies 5 i 7
de juny, hi hagué una revolta dirigi-
da pel canonge Baltasar Calvo en
contra dels francesos instal·lats a
València. Les xifres donen un total
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de 330 morts. La revolta fou aplaca-
da amb l’arribada del Regiment de
Sapadors-Minadors provinent
d’Alcalà d’Henares. Baltasar Calvo
fou jutjat i declarat culpable per la
mort de víctimes innocents. Fou ajus-
ticiat el dia 3 de juliol d’aquell any.

El mariscal Moncey va arribar a
Conca el dia 11 de juny de 1808.
Comptava amb un exèrcit de 10.000
homes, format per la primera divisió
d’infanteria Musnier, la brigada de
cavalleria Whatier, l’artilleria del
general Couin amb 16 canons, els
enginyers del general Cazals, a més
de les unitats de logística i transport.
Alertada de l’avanç de l’exèrcit de
Moncey, la ciutat de València va ini-
ciar un pla de contenció per defen-
sar-se. El regiment Saboia, a les
ordres del coronel Pedro Adorno, va
partir cap a Requena, on hi arribarà
el dia 15 de juny. Hi pren posicions
amb 4.000 homes al llarg de les
Gorges del Cabirol (Hoces del
Cabriel). Des de València, el comte
de Cervellon, amb una escolta de
cavalleria, partirà per tancar el pas
per la vila d’Almansa amb 15.000
homes. El general Pedro González-
Llamas, amb 6.000 homes, provi-
nent dels quarters de Cartagena i
Alacant, acudeix en la seua ajuda.

La nit del 17 al 18 de juny, Moncey
abandona Conca en direcció a la
ciutat de València. El dia 21 arribarà
a las Gorges del Cabirol. Estalvia el
combat contra la força principal
comandada per Adorno, i en el
combat del pont del Pajazo derrota
els resistents. Franquejat el pas, con-

tinua el seu camí cap a la capital
valenciana. El 24 de juny, en el por-
tet de Bunyol, en el més tard anome-
nat combat de Cabrillas, trencarà les
defenses espanyoles. El camí de
València és lliure. Envia uns emissa-
ris tot proposant la rendició de la
ciutat, la qual rebutja la proposició
mentre continua fortificant-se per
resistir l’exèrcit francès. El 27 de
juny l’exèrcit de Moncey és a Quart
de Poblet, davant les Portes de
Quart de la Ciutat de València.
Aquesta mateix dia, el brigadier
belga Philippe-Auguste de Saint-
Marq en el combat de l’ermita de
sant Onofre aconseguirà frenar l’a-
vanç de l’exèrcit francès, que ja es
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troba a tan sols set quilòmetres de la
capital. Aturat l’exèrcit francès,
Saint-Marq envia al capità de fragata
José Caro a reunir-se amb el comte
de Cervellon, situat a Almansa, per
reclamar la seua presència a
València. 

Des de Quart de Poblet, Moncey
torna a demanar la rendició de la
capital valenciana. La Junta de
València li respondrà: “Excmo. Señor.
El pueblo de Valencia prefiere la muerte en
su defensa a todo acomodamiento. Así lo
ha hecho entender la Junta y ésta lo tras-
lada a V.E. para su gobierno.” Els habi-
tants de la ciutat de València es pre-
paren per al combat darrere de les
antigues muralles medievals.
València fa temps que no coneix cap
setge i les seues muralles es troben en
lamentable estat. Així, la vella torre
de Santa Caterina, a prop del portal
de Sant Josep o Portal Nou, s’havia
assolat l’any 1772 i des de llavors no
havia estat restaurada. Calia taponar
aquest forat, cosa que es féu amb sacs
terrers, protegit amb canons sota les
ordres del comandant Manuel de
Velasco. S’hi instal·laren canons a
cadascuna de les portes de les anti-
gues muralles, protegides per la com-
panyia del 2n Regiment de la Reial
Artilleria a Peu, recolzada pels mari-
ners del Grau. Els soldats regulars es
van ocupar d’organitzar els 20.000
voluntaris de la milícia valenciana. A
la nit dia del 27 de juny, el brigadier
Saint-Marq mana al comte de
Romrée que dispose els seus efectius,
un 1.000 homes, entre soldats i reclu-
tes, a la reraguarda, situada al poble
de Campanar.

A les 11 del matí del dia 28 de juny,
els 10.000 soldats imperials marxen
sobre Mislata, tot desplegant-se per
atacar. El mariscal Moncey desplega
la seua artilleria entre el convent del
Socors i el Jardí Botànic. Després de
tres hores de bombardejar la ciutat,
a les dos del migdia, ordena iniciar
l’atac a la infanteria de la brigada
Brun i la brigada Isembourg, de la
1ª divisió de Musnier. La brigada
Brun ataca el fortí de Santa
Caterina, defensada pels soldats del
Regiment Provincial de Soria, junt
als reclutes del regiment de
Voluntaris de Sogorb i milicians
valencians sota les ordres del coman-
dant Velasco, els quals aconseguiran
rebutjar l’atac francès. Per la seua
banda, la brigada Isembourg ataca
les Torres de Quart, on el baró de
Petrés comanda els soldats dels regi-
ments Reials Guàrdies Espanyoles i
América, junt amb els veterans de la
Companyia d’Invàlids Hàbils i mili-
cians valencians. Encara avui, les
Torres de Quart mostren els impac-
tes dels projectils, tant de canó com
de mosquet, produïts durant aquell
assalt.

A les tres de la vesprada, el mariscal
Moncey repeteix l’atac, però des-
prés d’una altra hora de combats, la
reraguarda del comte de Romrée,
oculta a Campanar, ataca la rera-
guarda francesa. La sorpresa va pro-
vocar que la bateria situada al Jardí
Botànic inutilitzara els seus canons
abans de fugir. Moncey suspèn l’atac
per defensar aquesta posició. A les
cinc de la vesprada, els francesos de
la brigada Brun amb els húsars de
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Whatiers ho tornen a intentar pel
flanc sud, per la porta de Sant
Vicent, però el coronel Bruno
Barrera amb els soldats del regiment
Saboia i milicians valencians aconse-
guiren aturar l’atac. A les vuit de la
vesprada, davant la impossibilitat de
trencar les defenses de la capital

valenciana, Moncey ordenà replegar
les tropes cap a Mislata i Quart de
Poblet, per a passar-hi la nit. La ciu-
tat ha resistit el seu primer atac. Les
xifres oficials de l’Arxiu de la
Guerra francès recullen 200 morts i
500 ferits entre l’exèrcit atacant,
entre els quals el General
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d’Enginyers Cazals, mort en combat.
No es donen les xifres entre els
defensors de València. Mentrestant,
la nit del 28, el general Llamas, amb
un exèrcit de 6.000 homes, arriba a
Xiva amb l’ordre d’avançar cap a
València a l’endemà. 

Moncey, coneixedor d’aquests refor-
ços, no vol arriscar el seu exèrcit a
quedar atrapat entre dos focs. A la
matinada del dia 29 de juny inicia la
seua retirada cap al sud, per la vila
de Torrent, tot procurant no trobar-
se amb els reforços que acudien des
d’Almansa pel Camí Reial de
Madrid. Aquest camí, pavimentat
l’any 1761, creuava el riu Xúquer
per la vila d’Alzira, on avui es troben
els casalicis de l’Avinguda Sants
Patrons, i continuava, pel port de
Càrcer, direcció a Almansa. 

El comte de Cervellon, al seu pas
per Alzira camí d’Almansa, hi havia
deixat un important contingent
d’homes a les ordres del general
Roca, entre voluntaris i soldats, amb
sis peces d’artilleria, per defensar el
pont d’Alzira, així com per protegir
la Barca del Rei, a Alberic, i la Barca
d’Alcosser, davant Castelló de la
Ribera, els únics punts practicables
per creuar el riu, atès que el Pont
del Rei, que havia estat iniciat en
1796, fou aturat cinc anys després,
l’any 1801, sense finalitzar les obres.
Les restes d’aquelles obres les
podem contemplar avui restaurades.
El comte de Cervellon, però, oblidà
protegir un punt estratègic: l’Assut
d’Antella.

L’Assut d’Antella

El mariscal Moncey, sense lloc a dub-
tes, comptava amb un molt bon ser-
vei d’intel·ligència i millors cartò-
grafs, fet que li permetia conèixer
molt bé el terreny pel qual ell i els
seus homes havien de fugir del cer-
cle. En arribar a Catarroja, en comp-
tes de seguir el camí cap a Silla per
passar el riu Xúquer a Alzira, deci-
deix emprendre el camí d’Alginet
cap a l’Alcúdia. Ací ordena al seu
exèrcit seguir el caixer de la Sèquia
Reial del Xúquer, un camí pla d’una
mitjana de tres metres d’amplària
elevat uns quants metres per sobre
els camps de l’horta de la Ribera.
Aquesta elevació li donava una posi-
ció estratègica respecte dels possi-
bles atacants. A més, el caixer està
tancat per la serralada del Cavalló, la
qual cosa li servia per tindre el seu
flanc dret protegit de qualsevol atac.
El trajecte, pla i segur, entre
l’Alcúdia i Antella és de tan sols una
vintena de quilòmetres. 
Arribat a Gavarda, on la serralada
del Cavalló serveix de contrafort a la
Sèquia Reial, l’exèrcit de Moncey
seguirà el caixer de la Sèquia Reial
per arribar a Antella. Els homes del
general Roca, situats a Alzira,
Alberic i Castelló de la Ribera, sense
cap altra opció, veurien passar l’e-
xèrcit francès sa i estalvi.

El dia 1 de juliol de 1808, l’exèrcit
de Moncey arriba a Antella. Amo i
senyor de l’Assut d’Antella, Moncey
ordena tancar les comportes de la
Sèquia Reial per augmentar el cabal
del riu Xúquer aigües avall. Això
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impedirà que Cervellon puga traves-
sar el riu per atacar-lo pel seu flanc
esquerra. Un cop passat tot el seu
exèrcit a l’altra banda del riu, segui-
rà el camí de Sellent per enllaçar
amb el Camí Reial, en direcció a
Almansa. Sense saber-ho, el mariscal
francès ha seguit la mateixa ruta que
el rei Jaume I va fer l’any 1244 per
conquerir el castell de Xàtiva. Per la
vesprada, el general Llamas, provi-
nent de Xiva, arriba a Alzira, on es
troba amb el comte de Cervellon,
que ha arribat des d’Almansa.
Llavors ja sabrien que el mariscal
Moncey havia aconseguit escapar de
la tenalla. Ell i el seu exèrcit, plàci-
dament, avançaven cap a Madrid. 

Pel que fa a l’exèrcit del general
Dupont, que es dirigia cap a Cadis,
el 19 de juliol de 1808 va ser vençut
per les tropes del general Castaños,
a la coneguda Batalla de Bailén.

Un mariscal francès

Bon Adrien Jeannot de Moncey
(Besançon, 1754-París, 1842) ingres-
sà als quinze anys a l’exèrcit. En
1791, amb 37 anys, sols havia arribat
a capità. La Revolució francesa de
1789, però, canviaria la seua sort.
L’any 1793, durant la Guerra del
Rosselló, en la qual comandava un
batalló de Caçadors en el front occi-
dental dels Pirineus, fou ascendit a
general de divisió. A partir de 1794
passà a dirigir el front dels Pirineus.
Un any després, penetraria per
Navarra, tot obligant Carles IV a
acceptar la Pau de Basilea (1795),

un tractat pel qual el Rei d’Espanya
acceptava les condicions de pau amb
la República revolucionària.

L’any 1800, a Itàlia, amb 20.000 sol-
dats a les seues ordres, va derrotar
les tropes austríaques. En tornar a
França, fou nomenat inspector
general de la gendarmeria. En 1804
fou ascendit per Napoleó a mariscal
de l’Imperi. Quatre anys més tard,
també a instàncies de Napoleó,
obtingué el títol de Duc de
Conegliano. En 1808 tornaria a
terres espanyoles, on el dia 10 de
març va aconseguint rendir la ciutat
de Saragossa.

Quan Napoleó va abdicar, Moncey
fou nomenat Par de França pel rei
Lluís XVIII. En 1823, tornà a
Espanya tot comandant un cos de
l’exèrcit dels Cent Mil Fills de Sant
Lluís, amb la missió de derrocar el
govern liberal i restaurar l’absolutis-
me de Ferran VII. Derrotades les
tropes liberals, aquell mateix any, el
dia 7 de novembre de 1823, Rafael
del Riego va ser penjat a la “Plaza de
la Cebada”, a Madrid, i posterior-
ment decapitat per alta traïció al rei
Ferran VII.

Moncey, retornat a França, durant el
regnat de Louis Philippe I d’Orleans
fou nomenat Governador de l’Hotel
dels Invalides, una alta distinció
militar. Com a Governador fou l’en-
carregat de rebre les despulles de
Napoleó l’any 1840, traslladades des
de la Illa de Santa Elena. Moncey
sobreviuria Napoleó dos anys més.
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Malgrat la progressiva minorització
de l’idioma a partir de l’entronització
dels Trastàmares com a reis de la
Corona d’Aragó, la prosa memorialís-
tica, escrita en el nostre àmbit lingüís-
tic, tingué un aflorament rellevant
entre els segles XIV i XIX1. Amb una
producció que, si no va ser tan nom-
brosa en títols –si la comparem amb
la generada per França o Anglaterra–2

posseeix una apreciable entitat. 

I el dietari que duu per títol Coses
evengudes a la ciutat y regne de València
(1585-1629)3 n’és un bon exemple.
Tant pel seu abast cronològic –unes
quatre dècades a cavall dels segles XVI
i XVII– i les informacions que ens

aporta sobre el devenir històric dels
valencians,  com per les dades que ens
facilita sobre la llengua emprada ales-
hores. L’autor del qual és Pere Joan
Porcar (València, 1560-València,
1629?), fill del notari Joan Porcar, que
va exercir una gran part de la seua
vida com a beneficiat de l’església de
Sant Martí de València, d’on li ve el
tractament de mossèn. Manuscrit
que es guarda a la Real Academia de
Historia de Madrid amb la signatura
12-3-6-:G-70, i que compta amb 3.445
anotacions o entrades, escrites en 451
folis en recto i verso, amb notícies des
de l’any 1585 fins al 1629. Un dietari
que constitueix un  corpus impagable
de notícies sobre el món eclesiàstic,

els senyors de la vall farta
en el dietari de mossèn pere

joan porcar (1585-1629) 

JoSEP LozANo

1 Tenim el  cas excepcional de Rafael d’Amat de Cortada i de Senjust, baró de Maldà qui, amb una perseve-
rança prodigiosa, va escriure al llarg de mig segle (1769-1819)  un dietari de més de 26.000 planes, el Calaix
de Sastre, magnífic testimoni del seu temps. 

2 Aquests dos estats compten amb obres emblemàtiques d’aquesta literatura contra l’oblit.  Com ara les
obres de Gilles de Gouberville, terratinent del segle XVI, o la de Jean Héoard, metge del monarca Lluís XIII,
pel que fa a França, i el Diary of Samuel Pepys, escrit entre 1660-1669, pel que fa a Anglaterra.

3 Aquest dietari va ser  publicat per primer vegada, encara que no en la seua totalitat l’any 1934 a Madrid,
amb el títol Coses evengudes a  la civtat y regne de València. Dietario de Mosén Juan Porcar, capellán de San Martín
de Valencia  (1589-1629), a cura de l’arxiver Vicente Castañeda Alcover, secretari perpetu de la Real
Academia de la Historia, amb la transcripció paleogràfica i un succint pròleg. Anys després, el 1983, Ferran
Garcia i Garcia també en publicà una selecció de textos, una quarta part del total, en Dietari 1585-1629
(Antologia), amb transcripció filològica i un interessant pròleg, editat per la Institució Alfons el Magnànim
de València. I el 2012 va ser publicat per la Universitat de València en edició completa i dos volums, en la
Col·lecció Fonts Històriques Valencianes núm. 50, a cura de Josep Lozano.  



costums, rumors, abusos de poder,
fets luctuosos, pasquins, conflictes
sobre preeminències, protocol, cele-
bracions, etc., referides, generalment,
a la quotidianitat de la València d’a-
leshores. Que fa, tot plegat, un extens
recull de fets diaris o esdeveniments,
més o menys rellevants, heterogenis,
que genera la societat valenciana, una
societat regressiva, subalterna, depri-
mida, una societat en declivi. Encara
que, a vegades, Porcar depassa l’àm-
bit estrictament ciutadà i ens relata la
mort i exèquies de Felip II (1598); les
noces de Felip III amb Margarida
d’Àustria (1599); l’expulsió dels
moriscos (1609); les Corts de 1604 o
les de 1626, o bé el conflicte generat
per les temptatives de canonització
del pare Jeroni Simó, mort el 1612,
amb fama pública de sant. Dietari que
mossèn Porcar començarà a escriure
a 29 anys i deixarà de fer-ho quan en
té  68.

Altrament, la noblesa d’aleshores de
l’antic Regne, tot i posseir la senyoria
i patrimoni de pobles,  solia viure al
cap i casal, a València. 
En aquest article hem seleccionat les
entrades del dietari de Porcar corres-
ponents a senyors de poblacions de la
Vall Farta. Territori que ja esmenta el
botànic Josep Antoni Cavanilles i
Palop, en la seua obra Observaciones
sobre el Reyno de Valencia, per la seua

abundosa producció agrícola: “A la
derecha del Xúcar y al mediodia de
Gavarda y Antella está el valle de Cárcer,
que algunos algunos llaman vall farta.” 4

Que és una subcomarca de la Ribera
Alta que travessa el riu Xúquer, for-
mada pels municipis d’Alcàntera de
Xúquer, Antella, Beneixida, Càrcer,
Cotes, Gavarda, Sellent i Sumacàrcer.
Dels senyors dels pobles de la qual el
dietari ens aporta interessants notí-
cies, ubicades cronològicament en el
primer terç del segle XVII, com ara les
entrades referents als senyors
d’Alcàntera de Xúquer:

[ 99 ]Volien rompre [la] porta per
les Ànimes5

Aprés, en lo añy  1616, a 15 de
febrer, dilluns de Carnestoltes, la
obriren

A 21 de janer, 1599, los obrers volgue-
ren fer rompre una porta que pasàs a la
capella de les Ànimes, a effecte de traure lo
sant Sacrament per hallí; perquè no destor-
basen los predicadors ni a l’ auditori. 

Y començaren, tocades orations de la
nit, los pedrapiquers a rompre per la cape-
lla de senta Anna, que·s diu que era de
doña Violant Despuig, señora de
Alcàntara6, muller de don Elpho Sans. Y
fonch dia de dijous. 

Y lo beneficiat de la dita capella, que·s
dia mosén Joan Joseph Cuquó, y archiver
de dita església, sentí los colps y féu grans
extrems. Tant que lo rector, que era don
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4 Pàgina 200 de  Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia
(1795-1797), publicada el 1797.  

5 Fa referència a l’església de Sant Martí de València, d’on el dietarista era beneficiat.
6 Que ella i el seu marit també eren senyors de Beneixida i Ràfol.



Francisco López de Mendoça, se admirà
vent que de tots punts se desmayà, en què
no podia parlar, y axí féu que no·s pasàs
havant. Y lo dit mosén Cuquó se reaturà
en la església tota aquella nit. Y dormí
guardant-la. 

Y fa advertir que sols los obrers, y los
que tenien càrrech dels llechs, o sabien. Y
no u sabia ningú dels capellans.

[1369] Minerva en diumenge de
Rams

Dit dia de diumenge, a 19 de març
1617, tercer diumenge del mes y festa de la
Minerva de Sent Martí, se féu d’esta
manera. Que accabada la missa mayor
solemne – com dia de Rams se accostuma
a fer– los ministres digueren a conte de la
confraria, en lloch de dir del Santíssim
Sacrament, com ho demanaven les bul·les
de dita confraria. Digueren missa De
Passione votiva, que començà lo introyt
Humiliavit semetipsum dominis Jhesus
Christus, com està en lo missal. Y los orna-
ments eren de morat, com si fora del temps,
y ab planetes. 

Aprés de accabada la missa, ab dia-
ques ressada (que la dix mosén Juan
Domènech, beneficiat en dita església y res-
sident) tiraren la cortina de l’altar mayor,
que estava cubert. Y tornaren-se’n dits
ministres a la sagrestia, y vestiren-se de
dalmàtiques y capa de blanch y tornaren-
se’n a l’altar mayor y entraren en lo sacra-
ri. Y varen traure lo reliquiari a hon esta-
va lo Santíssim Sacrament, y·l posaren en
la custòdia gran ordinària. 

Y a l’exir, que ixqueren dits ministres

de la sacrestia, que s’agenollaren davant
dit altar mayor, tocaren los menestrils
altres instruments músichs que y havia.
Com fins ad aquella hora no agué ningun
so ni música. 

Y feren la processó ab solemnitat, com
és de costum, y en tot lo demés com se feya
la festa per orde de don Olfo Sans, òlim7

señor de Alcàntara. Y no se empalià lo cap
de l’altar, ni cosa de festa, com se accostu-
mava, per ser lo dia que era.

Y dien, com axí fonch, que lo dit don
Olfo anà a parlar ab lo señor archebisbe,
perquè volia que en la missa mayor y
hagués música, com se accostumava, y
empaliada, o que prorrogàs la festa per a
altre dia. Respongué dit il·lustríssim señor,
com a prudent y discret, que prorrogar no
podia, ni li parexia, ni que s’empaliàs, ni
que y hagués música, ni que·s digués
missa del Santísim Sacrament, com era
costum y les bul·les manaven; fins que
diguesen una missa del dia accabada la
missa mayor, ab passi,8 ab los ornaments
del dia. Y que accabada ressada feren la
processó ordinària, y que li parexia que no
y havia de haver música. Però féu-se com
se ha dit. Encara que los administradors
de dita confraria, que era don Gaspar
Vidal, Pau Ciprer, clavari, y mosén
Miquel Pons, prior, los sabia mal que axí·s
fes.

Però consentiren-ho, com aquells [qui]
de sa voluntat o fien sens lo sobredit orde.

[1581] Renunciació de don Olfo a
la Minerva de març y  donada a
Darder
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7 Abans, en altre temps.
8 Narració evangèlica de la passió i mort de Jesús, que es recita o canta en les misses del diumenge de Rams,

i del dimarts, dimecres i dijous sant.



Disapte, a 8 de dehembre 1618, renun-
cià la Minerva don Olfo Sans, que tenia
obligació de fer-la celebrar cascun añy en lo
mes de març, conforme la voluntat de sa
muller, doña Violant Despuig, señora de
Alcàntara, ab testament rebut per
Francisco Pérez, notari, a 21 de nohembre
1605. Vingué a effecte y té-la9 Mendieta,
clavari lo añy següent, 1619. 

[2161]Portaren a sent  Felip Neri
a Sent Andreu

Dit dia de disapte, a la vesprada, los de
la nació de Florença varen traure del
monastir de Senta Tecla la ymatge o figu-
ra de sent Felip Neri, florentí, ab grandísi-
ma lluminària de aches, y la figura ben
adornada, que retirava10 moltíssim a sent
Ramon de Peñafort. 

Y la portaren a Sent Andreu y la posa-
ren a mà dreta de l’altar, perquè a l’altra
part estava la figura de sent Carlos
Borromeo, archebisbe de Milà. Y estava
aprestat hallí lo degà Frígola, ab diaches, y
entonà Te Deum laudamus y la cantoria
de la Seu, que hallí en lo chor –[que] en
dita part estava aguardant– proseguí. Y
havia gran enpaliada en dita església y
lluminària. 

Y a l’endemà diumenge, a 26, y havia
de haver gran festa. Y havia de predicar
don Francisco López de Mendoça, cononge
de la Seu de València, que lo señor núncio
li havia donat llicència per a predicar est
sermó, encara que lo ordinari la y havia
llevada. Y apparellaven-se grans lluminà-
ries per a la nit.

Y diumenge, a 26 de dit mes de juny
1622, dix la missa cantada lo degà
Frígola. Assistiren los señors jurats y lo
señor virey y la vireyna, encara que vin-
gueren prop de les onse hores, cascú en sa
carroça. Y predicà dit canonge López, y a
la una hora encara predicava. 

Fa advertir que monseñor reverendís-
sim manà, lo disapte ans, que les campa-
nes de Sent Andreu les repicasen però que
no les boltechasen. Y quant dit señor entrà
en València disapte, a onse de dit, quant
tornà de Madrid, bé li boltechaven les cam-
panes de la Seu. 

Y entrà ab acompanyament del gover-
nador y altres pochs señors.

Y a les quatre hores de la vesprada anà
dit reverendíssim señor a Sent Andreu, ha
fer oració y regosizar la festa y a la misa. Y
hagué encontre de los señors jurats ab lo
señor de Alcàntara, dit don Christòfol de
Puig –que vingué ab companyia del virey–
sobre que dit señor se havia hazeït 11 en
una de les cadires del chor. Y·ls jurats li
enviaren ha dir que·s llevàs de hallí y ell
no volgué, y responia que ell també era
ecclesiàstich. Y feren embaxada al virey
que·l fes llevar y li envià a dir lo mateix
que als jurats, que era comanador de
Montesa y que era també del stat ecclesiàs-
tich. Y no obstant açò, li tornà a enviar y
manà que·s llevàs de allí, y axí se n’anà
del chor y de la església. 

Les del senyor d’Antella són les
següents:

[340] Bous en lo mercat
Dilluns, a 4 de juliol 1605, hy hagué
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9 Del verb ‘tenir’.
10 En l’accepció que té el verb ‘retirar’, d’assemblar-se una persona a una altra.
11 En lloc de ‘asseit’, del verb ‘asseure’s’.



bous en lo mercat12 fets per la ciutat, per la
naxensa del señor nostre príncep13. 

Y·ls portaren de Castella y foren bons.
Torechà don Francisco Crespí, señor de
Sumacarce, y lo señor de Antella, y molt bé.

[599] Crida dels diners
Dimecres, a 20 de octubre 1610, a les

onse hores del matí, féu crida la ciutat de
València ab la qual vedava a tots los
diners vells, axí de gazzama com de rame-
llet y creus. Y manaren dos dies feriats
dijous y divendres següent. Y dit dia, a la
vesprada, soterraren en la església parroc-
hial de Sent Nicolau a doña Anna
Marrades y de Salvador, señora de
Antella.

[635] Escopetades  al s eñor de
Antella

Dijous, lo primer de setembre 1611, a
la una del matí tiraren una escopetada a
don Francisco Salvador, señor de Antella,
al campanar de la Seu. Y li pegaren en lo
sachí, y anà fins a la plaça de Senta
Catalina martre y resculgué14 en casa de
un pasamaner, que estava a un cantó. 

Y confesà y combregà, y·l pernoliaren
de Senta Catalina.

[2868] Mort del seny or de Antella

Diumenge, a 25 de octubre 1626 al
matí, morí don Miquel Salvador, senyor
del lloch de Antella. Fonch soterrat en la
església parrochial de Sent Nicolau dilluns
següent, al matí.

Del senyor de Beneixida tenim les
següents entrades:

[ 1003 ]Comèdia en Predicadors
Disapte, a 30 de agost 1614, a la ves-

prada, accabada la salve en lo monastir de
Predicadors en la església, lo comediant
Belluni representà la comèdia nomenada
Los melindres de Belisa, comèdia no molt
honesta. Y assistiren casi tots los frares de
Predicadors, y molts de la Orde de Sent
Francés.

Y açò fon tancades les portes de la esglé-
sia. Trobà’s-i a dita representació y vista
don Olfo Sans, señor que fonch, vivint sa
muller doña Violant Despuig, de
Alcàntara, Benexides15 y Ràfol.

Del senyor de Càrcer:
[163] Invenció  de frares  de

Predicadors
Diumenge, a 15 de octubre, 1600, los

frares de Predicadors feren gran festa y pro-
cessó de una relíquia que varen traure del
dit del gloriós sent Vincent Ferrer, que dien
era lo dit ab que senyalava, ab la mà
dreta, lo Juhí Final.

Y portà la relíquia lo señor patriarcha,
y acompanyà lo señor compte de Benavent,
virrey. Y la posaren en una capella que és
dels Carroços, sots invocatió de dit sant,
que està a mà dreta de la entrada de
Predicadors. 

Y cert que han tengut que murmurar
axí del señor patriarcha, com dels frares,
com dels demés. Perquè a puix de dos-cents
añys a esta part, yamay se ha sabut, ni
entés, que·ls frares tenien relíquia del dit
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12 Es refereix a la plaça del Mercat de València, la que hi ha actualment davant del Mercat Central.
13 Del qui després seria Felip III de València i IV de Castella.
14 S'hi refugià.
15 Beneixida.



sant. Ans bé al contrari, perquè dels mate-
xos frares se sap, y se à oÿt dir predicant,
que eren desdichats los valentians, que no
tenien relíquia alguna del dit sant. Y açò
o predicà lo sant pare fray Lluís Bertran y
fray Forner, y més fray Justiniano,16 que
féu la obra del dit sant. Essent llibre a tan
curiós, y de gran treball per a l’auctor,
yamay ne fa mentió de relíquia del dit
sant; que si la y aguera, fent mentió de
moltes coses de menys importàntia, ne
aguera fet mentió d’ella. 

Y lo que és de consideratió, que lo
frare17 que hara, de nou, à compost la vida
del gloriós sant, frare Diago, co[n]tradiu
en moltes coses al tractat que ha fet frare
Mas de la relíquia del dit. Y puix la relí-
quia à moltíssims añys que los frares de
ara diuhen que la tenien, los sobredits
sants y auctors ne agueren fet mentió, y
com no la fan se creu que no és del sant.
Ans bé tostemps dita relíquia la han accos-
tumada dits frares a donar adorar per relí-
quia, uns diuhen de sent March, altres de
sent Thomàs, altres de sent Domingo. 

Perquè parlant los frares, predicant de
dit sant, jamay han fet mentió de relíquia
que tinguesen, ans bé que no la tenien sinó
sols dels hàbit[s], lo bàculo, la çabata, però
de son cos y persona, no res. Puix ningú
dels frares que ara són, n’i a molts añys a
esta part que són estats més llegits, ni tant

com fray Justiniano o era, almenys en coses
de història y d’escriure veritat.

Sinó sols és estat que han amostrat uns
papers ab los quals diuhen que era del dit
del gloriós sant la relíquia. Y fray
Justiniano los tenia més ben llegits que no
los de ara, que almenys ne fera mentió
alguna en son llibre. Ans bé·s creu que ne
achen tengut, però que sia aquesta dubitat
Augustinos.18 Perquè si dits frares tingue-
ren a tant important relíquia, com la que
diuhen que tenen, no agermanaren tan la
gent de Valèntia per a què·ls donasen la
que està en la Seu, y és verdadera, puix era
més principal la sua que la nostra. Y a
perill de posar-se en gran perill la ciutat,
sinó com han vist que la gent accudia, y de
cada dia acudix, tant a la Seu, a la dita
santa relíquia, no sé què sperit los à mogut
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16 Es tracta de fra Vicent Justinià Antist, religiós valencià de l’Orde de Sant Domingo o Predicadors, que va
escriure La Vida e Historia del Apostólico Predicador San Vicente Ferrer, impresa per Pedro Huete a València en
l’any 1575. Vegeu ‘Fr. Vicente Justiniano Antist’ en V. Ximeno (1757), Escritores del Reyno... op. cit. tom I,
p.209. 

17 Es tracta de fra Francesc Diago, autor de Historia de la vida y milagros de san Vicente Ferrer, con una relación
de la santa reliquia de su bendito cuerpo, que ha llegado a Valencia, y de los grandes milagros que ha obrado y fiestas
que se han celebrado, impresa per Grabriel Graells a Barcelona, l’any 1600.

18 El dubte de sant Agostí es refereix al concepte de predestinació en la salvació, encara que ací no té aqueix
sentit. 



a moure novetats, sols per divertir la gent
de la Seu, perquè saben que nostra gent és
molt amiga de coses noves.

Però confiansa tinch ab lo gloriós sant,
que és patró meu, que per sos mèrits se
sabrà la veritat y lo ànimo de cascú, y lo
que és de més consideratió, que jamay los
nats han vist portar en processó de dit sant
la relíquia, que diuhen los frares –ans bé
la capa o altra relíquia de roba de dit
sant–, que si la tingueren, havent la ciu-
tat fets tants gastos y processons tan solem-
nes, la ciutat la haguera fet portar en la
processó. 

Y açò se advera més per lo que fray
Geroni Català,19 que fonch prior de
Predicadors, diumenge, a 3 de agost 1611,
portà una relíquia de dit sant y altra de
sent Erasme, y la portaren al portal de
Serrans. Y de hallí les portaren ab solemne
processó a Predicadors, que si ells ne tin-
gueren no feren ara, de novo, lo que han
fet. Y també don Juan de Ribera envià a
Frància a un notari apostòlich de la sua
cort, dit mosén Almoradí, y li’n portà
altra. Y en galardó y premi li donà la rec-

toria de Càrcer. Y essent rector de dit lloch,
morí per ser malsà a aquell lloch y de arro-
ços.20

[1393] Mort de Cucaló21

Dijous, a 11 de maig 1617, a les huyt
hores del matí soterraren en Sent Francés a
Fabià Cucaló, señor de Càrcer, que morí en
dit lloch. Y·l portaren de hallà a sa casa,
que estava al bany de Sent Llorenç.

De Cotes només en tenim una:
[489] Com trobaren lo pare de

Guimerà, notari, senser en lo vas de
Sent Thomàs

Y havia 36 añy s que hallí estava
Dimecres, a 29 de noembre 1607, al

matí, accabant de buydar en la església
parrochial de Sent Thomàs lo vas de les
Ànimes, al sòl de tot trobaren un atahüt
senser y l’obriren. Y trobaren un cadàver a
tan senser com si llavós lo haguesen posat
hallí, ab sa camisa en llegugilles22 y ab un
capellet, sens estar cosa alguna rompuda.
Y lo cadàver estava ab carn y pell, y lo nas
censer, y la llengua sensera en la boca, y ab

94

19 Deu referir-se a Gaspar Català de Monsonís, natural de Benassal, encara que desconeguem la seua data de
naixença, que prengué l’hàbit de l’Orde de Predicadors a València, el 25 de gener de 1602. Posteriorment
estudià a Salamanca i quan tornà a la ciutat del Túria va ser lector de dos cursos d’Art i Teologia; prefec-
te d’Estudis; examinador sinodial d’aquest arquebisbat; obtingué el grau de Mestre; prior del monestir de
València, i no acceptà ser bisbe de Lleida el 1652. Va escriure: Explicación sobre la oración del Padre Nuestro;
Epistola a Dominum Michaelem Batistam de Lanuza; Tractadus de Ausiliis i Sermones de Tempore. Vegeu ‘ D. Fr.
Gaspar Català de Monsonis‘, en V. Ximeno (1757), Escritores del Reyno... tom II, pp.3-4.

20 On s’hi conreava arròs, per trobar-se a tocar del riu Xúquer.
21 Fabià de Cucaló, baró de Càrcer (València ¿?-València 1617). Es va casar amb Anna Aguillar i en enviudar

d'aquesta amb Àngela Escrivà. Participà, com a membre del braç militar, en les corts de 1604. Va ser jus-
tícia criminal de la Ciutat de València, membre del Consell i justícia Civil. I com a literat    cofundà, amb
Bernat Català de Valeriola, l'Academia de los Nocturnos, on tenia el pseudònim «Horror». Vegeu en Actas
de la Academia ... op. cit. pp. 19-20.

22 Ben possiblement es refereix a la ‘lechuguilla’, que segons el Diccionario de Uso del Español, de Maria
Moliner (1998), podria ser, a més del diminutiu de ‘lechuga’, una fibra tèxtil, el sisal, o un ornament del
vestit, un tipus de coll o punys de la camisa: «Puño almidonado y rizado con encañonados, de los que se usaron
en tiempos de Felipe II.», Madrid, volum II, p.161.



totes les dents, y la barba com si la y ague-
ren pentinada, y ab un coxí de llana al
cap, sens estar romput.

Don Baltasar Mercader li arrancà
una dent de la boca y se’n la enportà23.
Estigué24 casi dia y mig, per lo gran con-
curs de la gent que y anava.

Manà lo il·lustríssim señor patriarcha
que·l tornasen en son atahüt, com estava,
y·l tornasen en lo vas de les Ànimes, de
hon lo havien tret. 

Dien que aquest cadàver fonch pare de
Cosme Guimerà, que era notari, y habita
en lo carrer del señor de l’Alcúdia y ara és
ciutadà, y no notari. Y dien que morí en
Cotes, perquè aquest cadàver, quant vivia,
era majordom de la señora de Cotes, que
habitava en lo carrer de Sent Thomàs, a
les spal·les del palàcio archebisbal, y que
era natural de Tortosa. Y que se n’anà a
estar ab la señora de Cotes, al lloch, y que
hallí morí. Y que son fill anà per ell a
Cotes, y·l portà a soterrar a dit vas de Sent
Thomàs. Y que morí en lo añy 1571, en
Cotes. Y que·l portaren dit añy, en lo mes
de agost, a soterrar. 

Y havia 36 añys que estava dit cadà-
ver de aquella manera. Y per los senyals
que dit cadàver tenia, habia dit Cosme
Guimerà que aquell era son pare, perquè
en la mà esquerra tenia una coltellada, y
axí los dits corrucats, com qui e[l]s tanca,
y era calbo, y altres senyals. 

Creu-se que, en tant temps, tals senyals
de cadàver són de predestinat a la santa
glòria, ad quam nos perducere dignetur
dominus Jhesus Christus. Amén. 

Del poble de Gavarda no n’hem troba-
da cap, encara que si que figura en diver-
ses entrades un tal mossén Joan Baptista
Gavarda25.

Del seny or de Sellent  n’hi ha
dues:

[151] Mort de Torrosella, notari.
Y aprés se descubrí que·l matà N.
Martí, de Quart, per orde del mateix
señor de Manises. Y també matà a
Quende per orde del s eñor de
Sumacàrcer, don Francisco Crespí de
Valldaura. Y est  agué perdó y  no lo
de Manises. Y aprés lo de Manises
morí amagat en sa casa. Y·l soterra-
ren en Predicadors. Y aquest  dexà
una filla, dita doña Paula, la qual
aprés casà ab don Lluís Marrades,
fill de don Francisco Marrades ,
señor de Sellent  

Divendres, a 19 de maig 1600, se féu
crida per la Real Audièntia, y s’afixà als
cantons dels carrers, per a qui descubrís
qui havia mort a Torrosella, notari. Que·l
mataren a la torre de Senta Catalina, a
l’ort de Arguedes, a les nou hores de la nit,
venint en companya de don Pedro Boÿl,
señor de Manises, y de don Joan de Pròxita
y de Sal·lelles, notari, y de altres. 

Y prometia que lo señor virey li dona-
ria perdó general de qualsevol cas que
hagués fet a qui l’havia mort, si lo mata-
dor no l’havia mort per son interès propri;
però que si per inductió de altre lo avia
mort, li donaria cinc-cents ducats y asse-
gurat, y·l tendria segret lo seu matar. Y al
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24 Exposat de cos present.
25 Entrades 370, 664, 812 i 847.



señor de Manises y al don Joan y a Salelles,
y a altres, los posaren en la presó. 

[2033] Mort  de don Francisco
Marrades

Dimats, a 12 de octubre 1621, a prima
nit morí don Francisco Marrades, coma-
nador de Alcàntara y señor de Sellent, y
sargento mayor del regne de València. Y·l
soterraren en la sua capella de Sent Martí
dijous, a 14 de dit, a les set hores del matí.
Sols y hagué sis que llixqueren de dia, y
quatre de nit, y sols missa de cos present, de
Requiem, ab la Seu. 

Y donaren per colació, a cascun dels

quatre que de nit llixqueren, dos reals cas-
tellans. Y al soterrar sols [anà el clergat
de] Sent Martí, la Seu y Senta Catalina
martre, sens acompanyament algú. Y
entraren per la porta del Cavall. 

Entrades sobre el senyor de
Sumacàrcer:26

[440] Presó del s eñor de
Sumacàrcer, don Francisco Crespí

Dimecres, a 13 de dehembre 1606, por-
taren pres al señor de Sumacàrcer per lo
negoci de Val·leriola. Y aprés lo enviaren a
Orà.

[464] Torments a don Christòfol
Valeriola, y  del cas ell no·n sabia res
ans que·s fes. Y·l  pencharen negatiu

Dilluns, 28 de maig 1607, atormenta-
ren a don Christòfol Valeriola a les onse
hores del matí ab gravíssims torments, per
orde de sa magestad, tanquam cadàver. Y
dien que descubrí qui avia mort a son
pare. Y aprés se’n desdigué dimecres, a 30
de dit, al peu de la forca, y desenculpà a
Ramos y a don Pedro Figuerola y a don
Francisco Crespí, señor de Sumacàrcer, y a
doña Sperança, sa muller del dit don
Christòfol. Y hallí li donaren un garrot
dient, totstemps, que no sabia res de la
mort de son pare. 

Pasmà a tot lo món de semblant cas y
fet.

Y la forca stava entoldada de dol, y·ls
pilars cuberts de dol a la mitat. Y·l posaren
en un atahüt y·l soterraren en lo Hospital,
y no in paterna sepultura en Predicadors. 

Acompanyaren-lo molts hòmens doctes
de frares y capellans, y lo pare Miró. Y ell
anava vestit de dol, ab barret. Y anava
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cert molt distret y indevot. 
Aquest cas fonch descubert aprés, en lo

añy 1620, morint en la cort Miquel
Pertusa, síndich dels estaments, que morí
en Madrid, a 17 de febrer. Y aquest desco-
brí qui féu lo tal cas y per qui es féu. 

Dos consemblants casos se han fet en
València, lo hu a 6 de juny 1607 y l’altre
a 29 de dehembre 1607. 

[975] Anada del doctor Gil a la
ralla de Cas t ella, per a don
Francisco Crespí

Dimecres, a 9 de juliol 1614, a la ves-
prada, se n’anà lo doctor Gil, del Real
Consell, a la ralla de Castella ab molta
gent de la Guarda de a Cavall y alguazils,
per a portar pres a don Francisco Crespí de
Valldaura, señor de Sumacàrcer, que l’ha-
vien pres en un lloch de don Martí Pardo
de la Casta, ralla de Castella. Y, ab tanta
avalot, aprés pasechà ab llibertat València. 

[981] Presó de don Francisco
Crespí 

Diumenge, a 27 de juliol 1614, porta-
ren pres de Castella a don Francisco Crespí
de Valldaura, señor de Sumacàrcer, a les
quatre hores de la vesprada. Portaren-lo
per de fora de València a la Torre en un
colche tot descubert, ab aguazils dins. Y
aprés, en lo añy 1617, pasechà molt temps
València y aprés anà a Orà. 

[984] Carta del rey  que no execu-
tasen la sentència a don Francisco
Crespí

Y, dit dia de dilluns, vingué una carta
de Sa Magestat que no executasen la sen-
tència de don Francisco Crespí. Perquè
entenien que no y sabia res en la mort del
doctor don Geroni Valleriola; sinó que·l

procés de ausència lo y reduhïsen a presèn-
cia per altre cas, que sospitaven hauria fet. 

[1761] Mort de Miquel Pertusa,
embaxador de València a la Cort  

Dilluns, a 17 de febrer 1620, morí en
Madrid Miquel Pertusa, cavaller de
València, embaxador enviat per la
Diputació. Estava de casa a la plaça de
Vil·larrasa y lo añy pasat fonch jurat de
València. Requiescat in pace. 
Aquest Pertusa, com morí, revelà que ell
havia fet matar a don Geroni Valleriola
divendres, a 20 de octubre 1606, a les
huyt de la nit, per medi de dos catalans.
Perquè lo y havia dit, al dit Pertusa, don
Chrysòstomo Roís de Lliori. 
Lo qual don Chrysòsthomo, com al que se
entengué lo descàrrech que havia fet lo dit
Pertusa, se corrompé, y morí dilluns, a
nou de mars 1620. Y·l soterraren en
Predicadors dimecres, a onse de dit mes. 
Cas que s’admirava tota València. Per
patir com patiren molt señors sens culpa,
com era son fill, que·l pencharen e li dona-
ren un garrot al peu de la forca, dimecres,
a 30 de maig 1607, y morí negatiu. 
Patí don Francisco Crespí, señor de
Sumacàrcer; don Pedro Figuerola y
Camos, que s’ausentaren, y doña
Sperança, muller del dit don Christòphol,
y moltes criades que atormentaren sens
saber-ne res. Y sols o sabien don
Chrisòsthomo, Miquel Pertusa y los dos
catalans que feren lo homicidi. Y lo hu de
estos lo pencharen en Barcelona y dix que
ell era lo hu dels que havien fet dita mort. 

Al capdavall, i com podem apreciar, un
bon grapat de notícies ben curioses, i fins a
cert punt insòlites, sobre la vida i relacions
dels senyors i nobles, en la convulsa
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Quan l’amic Joan Herrero em pro-
posà fer un article per al CILIM
2014, sobre el 25é triatló d’Antella,
li vaig dir que d’acord, que em
pareixia molt bon tema, ja que
enguany celebràvem el seu quart de
segle d’existència. Després, em plan-
tegí, quin enfocament donar-li i
em vingueren al cap diverses possi-
bilitats:

1.- Fer referència a les persones que
han fet possible que 25 edicions
del Triatló Antella siguen realitat.

2.- Basar-me en els aspectes en  què
el Triatló d’Antella ha sigut un
referent i una prova innovadora

dins de la Comunitat Valenciana.

3.- Explicar el actes que el CECA ha
preparat per a la celebració de la
25ena edició.

4.- Fer un recull del 25 cartells anun-
ciadors i les 25 samarretes com-
memoratives dels triatlons.

5.- Explicar què ha suposat el triatló
per a mi, a nivell personal, com
un dels organitzadors dels pri-
mers triatlons d’Antella, i sem-
pre formant part, amb més o
menys intensitat, del comitè
organitzador.

XXV triatló antella 2014
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Finalment crec que em centraré sols
en els 3 primers punts, ja que tant
les fotos com els llistats de partici-
pants, poden trobar-se en diferents
fons: al llibre “X Aniversari del
Triatló Antella” de Joan Herrero, a
la revista “La Lloca” edició del 2013,
en la pàgina web de la Federació
Valenciana(http://www.triatlocv.org
/), en la web antiga del CECA,
http:usuarios.iponet.es/vlopez/ceca
o en la pàgina web nova
(http://www.cecantella.com).

Com han sigut possibles les 25
edicions del Triatló d’Antella?

Sense cap dubte, gràcies a la
col·laboració de la gent del poble
d’Antella i dels voltants. Cada any
més de 100 voluntaris passen tot un
matí o una vesprada de calor a canvi
d’una samarreta, un entrepà i un
refresc. Però segur que més que

aquestes coses d’escàs valor mate-
rial, el que els fa col·laborar any rere
any és la satisfacció interior d’ajudar
en un acte que ja  ha passat a formar
part de la història del seu poble,
que el senten com a propi i de què
es mostren molt orgullosos. En l’ac-
tualitat molts del fills d’aquells pri-
mers voluntaris són els qui ara repar-
teixen dorsals, esponges, camisetes,
...
Després de confeccionar un llistat
de més de 130 noms de col·labora-
dors que han ajudat en aquests 25
anys, preferesc no ficar-lo en l’arti-
cle per por de deixar-me’n injusta-
ment alguna persona. Però ací
queda com a dada.

Tot i això, no puc deixar de dir  un
nom propi, el de Josep Jaume
Noguera i Mollà. És clar que ningú
en aquest món és imprescindible,
però sense Jaume el triatló d’Antella
després d’aquestes 25 edicions no
seria el que ha arribat a ser. L’esperit
organitzatiu que el caracteritza ha
sigut primordial per garantir la con-
tinuïtat de l’event.

Aportació del Triatló d’Antella
a l’esport Valencià

No sé si som conscients de la impor-
tància del Triatló d’Antella com una
de les proves més innovadores i pro-
motores dins del Triatló València.
Passe a comentar alguns dels motius
que ho acrediten:

1.- L’any 1990, el del seu naixement,
va ser el 3r Triatló que es disputa-

100



va en la Comunitat, després
d’Oliva i Vinaròs. 

2.- Una de les primeres escoles de
triatló per  a xiquets va ser la
d’Antella. L’any 1991, Pilar Seguí
ja entrenava un grupet de
xiquets entre els quals estaven
Jordi Pasqual, Sergio Cerdà,
Sergio Juan, Israel Albelda, Javier
Mompó, Juan José Crespo, Carles
Senso, Germán Ortiz, Emili
Crespo, Jose Luís Carbonel,
Emilio Noguera, Agustín
Pastrana, Pau Monteagudo,
Javier Cárcer, Jeremi García i
Javier Sarrión, entre altres.

3.- El I Campionat d’Espanya a
terres valencianes es disputà en
Antella, l’any 1999.

4.- El primer Triatlò de la Comunitat

de Mitja Distància ( 2,4 Km de
nataciò, 90 Km en bici i 21 Km de
carrera a peu) es va fer en
Antella l’any 2003.

5.- El C.E.C. Antella va ser el primer
Club valencià amb pàgina web on
publicar fotos i resultats de les
proves. Els resultats de 1998 i pos-
teriors anys, encara es conserven
en l’antiga web del CECA
http:/usuarios.iponet.es/vlo-
pez/ceca. 

6.- Per finalitzar, també va ser pre-
cursor en organitzar proves per a
xiquets, amb l’ànim de donar a
conèixer aquest divertit esport
als més menuts. L’any 1992 se
celebrà el primer Triatló Escolar
a Antella amb 19 participants,
dels quals 11 eren d’Antella.
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Membres del CECA participants al 25é triatló d’Antella el 19 juliol 2014
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Actes conmemoratius del 
XXV Triatló d’Antella 

Per a finaltzar faré un resum del actes que el CECA
ha organitzat per celebrar aquesta 25ena edició:

Dissabte 12 juliol: 
Inauguració de l’Exposició de Cartells i Samarretes i
Presentació del 25è Triatló. Per la nit concert amb
“Sito&band”.

Diumenge 13 juliol: 
Exposició i projecció del film “Ama Dablam, la mon-
taña con Alma de mujer”  

Dimarts 15 de juliol: 
Exposició i concert de música “Cuerpo y alma”.

Dimecres 16 juliol: 
Exposició, conferència sobre nutrició a càrrec de
Jaume Cardona Reyes i dansa al carrer del Centre
Coreogràfic Dénia.

Dilluns 14, dijous 17 i divendres 18: 
Exposició a la Casa del Rei.

Dissabte 19 juliol: 
A les 18,00 el 25é Triatló Antella. Exposició i per con-
cloure Rock i humor a càrrec de “ El sobrino del dia-
blo”.
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En el número de l’any passat de la
revista La Lloca un dels articles versa-
va sobre dos esportistes antellans
destacats, el pilotari José María
Morrió, el Xiquet d’Antella, i el futbo-
lista de primera divisió del Mallorca,
Doro. En este número es parla de
Batiste Martínez Perales, boxejador,
i Enrique Bataller Sanchis, ciclista.
Batiste Martínez Perales va aconse-
guir l’entorxat de campió de boxeig
de Catalunya en el pes lleuger en els
anys quaranta de la passada centú-
ria. Va nàixer a Antella el 8 de
novembre de 1915. Va morir a
Barcelona el 30 de novembre de
1990. Era el quart de quatre ger-
mans; els majors foren Pepe,
Francisco (pare de Pureta Martínez
Benavent) i Bernardino (pare
d’Irene Martínez Hinojosa). Va
començar la seua trajectòria pugilís-

tica federat en la Federació
Valenciana de Boxeig, però, per cau-
ses que desconeixem, se’n va anar a
Barcelona a prosseguir la seua carre-
ra boxística a Catalunya, on es va
proclamar campió del seu pes, com
he dit, en plena postguerra espanyo-
la. Abans d’iniciar-se com a boxeja-
dor, de molt jovenet, va emigrar a
França, i en acabar la guerra se’n
tornà, primer a Antella i després a
Barcelona.

Cal dir que en èpoques ja pretèrites,
i especialment en el període esmen-
tat, el boxeig era un esport molt
popular i un mitjà, com ho era
també el toreig, per a fugir de les
penúries pròpies d’eixe temps i de
la fam i per a adquirir un estatus
social i econòmic, que la falta de tre-
ball i la misèria no permetien a
àmplies capes de la població espan-
yola.

Quan Batiste es va retirar del boxeig
va treballar de guàrdia urbà a
Barcelona, empleat en l’Ajuntament
de Barcelona, ocupació que va alter-
nar amb altres oficis, ja que per
aquelles èpoques els servidors
públics no disfrutaven de sous ade-
quats als servicis ni al cost real de la

ESPORTISTES d’ANTELLA
Batiste martínez Perales
Enrique Bataller Sanchis
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vida, llevat dels alts jerarques, és clar.
A Batiste Martínez Perales també
se’l coneixia com el Tigre d’Antella,
amb la qual cosa feia gala del seu
origen i procedència del seu/nostre
poble, ja que el duia en el sobrenom
com a esportista. Ací en el poble
comptava amb una bona colla de
seguidors i cada vegada que boxeja-
va per terres valencianes tenia el
grup d’Antella com a espectadors i
animadors incondicionals. Va tindre
una rèplica boxística en Laureano
Suñer, de Càrcer, com a adversari i
com a company d’esport. Suñer,
molts anys després, va ser alcalde del
seu poble, ja en la democràcia, en
els anys huitanta. Una anècdota
divertida va ser la que Batiste va pro-
tagonitzar, en ple acte de servici,
juntament amb una paisana nostra
(i d’ell), Remedios Grau, la Tracaleo,
emigrant, com ell, a Barcelona. Esta
dona era tia de Federico Grau Bou,
el Guirro, el que fins fa poc era muni-
cipal del nostre poble, i del seu

germà, Pepe Grau, el Guirret. Batiste
estava en plena faena, dirigint el
trànsit en una de les cruïlles de la
Travessera de Gràcia, i la senyora
Remedios Tracaleo el va vore (feia
molts anys que no s’havien vist); i no
se li ocorregué altra cosa a ella, en
pla Martínez Soria o Alfredo Landa,
que anar-se’n cara a ell, que estava
damunt del pedestalet de guàrdia
urbà, al mig de la travessia, amb els
cotxes per totes bandes, i preguntar-
li: “Senyor urbano, em podria dir per
a on es va al Pont de Gavarda, per
anar a Antella?” Batiste baixà, li mar-
molà un poquet i tot seguit es fon-
gueren en un abraç, amb llàgrimes i
tot. De pel·lícula!

Els familiars més directes de Batiste
Martínez Perales que queden en el
poble són les seus nebodes Pureta,
que ens ha cedit la foto que il·lustra
este article i gran part la informació,
i Irene, com ja he comentat.
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Agraïsc també les informacions, faci-
litades per a este record d’un espor-
tista d’Antella destacat, del meu
cosí, Pepe Giménez Sanchis, un pou
de memòria “històrica” del nostre
poble, i d’Ernesto Mateu Pardo, veí
de jove de Batiste en el carrer Sant
Rafel, bon amic i admirador seu. 

Enrique Bataller Sanchis és l’altre
esportista d’Antella destacat que
portem a este número de La Lloca.
Com sabem, és conegut popular-
ment i afectuosament en el poble i
per tots els seus amics i coneguts
com el Pitxi. Va nàixer a Sellent el 23
de juliol de 1942, però és d’Antella,
on es va criar, va viure la seua infàn-
cia i joventut  i on ha viscut, pràctica-
ment, tota la seua vida, i d’on són els
seus fills. Ara té 72 anys, encara que
no ho parega. Ha sigut el protago-
nista de l’afició al ciclisme en el nos-
tre poble des dels anys seixanta de la
passada centúria, primer com a
corredor i després com a organitza-
dor i alma mater de la popular carre-
ra Penya Ciclista Antella, que va
començar a disputar-se en 1979 i es
va celebrar durant més de 30 anys.
Enrique va començar a córrer en

competició damunt de la bicicleta a
principis de la dècada dels seixanta.
La primera carrera que va guanyar
va ser a la Pobla Llarga, abans dels
20 anys. A partir d’eixa primera vic-
tòria, Antella es mobilitzava cada
vegada que Enrique el Pitxi corria en
alguna cursa i, si era prop, sempre
tenia algú del poble animant-lo. La
primera bicicleta bona, de competi-
ció, que va tindre li la va comprar el
poble per subscripció popular. Això
és un fet que, ell agraït, sempre
recorda. Al seu primer triomf a la
Pobla en van seguir molts més.
Entre altres, va guanyar o va fer podi
en carreres disputades a Quart de
Poblet, Benidorm, València-
València, Oliva, Penyal d’Ifach,
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Quart de les Valls, les Coves de
Vinromà, Xest, el Genovés, Bunyol-
Dosaigües i moltes altres. 
També va ser vencedor en una
recordada carrera en l’entranyable,
per a nosaltres, prova ciclista de
Sumacàrcer. Tenia una certa rivalitat
amb Pepe Albelda, Rabosa, pare del
cèlebre futbolista del València i de la
selecció espanyola, David Albelda.
El de la Pobla era tres anys més jove
que Enrique, però este li va guanyar
en algunes ocasions, entre elles a
Sumacàrcer. També va rivalitzar amb
Demetrio Martí, a qui solia guanyar
quan no es disputava la carrera a
l’esprint, i igualment tenia “piques”
amb Canet. Va córrer, i destacar, en
la Volta Ciclista a Mallorca (va ser
quart), lloc on va fer la mili. Va ser
company de pilot de Tamames,
Lasa, Manzaneque i del mític guan-
yador d’un Tour, Luis Ocaña. I,
especialment, va ser company de
pilot i d’escapades del seu amic
Ramón Sáez, un dels milors esprín-
ters de la història del ciclisme, guan-
yador de moltes etapes en la Volta a
Espanya i en el Tour, i medalla de
bronze en el Campionat de Món de
Fons en Carretera en 1967. Els
equips en què Enrique va córrer
foren el Coster, el Vida, Galerías
Todo i Verme.

Bataller tenia un gran potencial i
haguera arribat molt més lluny, però
havia de compaginar la pràctica
esportiva amb el treball. En aquella
època no hi havia els bons incentius,
ni beques ni els recursos i les escoles
esportives que hi hagué després.

Així i tot, el ciclisme va ser per a ell
una bona escola i la seua universitat
de cara a afrontar la vida, cosa que li
ha aportat esperit i ètica esportius i
alguna cosa més.

Per tot això, després de retirat, el
cuquet de la bicicleta i els coneixe-
ments del món del ciclisme el van
motivar, i amb l’inestimable concurs
d’amics i aficionats del poble com
Florencio Peris, Vicentico Pardo,
Salvador Fos i altres va fundar la
Penya Ciclista Antella i van organit-
zar la clàssica carrera Trofeu Penya
Ciclista Antella, que tingué la seua
primera edició en 1979 i es va cele-
brar ininterrompudament durant
més de 30 anys. La projecció
d’Enrique i el seu prestigi en el món
del ciclisme, com a impulsor i
fomentador d’este esport, ha quedat
patent, pel que fa a Antella, en les
dos vegades que este poble ha sigut
cap d’etapa en la Volta a la
Comunitat Valenciana, dos també
en la prestigiosa Volta a Sedaví.
Però, sobretot, la medalla més valuo-
sa que es pot penjar Enrique en eixe
terreny va ser quan Antella va ser
seu i meta d’una etapa de la Volta
Ciclista a Espanya en l’any 1982.
Pocs pobles espanyols, o cap, del
tamany del nostre poble (1.500 habi-
tants) poden presumir d’haver sigut
seu d’una etapa de la tercera volta
ciclista més important del món. 

Això va ser possible perquè Antella
comptava, i ha comptat sempre,
amb Enrique Bataller Sanchis, el
Pitxi. 
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Joan J.Conejero. On i quan vas
nàixer?

Abel Dávila: Vaig nàixer a Cuba en
1973, vaig tocar la porta quan ma
mare feia la cua del tabac de racio-
nament i vaig veure la llum a
l’Hospital Matern de la Calzada,
vaig créixer en un barri anomenat
l’Esperanza, a Cienfuegos. Hi
havia un canyamelar  davant la
meua casa, era un lloc preciós, ple
de cel com el blau de la bateta d’un
nadó. Hi havia també un aeroport
i hi romanien encara dues torres
d’un antic “ingenio” (trepig) sucrer,
i molt de silenci, com a Antella.

JJC: Conta algunes coses de la
teua infantesa.

A.D.: ¿Què puc contar de la meua
infantesa després d’haver escrit un
poemari com és “La flor extravia-
da”, que ha embastat tots els senti-
ments més sincers? Però, ara, en la
distància, puc dir que he estat un
afortunat, perquè els meus pares
sempre es van preocupar de les
coses fonamentals per viure.
Amèrica és un continent difícil i

Cuba, com a país, ha tingut també
la seua bona ratxa. Jo vaig poder
anar a l’escola sense problemes i
fruir dels beneficis de l’extinta
URSS, però també vaig patir, per
altra banda, l’emigració continuada
de la meua família. Amb açò, vull
dir que no ha estat una infància fàcil
i crec que aquest aire melangiós que
m’acompanya prové d’aquestes
experiències, que arrossegue com
un vers inconclús o un quadre inaca-
bat. Tot i això, no tinc motius de
queixa; no seria just ara, quan he
pogut comprovar que els problemes
socials no són un patrimoni exclusiu
d’Amèrica. Hi vaig ser feliç, a la
meua manera, perquè em refugiava
en les meues històries.

JJC: Com et va influir viure al
Carib?

A.D.:Crec que nàixer en el Carib
no ha sigut un fet important en la
meua obra, sobretot pel poc con-
tacte que hem tingut els cubans
amb les altres illes de les Antilles.
Sí que és veritat que la insularitat té
un pes important en mi com a indi-
vidu i com a artista. Ara, créixer en

entrevista a abel dàvila
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una Cuba caribenya i aïllada de la
resta d’Amèrica, en les dècades on
tot semblava possible, sí que fou
important.

El futur pareixia prometedor, però
hi havia censures, cosa que provo-
cava que l’art, especialment en les
dècades del vuitanta i noranta, es
convertira en un fenomen de con-
trovèrsia entre l’autor, l’obra i l’es-
pectador. Jo podia veure en les
biennals de l’Havana artistes que
gaudien de la possibilitat de viatjar
a l’estranger i veure com la seua
obra adquiria una connotació dife-
rent, sense deixar de ser ambigua.
D’altra part, crec que els caribenys
som ambigus per naturalesa, pot-
ser és una forma de resistència
contra la potència del sol i les difi-
cultats que al llarg de segles ens
han arrasat econòmicament i cultu-
ral. El Carib és un element que
porte molt a dins de mi, però a
València, com que hi ha tant de
sol, em sent com a casa.

JJC: Què és allò que et va atrau-
re al món de l’art?

A.D.:Crec que el que em va atrau-
re al món de l’art no ho sabria
explicar. Encara que hi ha factors
que hi poden haver sigut un desen-
cadenant important, potser la sole-
dat i la condició sexual hagen estat
la metxa. El foc el va produir eixe
país màgic on vaig nàixer, la pólvo-
ra venia amb mi. Tot aqueix castell
de focs m’ha donat grans satisfac-
cions, però també molts maldecaps
perquè sempre estic en contínua
creació, ja que per als creatius es
difícil la realitat, almenys en el meu
cas. És per això que estic abstret de
manera quasi contínua. No sóc un
ser humà que passa de tot, em pre-
ocupen moltes coses, em solidarit-
ze amb les minories, tot i que no
sóc d’aquells que es manifesten fre-
qüentment a les places, però crec
que l’artista ha d’estar compromès,
amb les idees clares; m’agrada
saber quin bàndol defensa i, més
tard, ja en parlarem.
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JJC: Quina matèria o material et
resulta més plàstica?

A.D.: No tinc un material o una
matèria definida per elaborar les
meues obres. No sé, en realitat, si
això és un factor de dispersió o no;
sí que tinc clar que allò que m’ar-
rossega és la idea, jugar amb el
concepte de les coses, manipular
les paraules i els seus significats;
em diverteixen els títols i els consi-
dere una part fonamental de les
meues obres. De vegades, només
tinc la idea escrita, a penes sol fer
esborranys, perquè m’agrada
aqueix contacte espontani que sor-
geix en el procés creatiu. També és
veritat que jo tinc una formació
universitària especialitzada en
Restauració de Béns Mobles, cosa
que fa que conega a fons una gran
part dels suports que composen les
obres i la seua permanència en el
temps.

L’art contemporani és general-
ment efímer, la qual cosa m’agrada

però  també m’atabala. Moltes de
les nostres obres únicament que-
den documentades en suports que
a hores d’ara encara no són segurs
del tot, és dir, la posteritat de l’art
actual depèn, en gran mesura, del
desenvolupament i ús de la tecno-
logia.

En aquest darrer any m’estic dedi-
cant a la joieria d’autor, el suport
de la qual sí que és durador: sem-
pre faig ús de metalls i no materials
contemporanis, com la silicona o
d’altres de poca consistència, com
ara el paper, el cautxú, etc.

El metall que acostume a emprar
és reciclat. Estic en contra de l’ex-
tracció de metalls i minerals de la
naturalesa, excepte en els casos en
què el metall té un benefici per al
desenvolupament de la humanitat.
Valore el metall i el contrast que fa
amb la pell. Potser que siga el
material que acabe guiant la meua
obra per un bon camí.
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JJC: Anomena cinc artistes plàs-
tics que t’hagen influït.

A.D.: Anomenar artistes que han
influït en la meua obra em resulta
difícil, perquè una cosa són els
artistes que t’agraden i hi reconei-
xes el valor de la seua obra, i una
altra cosa són els que t’influeixen
o, d’alguna manera, nodreixen el
teu discurs. Com a anècdota, tinc
en el meu estudi, a Antella, un pòs-
ter d’Andy Warhol. M’encanta la
seua obra i el seu pensament, tan-
mateix tinc la influència de l’art
dels vuitanta i dels noranta a Cuba.

Existeix en l’actualitat una genera-
ció d’artistes plàstics cubans, a la
qual pertany, graduats a l’Escola
d’Art de Trinidad de Cuba i poste-
riorment a l’Institut Superior d’Art
de  l’Habana, que compartim un
discurs artístic i visual força sem-
blant.

Van ser uns anys on l’art era un
refugi d’expressió política, carregat
de poètica, on el simbolisme era
fonamental, i el discurs artístic crei-
xia alhora que l’obra es conservava
com a objecte de contraposició
entre la societat i els espectadors.
Recorde, en especial, obres d’artis-
tes com René Francisco (amb els
seus “Hombres de tubos de
pasta”), Cacho, Los Carpinteros,
Wilfredo Prieto i la seua obra
“Apolítico”. Tots ells són per a mi
més que una influència una refe-
rència.

No voldria deixar de banda aquests
últims anys on la meua obra ha
experimentat un gir. He pogut fruir
d’obres com la de Tàpies, el qual és
per  mi un dels grans pintors cata-
lans de tots els temps, per la
manera de reflectir la seua passió
per les arts; el desaparegut i neces-
sari Equipo Crónica, així com els
més contemporanis valencians
com Ruth Zaragoza i el seu art de
la vida quotidiana, com també l’al-
cudià Manolo Boix, amb la seua
capacitat d’universalitzar la identi-
tat dels valencians.

JJC: Explica la teua experiència
personal artística.

A.D.: La meua experiència com a
artista és la meua experiència com
a ser humà. He tingut temps bons
i roïns. Viure de l’art és difícil, però
viure sense ell és impossible per
mi. Des de molt jove hi estic embo-
licat, en aquest món de l’art. Em
varen atorgar el premi del Saló de
la Ciudad de Cienfuegos i d’altres
de salons d’humor i caricatures.

No sóc molt ambiciós en el tema
de l’art, em conforme de fer allò
que m’agrada, però en mirar enre-
re me n’adone que el temps passa,
que voldria fer unes quantes obres
que sempre he tingut en la ment,
tot i que done importància a gaudir
de les petites coses de la vida.
Aprecie la literatura, en especial la
poesia, aficions que vaig descobrir
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a València. Crec que la meua obra
sóc jo mateix i els obstacles que he
superat. Valore els sacrificis i,
encara que hi ha els tòpics que els
artistes no treballen, jo em sent un
obrer exemplar que mai no ha dei-
xat de crear. Admire a tots els qui
com jo hem hagut d’emigrar i segu-
ir sense claudicar. Ara estic bé i em
sent segur, espere seguir amb la
bona ratxa.

JJC: Obra realitzada i projectes.

A.D.: De tota l’obra realitzada a
Cuba, a penes en conserve alguna
part. Potser al Museu de la Ciutat
de Cienfuegos hi haja algun dibuix
premiat, però el meu pas pel
Centre Provincial de Patrimoni va
deixar un empremta com a conser-

vador i restaurador, que tot i que és
un treball anònim, jo el continue
considerant una part de la meua
obra. Així, per exemple, la restau-
ració dels mosaics venecians del
Teatre Tomás Terry, l’estudi cientí-
fic de la col·lecció d’escultura de
l’escultor dels anys quaranta Mateo
Torriente Bécquer, autor d’un dels
balcons del Museu de Belles Arts
de l’Havana, la restauració de
nombrosos manuscrits, entre els
quals cal destacar l’Acta de
Fundació de la Ciutat de
Cienfuegos.

En l’actualitat estic realitzant diver-
sos projectes de publicació i il·lus-
tració de llibres de poesia (algun
meu i d’altres col·lectius), tot això i
la continuació del desenvolupa-
ment de diverses tècniques de
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joieria orientat a una futura exposi-
ció a la ciutat de València.

JJC: Quins objectius tens ara
mateix?

A.D.: Ara mateix, l’objectiu fona-
mental és treballar en el disseny de
joies d’autor, fer-m’hi amb un estil

propi i vincular la poesia i la il·lus-
tració a tot això. Entre altres raons,
perquè no es poden abastar tants
aspectes.

Enguany m’han eixit molts projec-
tes i m’abelleix participar en tot el
que puc, però això implica que em
cal temps i necessitaria dues vides
per a crear tot el que voldria.
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