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introducció

Entre els anys 1945 i 1950, un grup de joves aficionats al teatre i la música s’atreviren a
representar i cantar sarsuela al poble d’Antella, sota la direcció del metre d’escola del
moment, Salvador Fuster, i el mestre de música, Valentín Plasencia; els assaigs els realit-
zaven a la nit al magatzem de taronges de Manolo Capella i la representació davant el
públic es feia al teatre Serrano o al magatzem de taronges de Paco Sala, anomenat
també Salón Júcar.  

La segona època transcorre a les dècades dels seixanta i setanta, en la qual es represen-
taren obres sobretot de la Renaixença Valenciana, com ara els sainets, les comèdies, els
joguets, etc. tots de molt curta durada i sempre al teatre El Saboya, ja que el Serrano i
el Salón  Júcar havien estat tancats. Els actors d’aleshores foren Bernardo Sales,
Claudio Perales, Quico Martínez, Virgilio Noguera, Asunción Richart i Pepi Sarrión;
dirigits primerament pel metre d’escola, Francisco Sanchís Bosch, i més tard per
Asensio Sarrión Montagudo.

Cal fer esment que en aquestes dues etapes primerenques les recaptacions que es tre-
ien de les representacions eren per a l’ajut de la banda de música i de l’església parro-
quial.

EL TEATRE A ANTELLA: 
HISTÒRIA D’UNA PASSIÓ



4

La tercera etapa serà molt breu i s’inicia l’any 1979 amb un grup de joves simpatitzant
de l’aleshores  Partit Comunista i sota el nom de Els Maulets, que representaren obres
curtes al teatre, ja esdevingut cinema, El Saboya, però ara a benefici de la construcció
d’un parc infantil al poble d’Antella.  

El dia 9 de març de 1982, s’inicia la quarta etapa teatral quan es constituirà el grup de
teatre anomenat Quadre d’Actors d’Antella, sota la direcció d’Asensio Sarrión, que tor-
naran a representar al Saboya aquells sainets més coneguts de la Renaixença
Valenciana, com ara Nelo Bacora, amb el qual es presentaran al primer concurs de tea-
tre que s’organitzava a Castelló de la Ribera.

A partir de l’any 1996 començarà la cinquena etapa teatral d’Antella quan el grup ano-
menat Quadre d’Actors d’Antella esdevindrà Grup Artístic de Teatre, també sota la
direcció d’Asensio Sarrión i amb quasi que els mateixos actors que constituïen el grup
anterior, com ara, Bernardo Sales, Quico Martínez i Virgilio Noguera però amb la
incorporació d’actrius més joves com Teresa Pérez, Isabel Benavent, o Maria Martínez.
Aquest grup representarà un gran nombre d’obres a l’Auditori Municipal de l’Assut, a
l’entorn de quatre o cinc per any, fins al 2001.

Quan en aquest any va faltar el director Asenio Sarrión, els actors més veterans,
Bernardo Sales i Quico Martínez, iniciaren l’actual etapa de teatre, la sisena, tot aga-
fant les regnes del grup, i amb companyia de Virgilio Noguera i Isabel Benavent, can-
viaren el nom del grup que passà a anomenar-se La Rialla Teatre. La línia de treball
continuarà centrada en el sainet però amb noves incorporacions d’actors joves com
Josep Antoni Juan, Benjamí Pérez, Xavier Sanchis, Josep Jaume Noguera, Salvador
González i les noves actrius, Empar González i Nerea Ortiz.

Aquest grup farà la seua darrera representació a Antella el 20 de juny de 2010 amb l’o-
bra titulada Confusió en la clínica dental, però ha continuat viu i enguany ha muntat
l’obra La Plaça Cánovas  d’Eduard Escalante per a ser representada el dia 1 d’abril de
2016 a l’Auditori Municipal de l’Assut, en l’homenatge que l’Associació Cultural Cilim
li dedica al teatre a Antella.

Redacció de la Lloca.

L’home águila. Una nit en la glorieta, any 1870.
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El sainet és una comèdia amb la diferència de
l’extensió: el sainet és una comèdia breu en
durada i en mitjans, escenografia, actors, com-
plicació argumental, etc.

El segle XIX, a partir del 1820-30, és el segle de
la industrialització i de la consolidació de la bur-
gesia, i si a València és molt dèbil, el que vol dir
és que després del segle anterior, ancorat en el
feudalisme i l’ofegament i la destrossa cultural i
lingüística que imposà la monarquia borbona
sobre la nostra llengua, ara, per fi, trobarem
alguna revifalla en la poesia i el teatre, consenti-
des perquè eren considerades “menors”, però
que més valia açò que el no-res. 

Així el 1832 s’inaugura el teatre Principal de
València, el 1847 el d’Alacant i més tard els de
Morella, Alcoi, Castelló, Elx... que seran també
els punts de reunió de la burgesia urbana, indus-
trial i comercial que, ara ja fora dels tentacles
dels senyors feudals, disposaven de temps lliure
i diners sobrers per a la cultura, com ara, també
el teatre.

Els orígens
El sainet té un origen en els antics col·loquiers
del segle anterior (XVIII) que eren comediants
ambulants sovint d’un sol recitador o intèrpret
que anava pels pobles tot contant anècdotes (no
hi havia ràdio ni TV) i incloïa monòlegs satírics
(a l’estil d’un Xavi Castillo d’ara) contra el
poder asfixiant de les classes dominants i feu-
dals, o feia burla de les classes dirigents (pensem
que no tenien possibilitat de castigar, o enaltir,
amb les urnes ni les votacions!!!); doncs d’ací
provenen els grups teatrals i les companyies de
teatre.

La consolidació
El sainet es consolida de mà de Bernat i Baldoví,
advocat, diputat a corts a Madrid, jutge i sobre-
tot, alcalde de Sueca. Desvinculat dels teatres de
València, és autònom, autodidacta que escriu
obres de caire popular una miqueta pujadetes
de to i carregades de cert erotisme, cosa que els
puritans i governants de la ciutat faran per mar-
ginar-lo. De tots és coneguda “El Virgo de
Vicenteta” de 1845, de la qual hi ha una versió
cinematogràfica prou dolenta de l’any 1978. 

Podríem concloure dient que és el mestre
d’Eduard Escalante perquè Bernat i Baldoví
morirà en 1864, només tres anys després que
Escalante publicara la seua primera obra ano-
menada “El deu, el dèneu i el noranta” en 1861.

EL SAINET I 
EDUARD ESCALANTE

Isaïes Minetto Gozálvez

A falta de buenos, any 1854.
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La prosesó per ma casa, any 1868

El dèu, dèneu y noranta, any 1861

Eduard Escalante
És el definidor de què és el gènere del Sainet:
--Autodidacta
--Marginal
--Contrari a les idees oficials del teatre de la ciutat
de València

La Vida d’Eduard Escalante 
Eduard era pintor de ventalls artesans i va viure
tota la seua vida al barri del Carme de València.
Només amb quatre paraules sap captar el personat-
ge que vol plasmar i descriu l’ambient de la ciutat,
l’Albufera, l’Horta de València i de la vida urbana,
del veïnatge, dels patis interiors, les escales i els
replanells, de la vida de la classe governant estira-
da, ridícula i imitativa de tot allò que ve de fora
(perquè el miracle quan més lluny, més gran). És
l’origen de la “coentor” que el sainet exposa i criti-
ca alhora.

La temàtica
Eduard Escalante tampoc no és un rebel o un
poeta maleït; el que fa és una exposició de gran
retaule de la vida en general i del contrast urbà-
rural, és a dir, classes riques enfront de classes
pobres.

Els temes oscil·len entre:
1.-Des dels endeutaments hipotecaris dels nous rics

fins a la pesca de l’anguila
2.-Des de les processons i les companyies a la sàtira

de la coentor
3.-Des de les falles i la seua composició fins la iro-

nia sobre l’estiueig de les classes urbanes a la
Malva-rosa.

El final
Eduard Escalante mor en 1895 i després del seu
traspàs apareixeran molts sainetistes, molts imita-
dors però no continuadors ni menys encara refor-
mistes. Açò portarà el teatre valencià a una paràlisi
fins ja la Segona República on respirarà noves idees
i propostes tímides però del tot innovadores que,
evidentment, una dictadura com la franquista dei-
xarà sense cap ni direcció durant quaranta anys
més, fins fa com qui diu ara mateix, sempre reco-
mençant i sempre recuperant-nos, com en totes les
altres coses de l’art i de la vida en general.
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Lluita antifranquista i per les llibertats, front i uni-
tat de les forces de la cultura, per l’emancipació
obrera contra el feixisme, teatre antifranquista...
Aquestes i moltes altres expressions igualment
abrandades, o més, es poden trobar en les hemero-
teques d’aquells anys del tardofranquisme, des de
finals dels anys seixantes a la mort del dictador.
Amb tot, els meus amics del Grup 49 i jo, no ens hi
sentíem còmodes entre tant d’himne i preferíem
l’expressió: ser normals. Si la lluita antifranquista
havia estat tan i tan gloriosa no enteníem com el
dictador moria tranquil·lament al seu llit i els
hereus li allargaven la ranera per acabar de lligar-ho
tot. No, nosaltres només volíem ser normals: fer tea-
tre en condicions normals i prou. Normals com a
França, Alemanya, Holanda, Suècia, Noruega o
Anglaterra. 

Evidentment, aquesta normalitat suposava acabar
amb el dictador i les seues lleis, la manca de lliber-
tat, la normalització de la cultura, la fi del nacional-
catolicisme i la censura, el restabliment de la demo-
cràcia robada i un llarg etcètera. Però ens espanta-
va tota aquella gestualitat excessiva de grupet de
teatre programat pels suposats fronts culturals d’al-
guns partits que, al capdavall, encara defensaven un
teatre en castellà perquè la classe obrera parlava en
aquesta llengua. Per això, nosaltres que parlàvem la
llengua del carrer de la majoria dels nostres pobles

érem considerats uns petitburgesos. O el que és pit-
jor: nacionalistes.

Per sort, el dictador es va morir com es moren fins
i tot els amants de la Verge del Pilar i amb ell la
major part d’aquells grups de teatre tan excitats,
però tan honestos. Sí, la seua gent era molt hones-
ta; potser no tant els responsables polítics que els
atiaven. El grup L’Entaulat va fer un espectacle que
es deia, “Mort el gos, queda la ràbia”. No ho sé:
mort el gos i apagats els himnes, quedà, i encara
queda, el desig de ser culturalment normals.

Hi ha qui ha escrit que el Moviment del Teatre
Independent al País Valencià (MTIPV) se situa
entre 1968 i 1978. Una autèntica dècada prodigio-
sa. I clar, això del 1968 és per fer-ho coincidir amb
l’esclat del mític, o no tant, Maig del 1968. Jo no ho
crec en absolut. En febrer de 1968 es va fundar al
meu poble, Alfara del Patriarca, el Club 49. La raó
va ser molt senzilla i casolana: la majoria dels joves
estaven més que farts d’una colla de beatos que con-
trolava tota la vida pública i també ho intentava
amb la privada. Així que un grup, amb el mestre
Ismael Blasco al capdavant, vam decidir fundar una
associació juvenil per compartir anhels i il·lusions.
Era el mes de febrer. Es va convocar una reunió
oberta i hi van acudir 49 joves. Per això se li va posar
Club 49. Ni més ni menys. Jo no hi vaig assistir per-
què encara era al Seminari Metropolità, però els
meus amics m’informaven de tot. Poca gent podia
veure a la televisió el que passava a França i ni a la
Universitat valenciana sembla que hi va haver un
gran moviment a la francesa. Jo em vaig ocupar de
la secció de teatre i així va nàixer el Grup 49 de tea-
tre que va ser l’únic grup valencià elegit pels
Goliardos de Madrid per acudir al famós Festival 0 de
Teatre Independent de Sant Sebastià el 1970. 

El teatre independent té un recorregut i una crono-
logia diferents a Catalunya. De fet, aleshores aquest
moviment ja s’hi havia esgotat mentre que a Madrid
començava el seu auge amb l’impuls de grups com
Goliardos i la revista Primer Acto. Un representant de
Goliardos va veure el nostre espectacle, Dies Irae que,

SER NORMALS
Manolo Molins



malgrat estar prohibit, representàvem amb noms
tan exòtics com Balada para un hombre solo amb la
finalitat de burlar la censura. Una censura que des-
prés també ens prohibiria Dansa de Vetlatori, Crònica
especial, basada en poemes d’Estellés i Ausiàs March;
Vaixell de Boira, sobre les “Èglogues” i l’“Oratori per
la mort de Víctor Jara”, també d’Estellés; i Joan Joan,
ja en ple procés de la transició.

El Festival 0 de Sant Sebastià s’acabà com el rosari
de l’aurora, però jo vaig decidir deixar el Seminari
i em vaig posar a treballar per a Studio S.A, del
carrer Taquígraf Martí, 4 de València. Una empresa
que, impulsada per un grup d’advocats progressis-
tes entre els quals hi havia José A. Noguera Puchol
o Josep Ll. Albinyana, volia mostrar una cultura
diferent. Al seu front, jo hi vaig portar, entre molts
d’altres, el primer Llach, Pi de la Serra, Raimon, un
monòleg de la Lola Gaos on la gran actriu deixava
els papers de vella eixuta i desplegava un conjunt de
registres de dona plena d’erotisme i vitalitat. I va ser
allà, en el despatx del carrer Taquígraf Martí 4, on
un dia, a més de la visita de Marc Granell que ales-
hores encara escrivia en castellà, també em vaig
entrevistar amb Rodolf Sirera, del grup El Rogle.
Entre Rodolf i jo vam preparar una enquesta per als
diferents grups i és a partir de llavors que em sem-
bla que ja podem parlar del MTIPV. O siga, del
1970 al 1978 en què les coses comencen a canviar, o
això ens pensàvem, en aprovar -se la Constitució
espanyola de 1978 i convocar -se les primeres elec-
cions democràtiques.

Molts grups van respondre l’enquesta i això ens va
portar a la creació de l’Assemblea de Teatre
Independent (ATI). Ens reuníem a un local de la
Parròquia Sant Joan de la Ribera, en l’Avinguda del
Port, gràcies al suport de Pasqual Pastor, aleshores
coadjutor. Les reunions i les discussions eren anima-
díssimes, ideològiques, estètiques, polítiques, contra-
dictòries... I de l’ATI va nàixer la Secretaria que va
portar Pau Elvira amb la finalitat de consolidar una
xarxa de distribució. Alguns consideràvem que això
devia ser un objectiu prioritari. De fet, un poc abans,
quatre grups (Carnestoltes, Grup 49, Teuladí i Uevo)
havíem creat SODITEV (Societat de Distribució
Teatral Valenciana) al front de la qual vam posar un
company que hagué d’abandonar massa prompte
per qüestions personals. Per això, després vam tras-
lladar aquesta necessitat a l’ATI.

En els vuit anys de vida del MTIPV es van donar a
conèixer o es van consolidar moltíssim grups entre
els quals, a més d’El Rogle, el Grup 49 o
Carnestoltes, hi havia l’Horta de Castellar, Llebeig
de Dénia, Pluja de Gandia o el PTV d’Eduardo
Zamanillo i Amparo Mayor. Com era d’esperar, es
va produir un cert reagrupament per afinitats entre

grups. Així els que defensàvem el valencià com a
llengua vehicular i de cultura per als nostres espec-
tacles front als qui defensaven el castellà. O els qui
estàvem interessats en l’elaboració d’una estètica o
un projecte per al futur Teatre Nacional Valencià
front als qui volien respondre sobretot a la imme-
diatesa política de l’antifranquisme. 

Hi ha una pel·lícula colombiana, Mateo, dirigida
per Maria Gambara (2014) on es presenta la histò-
ria d’un xicot que s’infiltra en un grup de teatre per
delatar els seus membres sospitosos d’activitats “sub-
versives”. Nosaltres també vam tenir els nostres dela-
tors. Recorde ara el cas de BC a qui vam descobrir
gràcies a José A. Noguera. Hi havia hagut una “reda-
da” i a José Antonio li va tocar la defensa d’ofici.
Llavors va descobrir l’infiltrat i m’ho va dir. Com és
natural, jo ho vaig comunicar a alguns companys.
No denunciaré el seu nom ja que no tots som igual:
segur que ara és un demòcrata de tota la vida enca-
ra que aleshores no tenia cap inconvenient a dela-
tar els companys amb tot el que això significava.

La València de l’època era brillant, insomne, boja i
profundament creativa. Hi havia La Cetra on els
transvestís com la gran Margot o la Xampagne tren-
caven motllos i imposaven una altra mirada sobre la
sexualitat. També hi havia el Christopher, santuari
kitsch en honor a l’actor Christopher Lee, on oficia-
va el bo de Rafa Ferrando (novel·lista) i el seu com-
pany que abans ja havien obert Capsa 13, i on es reu-
nien l’Amadeu Fabregat i la seua colla. Nosaltres
preferíem Barro on l’Arcadi Valiente tocava el piano
i on J. V. Marqués exercia de guru intel·lectual, tot
i que nosaltres anàvem a la nostra. Se sol considerar
Christopher com el centre d’aquella València “contra-
cultural”. Jo no ho sé. Però, clar, la gent de Barro no
lluíem pameles ni adoràvem Terenci Moix o
Ajoblanco. Amb tot, cal dir que potser qui millor va
definir aquell espai va ser el mateix Fabregat en una
de les seues metàfores més brillants: Barro o la “gón-
dola funerària”.

I qui sap si la “góndola funerària”, amb l’eco de
pel·lícules com Muerte en Venecia, (L. Visconti) o E la
nave va (F. Fellini), no va resultar una premonició
del que estava per arribar amb una democràcia
rebaixada i custodiada, la “burrera” corrupta
instal·lada a l’Ajuntament de València amb Rita
Barberà i una Generalitat Valenciana doblegada i al
servei d’un Madrid neoimperial. 
Ser normals. Només volíem ser normals. I encara
ho volem.

(22.09. 2015. Ho escric perquè m’ho demanen per a una cele-
bració de Gandia. Publicat a: “XIX Homenatge a la Paraula.
Visca la revolució!. Els anys 70 narrats per catorze dels seus
protagonistes”. CEIC Alfons el Vell, Ajuntament de Gandia,
2015)
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LA POLÍTICA COM A TEATRE.
DEMOCRÀCIA ANTIGA VERSUS 
DEMOCRÀCIA (?) MODERNA

Josep Sales Inglés

Vivim una època estranya: “líquida” l’anomenen alguns, “so-
cietat del risc” uns altres, “d’extrems” també, “neoliberal”,
de “mort de la classe mitjana” ... Al marge d’aquestes i d’al-
tres denominacions, l’únic cert és que el món que ens ha
tocat experimentar se’ns apareix cada dia més incert, sense
cap futur que puguem reconèixer en gairebé res del que les
generacions que ens varen precedir havien construït i que
semblava sòlid i sense marxa enrere. Final de la història?
S’ha vist que no. El capital transnacional s’està fent amb tot,
amb el món real (cada dia que passa més improductiu) i
amb l’immaterial (font d’inimaginables fortunes i d’un
poder omnímode i aclaparador). Però també percebem
arreu contrapoders la conjunció dels quals encara no es veu,
activitat creadora multiforme que, entre tenebres, continua
alimentant la nostra esperança en un futur millor.

Amb la comparació que segueix entre les democràcies an-
tiga i moderna m’agradaria obrir algunes ments a l’impen-
sat, però no impensable. I reivindique una antiga tradició
que va trobar la seua universalitat en la història del proleta-
riat militant, les seues pràctiques igualitàries i alliberadores
i els seus més vigorosos pensadors.

Introducció
El primer que correspon fer és circumscriure històricament
els arguments que desplegaré ací: l’Atenes clàssica, la mo-
dernitat occidental i les anomenades democràcies avança-
des actuals.

El segon que cal és esmentar els termes protagonistes de la
trama: els conceptes de teatre (tragèdia/comèdia), repre-
sentació, democràcia directa, govern representatiu, princi-
pis del govern representatiu, heteronomia i autonomia.

Finalment, però no menys important, vull també explicitar
la intenció d’aquestes pàgines: moure a la no resignació i a
la lluita per a recuperar aquells drets dels quals se’ns està
desposseint i per a avançar en la construcció d’una societat
més justa i lliure, menys opaca i més autodeterminada.

Reprenent per ara la qüestió inicial, haig d’assenyalar que
els límits que m’he imposat no són només -però també- els
límits exigits per l’espai de què dispose. Hi ha raons substan-
tives que aconsellen no traspassar les fronteres del que co-
munament denominem la “cultura occidental”. Així, per
exemple, prendré com a única matriu del teatre tal com nos-
altres el concebem la tragèdia i la comèdia àtiques i deixaré
de banda altres “teatres” com el xinès (l’òpera xinesa) o el
kabuki japonès, molt posteriors, per cert, en la forma en què
hui els coneixem, al teatre grec. Tampoc no visitaré altres
àmbits geograficohistòrics -Àfrica, l’Índia, etc.- la influència
dels quals sobre el teatre que s’ensenya en les nostres diverses
acadèmies i veiem dramatitzat en els escenaris més diversos
és tan discreta com discutible. El principal motiu per a donar
aquest biaix a la meua exposició és que la tragèdia i la comè-
dia de l’Atenes clàssica s’emmarquen en un context que,
contrastat amb l’actual, il·luminarà -o així ho espere- la ne-
cessitat d’atendre el tercer dels propòsits esmentats.

Dedicat a totes les persones que, ara fa tres dècades, van lluitar amb valentia contra aquella operació mo-
ralment fraudulenta que desembocà en la integració -plena!- d’Espanya en l’OTAN; a totes, llevat de les
que abandonaren la causa i, o bé s’enfonsaren en la resignació, o bé van saber traure profit de llur covardia
i/o traïció. Dedicat també a aquelles persones que hui combaten el TTIP, eixa altra OTAN, ara econòmica,
que en secret negocien els nostres representants (?) i els representants dels nostres botxins en favor de l’1
% contra els drets i les vides del 99 %.

El poder estatal modern no és més que un comitè que administra els afers col·lectius de tota la classe burgesa.
K. Marx i F. Engels, Manifest del partit comunista
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1. Representació: el seu abast, els seus límits
Seguint amb el capítol de les exclusions, tampoc no em pro-
pose ací elaborar o fer-me ressò de cap teoria general sobre
el teatre. Ni referir-me al presumpte origen religiós de la
tragèdia i la comèdia gregues. Ni tan sols entrar en discussió
amb la definició que Aristòtil donà de la tragèdia (o, indi-
ciàriament, de la comèdia). Ja és prou dolorós renunciar a
tractar de la “mímesis” (imitació) i de la “kátharsis” (purifica-
ció), centrals en la reflexió de l’Estagirita, però es compen-
sarà, segons crec, amb el plantejament inicial d’aquestes
reflexions. Per entrar, doncs, en matèria, podem començar
demanant-nos: què vol dir “representació”? I més concreta-
ment: a què ens referim quan parlem d’una “representació
teatral”? Un cop aclarim alguna cosa d’aquell terme i d’a-
questa expressió estarem potser en condicions d’avançar en
les qüestions polítiques que m’interessa airejar. 

“Presentar”, “presentació”: fer present, traure a la llum, pa-
lesar. El prefix iteratiu -re ens remet inequívocament a un
“tornar a fer present”. Si prenem en consideració qualsevol
obra teatral (per bé que el terme “interpretació” aplicat a
una peça musical podria valdre igualment per als meus pro-
pòsits), el primer que ens ve al cap és més o menys el segü-
ent: una companyia representa vàries nits consecutives
Hamlet de William Shakespeare seguint estrictament les pa-
raules i indicacions de l’autor. Diríem: la companyia es li-
mita a “re-produir” un text “produït” per un geni del passat.
Ara bé: què passa quan més d’una companyia agafen el ma-
teix text per a oferir-ne “la seua” pròpia representació? En-
cara que es mantinguen l’escenari, la il·luminació, els vestits
d’època, etc., etc., ni la dicció ni allò que alguns anomenen
la “química” entre els actors no deixen mai la mateixa im-
pressió en l’espectador. I sembla clar que no és el mateix
Hamlet el que encarnà Laurence Olivier que el de Kenneth
Brannagh o el de Mel Gibson (per al cinema), que el Ham-
let d’Orson Welles (en 1936, per a la ràdio), o el d’Emilio
Gutiérrez Caba (per a l’adaptació per a TVE d’Antonio Gala
que encara podem veure a youtube). Prenem un altre ex-
emple: cadascú pot tindre les seues preferències en relació
amb les “interpretacions” (re-presentacions de la mateixa
partitura) de Records de l’Alhambra de Francesc Tàrrega: les
d’Andrés Segovia, Narciso Yepes o Charo Baeza; això sense
esmentar altres “versions” més pintoresques (com ara, la de
Mike Oldfield)1.
Per tant, representar no és reflectir com es reflecteix un ros-
tre en un espill (i, depenent de les qualitats de l’espill, pot
passar que la pròpia persona es trobe més o menys atrac-
tiva), sinó “alterar” alguna cosa. Al teatre allò que s’”altera”
(del llatí: “esdevindre un altre”) és, primerament, allò que

ha eixit de la ploma de l’autor, que s’enriqueix (o s’empo-
breix, segons els casos) en funció de l’intèrpret, del director
i la resta de membres de la companyia (inclosos els il·lumi-
nadors i les maquilladores, posem per cas). Dit d’una altra
manera: en la representació teatral (com en la interpretació
musical) hi ha almenys tres elements que hem de considerar:
l’autor (amb les seues pròpies intencions traslladades al
text), el text mateix (que cal llegir i entendre, cadascú com
el llegeix i l’entén) i l’intèrpret (amb les maneres de profe-
rir unes mateixes paraules i d’acompanyar-les amb gestos i
posats). L’element del mig és, precisament, el que resulta
alterat quan de la presentació de l’autor es passa a la repre-
sentació de l’intèrpret. Deixe, per simplificar, nombrosos al-
tres elements que també contribueixen a eixa labor
transformadora en què consisteix la interpretació teatral.
Perquè es tracta justament d’això: d’un trasllat de sentit des
de la paraula (escrita) a una altra (oral) més enllà de la pri-
mera. El mateix Aristòtil va teoritzar a partir del verb ‘sub-
stituir’, ‘metaféro’ (d’on deriva ‘metàfora’), a la seua Retòrica
i a la seua Poètica2

Així, doncs, en la representació teatral té lloc una alteració,
un canvi: alguna cosa es canvia per quelcom de diferent, al-
guna cosa pren el lloc d’una altra amb la qual se suposa que
té una semblança important. Però convé insistir en el fet
que “assemblar-se” no és “ésser el mateix”. El rostre reflectit
en l’espill no és el teu propi rostre, encara que se li assemble
moltíssim (o poc, o prou). Traslladem ara aquesta idea a
l’àmbit de la política per tal de fer-nos amb una primera
aproximació al nostre tema. 

Es parla, parlem sovint dels “nostres representants al Parla-
ment”. Si seguim l’explicació anterior, tot indicaria que allò
que diuen o fan els polítics electes per a ocupar un escó hau-
ria d’assemblar-se a allò que diríem o faríem els qui els hem
elegit. Dit d’una altra manera: si ens representen és perquè
els hem conferit el poder de parlar i fer en nom nostre. Què
és, si no açò, la “representació política”? Ara bé, realment
van així les coses? Si ha llegit la dedicatòria inicial d’aquest
treball, el lector o lectora podrà fer-se una idea de per on
van les meues inquietuds. Però no desvelaré ara les raons
per les quals dubte d’eixa presumpta semblança: espere que
al llarg d’aquestes pàgines podré mostrar les meues cartes
principals al respecte. De moment, em limitaré a recordar
el tòpic en què es basa la salmòdia prodemocràtica, un tòpic
que trobà en l’obra de l’ultraliberal Karl R. Popper una de
les seues expressions més provocatives i fins i tot persuasives:
és l’elecció, o millor dit, la possibilitat de no (re)elecció la
que garanteix la semblança entre el que el polític diu en

1 Recorde que una professora de solfeig que vaig tindre de jovenet acostumava a dir que, llevat que es feren servir procediments mecànics
o electrònics (com la reproducció d'un disc una volta rere una altra), dos andantes iguals, exactament iguals només podien produir-se per
una pura i rara casualitat.

2 És justament a la Poètica d'Aristòtil on trobem la primera reflexió filosòfica sobre la tragèdia. El capítol sobre la comèdia, si és que arribà
a ser escrit, va perdre's, com ho sap tothom que haja llegit el celebèrrim llibre d'Umberto Eco El nom de la rosa o haja vist la pel·lícula en
la qual Jean-Jacques Annaud ens oferí, amb un elenc d'actors admirable i una no menys admirable ambientació, la seua molt particular re-
presentació audiovisual.



campanya electoral (baixaré els impostos, convocaré un referèn-
dum per a abandonar l’OTAN) i allò que fa un cop aconsegu-
eix (mitjançant el vot) la possibilitat de fer-ho. En aquest
cas, si s’afirma que ens representa deu ser perquè hem mos-
trat (almenys els qui l’hem votat per al càrrec en qüestió) el
nostre “acord” (semblança) amb el que diu que farà. Com
observava provocativament Popper: si, una vegada conclòs
el seu mandat (els anys fiats), concloem per la nostra banda
que, en efecte, el representant no ens ha representat, és a
dir, que ha dit o fet allò que no li havíem autoritzat -amb el
nostre vot- a fer o a dir, el fem fora -negant-li el vot, precisa-
ment- i prou3. 

2. Constitució moderna i democràcia antiga
Encetaré aquest apartat recordant algunes dates i una estafa
intel·lectual.

El 18 de juliol de 2003, arran de la Declaració de Laeken (de-
sembre de 2001), una comissió presidida per Valéry Giscard
d’Estaing, expresident francès d’atziaga memòria, l’anome-
nada Convenció per al futur d’Europa presenta l’esborrany
d’una Constitució per a la Unió Europea. En són antece-
dents els tractats de Roma (1958) i Maastricht (1992) i les
modificacions d’aquest darrer en els tractats d’Amsterdam
(1997) i Niça (2001). Amb un Preàmbul encapçalat per un
extracte del discurs atribuït per Tucídides a Pèricles (l’Ora-
ció fúnebre en honor dels atenencs caiguts durant la guerra
del Peloponès), l’esborrany és discutit durant el darrer tri-
mestre de 2003 i s’enfronta a l’oposició d’Espanya i Polònia
per la controvertida qüestió del vot per majoria qualificada
(una qüestió molt relacionada -està bé recordar-ho ací- amb

la posició favorable
d’ambdós països a la
invasió d’Irak de
març-maig de 2003).
18 de juny de 2004:
després d’encesos de-
bats i amb les modifi-
cacions suggerides
(entre d’altres, cau la
referència clàssica), el
Consell Europeu ac-
cepta l’esborrany i el
29 d’octubre els caps
d’Estat de la UE re-
units a Roma l’avalen
amb les seues rúbri-
ques. S’inicia alesho-
res un període en el
qual el Tractat pel qual
s’estableix una Constitu-
ció per a Europa haurà

de ser ratificat pels diversos països signataris. 
Bé per referèndum (dos cinquens dels països), bé en seu
parlamentària (els tres cinquens restants), el Tractat és apro-
vat amb dues excepcions: França (29 de maig de 2005) i els
Països Baixos (1 de juny següent). Espanya, amb una parti-
cipació de poc més del 40 per cent del cens i amb el vot fa-
vorable d’una miqueta més dels tres quarts dels participants,
dóna suport al document. Però són les negatives holandesa
i francesa les que fan trontollar un acord que havia de ser
ratificat unànimement. No m’estendré ací sobre la manera
o les maneres com van gestionar-se les consultes des dels di-
versos governs (significativament, en la major part dels
casos: parcialíssima propaganda, mínima i esbiaixada infor-
mació, quasi nul·la discussió), ni sobre l’escassa participació
que hi va haver (per contrast amb el gran nombre de lob-
bistes que pul·lulen per Brussel·les: hui, uns 15.000, o més,
representants -aquests sí: les veus de l’amo- de prop d’uns
2.500 grups de pressió), ni a les raons per les quals holan-
desos i francesos van decidir donar carpetada al Tractat. Em
limitaré a recordar tres coses:

1. El text del Tractat estava dividit en tres parts: la primera
(sense títol, una sisena part del document, 60 articles) és
el que pròpiament anomenaríem una Constitució (prin-
cipis rectors, drets fonamentals, institucions de la UE); la
segona (“Carta dels drets fonamentals de la Unió”, apro-
ximadament una vigèsima part del document: 54 articles)
venia a equivaldre a una declaració universal de drets hu-
mans; la tercera (“De les polítiques i el funcionament de
la Unió”: amb 322 articles, constituïa les tres quartes parts
del redactat) conformava tot un tractat economicopolític
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3 Són molts els qui han constatat la simetria quasi perfecta d'aquesta observació amb el nucli central de l'epistemologia popperiana, val a
dir, el principi de falsabilitat: una hipòtesi o una teoria només hauran de ser considerades científiques si podem imaginar un experiment
que les convertiria en falses; si no podem fer-ho, seran, a tot estirar, pseudocientífiques, la qual cosa, dit de passada i per justícia envers el
filòsof vienès, ni li semblava bo ni dolent per se -hi ha bona i mala metafísica, com hi ha pseudociències més o menys presentables-.
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entre Estats al voltant de la consolidació del mercat únic
i els límits d’ingerència de la UE en algunes polítiques lo-
cals. S’hi afegien uns Annexos que foren convenientment
ocultats a l’opinió pública. Qualsevol que compare aquest
text amb el de qualsevol constitució moderna (la nord-
americana, amb les seues 27 esmenes afegides amb pos-
terioritat al primer redactat de 1787, o les que foren
successivament aprovades durant la Revolució francesa,
o la pròpia Constitució de Cadis de 1812, fins i tot l’espa-
nyola de 1978) no podrà deixar d’observar la desmesura
d’una tercera part (avorridíssima, llarguíssima, extrema-
dament reglamentosa i fundada sobre el dret privat, co-
mercial, molt més que sobre el dret públic, el pròpiament
polític, salvaguarda dels drets dels ciutadans). Moltes al-
tres qüestions de detall se li escaparan sens dubte a qui
no siga un especialista, alhora, en economia, dret, ciència
política, administració de l’Estat, entre d’altres disciplines
que hauria de dominar.

2. Tot i que a la part I es qualifica d’”economia social de
mercat altament competitiva” el model econòmic de què
es dota la UE, ben prompte s’hi perd el primer adjectiu
en nom d’una “economia de mercat oberta i de lliure
competència” (tota la tercera part del Tractat es consagra
a explicitar el sentit neoliberal d’aquesta macroexpres-
sió). El pitjor, no obstant, és l’absència de referències a la
“sobirania popular” i a tot allò que tinga relació amb el
“poble europeu” (qualsevol constitució moderna que es
preue, i no només les esmentades, abunden en aquest
tipus de referències). I és que, més que una constitució,
allò que es posava en marxa amb el document que ací ens
vàrem empassar (sense gairebé debat parlamentari ni in-
formació pública, a diferència del que succeí a Holanda
i França) fou un tractat comercial de matriu neoliberal
confegit per una quadrilla d’indesitjables (molts d’ells,
no en recordaré els noms, acusats de corrupció, comen-
çant pel primus inter pares, Giscard), un tractat que consi-
dera els europeus, quasi exclusivament, com a subjectes
econòmics, no pas com a ciutadans. Cada volta que s’hi
esmenta la participació activa que es requereix als ciuta-
dans es fa com una “invitació”, sense que se’ls supose cap
capacitat d’”instar” mitjançant les iniciatives legislatives
populars, que ben prompte es desactiven. No es tractava,
com ja he dit, d’una constitució i la principal raó perquè
així fos és que no hi va haver cap procés constituent (i ací
m’he de remetre a un dels articles que vaig publicar a La
Lloca).

3. Un cop paralitzat el Tractat, ¿com es van apanyar els enar-
ques (no representants) de les altes instàncies de la UE
per a escampar per tots els països membres tota la tira-
llonga de normes i directrius amb què ara ens fan preso-
ners (el retoc exprés de l’article 135 de la nostra
Constitució així ho demostra)? Ben fàcilment: signant, a
esquena de la ciutadania, és a dir, sense consultar-la per
res del món, un nou Tractat, ara a Lisboa, el 13 de desem-
bre de 2007. Respecte al Tractat anterior, el de Lisboa can-
via la presentació, però en manté la substància. “Teatro,

puro teatro”, que cantava La Lupe. I del pitjor: un mer si-
mulacre. Com espere mostrar en un article posterior, de-
dicat a aquest Tractat i a la capacitat autoatorgada de la
(no gens representativa) troika per a instar els governs a
imposar polítiques antisocials i favorables a les grans em-
preses, la lliure competència ha acabat esdevenint el valor
suprem i “la” política per antonomàsia (TINA, There is no
alternative): res a vore amb el que ha de ser una constitu-
ció, un bastiment fix on càpiguen els espais institucionals
en els quals, democràticament, és a dir, a través del debat
de baix a dalt, es decidisquen les polítiques econòmiques,
unes, les altres o les seues alternatives.

De passada he esmentat la citació inicial del primer esborrany
del Tractat per a una Constitució europea. En una traducció
entre curiosa, escolar i malèvola, deia així:

La nostra Constitució s’anomena democràcia perquè el
poder és a les mans, no pas d’una minoria, sinó de tot el
poble.

Curiosa: entre les diverses versions (en vàries llengües, in-
closa l’original) que tinc a mà de la Història de la guerra del
Peloponès, les diferències respecte a la traducció de Giscard
són d’allò més llampant. Escolar: podria ser que en algun
manual de primària o secundària es trobe alguna cosa pa-
reguda. Malèvola, perquè defuig a posta el més mínim rigor
filològic:

a) traduir politeía per “Constitució” és un anacronisme massa
abusiu: m’hi referiré de seguida;

b) l’oikeîn de Tucídides que es trasllada com a “poder” de-
riva d’oikos, l’administració dels assumptes propis (do-
mèstics en primer terme; “economia” en deriva,
precisament): en el context de la democràcia atenenca,
es refereix inequívocament al govern i l’administració
dels afers públics;

c) i el pitjor de tot: la falsa oposició entre “la minoria” i “tot
el poble”; ací Tucídides oposa, simplement i convenient-
ment, “la minoria” a “la majoria”.

Com si fos possible ignorar que el sistema polític de què es
van dotar els atenencs -el primat absolut de l’Assemblea per
damunt de qualssevulla altres institucions existents: Consell
i magistratures- xocà frontalment, a la manera d’una guerra
civil, contra els qui havien retingut tradicionalment el co-
mandament de la pólis! Caldrà recordar que, almenys en els
seus inicis (reformes de Clístenes, Efialtes i Pèricles), ‘de-
mòcrates’ era el mot despectiu utilitzat pels aristòcrates per
a designar els qui defensaven el govern popular, el govern
de la massa més pobre (el dêmos, les “classes populars”, po-
dríem dir-ne) que utilitzava el seu “nombre” (majoria) per
a imposar llur domini amb la violència (krátos) exercida con-
tra els rics (la minoria). Isonomia era un terme molt més di-
gerible: literalment, “igualtat davant la llei”. Més endavant
s’assumiria “democràcia” amb un cert orgull fins a derivar
en el patrioterisme antimacedònic i expansionista d’un De-
mòstenes. Però, deixant de banda aquesta interessant histò-
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ria -entre l’evolució dels esdeveniments i la indagació filo-
lògica, tenim tot el dret de preguntar-nos per què els enar-
ques es van decidir a suprimir l’encapçalament del
Preàmbul, tot i amb la forma matussera amb què es presen-
tava. La resposta segurament l’hauríem d’emmarcar en el
context de les discussions que seguiren la conferència inter-
governamental, unes discussions en les quals varen enfron-
tar-se dues legitimitats: la dels ciutadans, d’una banda, i la
dels Estats, la banca i les corporacions transnacionals, de
l’altra. Hui encara acostumem a pensar, il·lusos, que la pri-
mera d’aquestes legitimitats constitueix alhora la font i el
límit de la segona (en això consistiria la representativitat, o
no?). Fins i tot en aquella traducció tan atrotinada, la seua
supressió deixava ben clar que la sobirania se li podia i se li
havia de furtar als ciutadans per conveniències particulars.
No cal ser cap expert en relacions internacionals per a ado-
nar-se que allò que li ha passat a la Grècia de Syriza -que, no
ho oblidem, havia rebutjat majoritàriament en referèndum
el xantatge de la troika i la pressió del govern alemany i dels
seus aliats nòrdics- és el reconeixement de facto que la sobi-
rania popular pot quedar en suspens sempre que ho reque-
risquen els interessos dels Estats poderosos i dels seus bancs
(als quals les Merkel i els Schäuble serveixen de forma tan
eficaç com immisericordiosa).

Abans de capficar-nos més en la qüestió de les diferències
entre la democràcia atenenca i la moderna, serà útil tornar
al teatre -del qual, segons crec, no ens n’hem apartat en ab-
solut-. Prendré en consideració dos exemples, una miqueta
a l’atzar, però no del tot: una comèdia i una tragèdia ben co-
negudes i, com es veurà, molt suggerents. Invertint l’ordre
en què varen ser presentades, resumiré molt breument els
seus arguments sense aturar-me en altres aspectes més o
menys formals (temàtiques mitològiques o quotidianes, es-
tructura de les obres, caràcters dramàtics, el joc personatges-
cor, música, llenguatge, ...) que no vénen ací a tomb, encara
que el valor polític que posseeixen és indiscutible. Es tracta
de Plutus d’Aristòfanes i de Les Eumènides d’Èsquil. Un còmic
i un tràgic, anterior el darrer (primera meitat del segle V
a.C.) al primer (finals del V i començaments del IV). Asse-
nyalaré, però, abans d’oferir els meus resums, una dada cro-
nològica que acostuma a donar-se per posar-los en relació
entre si i amb l’altre parell de grans dramaturgs de l’Atenes
clàssica, Sòfocles i Eurípides. L’any és el 480. En aquesta data
a Aristòfanes encara li quedaven uns quaranta anys (potser
un poc menys) per a nàixer, mentre que, ja quarantí, Èsquil
combatia l’invasor persa a Salamina, Sòfocles, amb vint (ja
no era un efeb), s’exercitava com a coreuta i Eurípides venia
al món en la pròpia Salamina. Malgrat la diferència d’edats,

Sòfocles i Eurípides moririen aproximadament el mateix
any, potser l’anterior a la derrota atenenca davant d’Esparta
en la guerra que tan sagaçment va narrar un dels soldats
combatents, Tucídides. Dels quatre, només el còmic era ate-
nenc pels quatre costats (Èsquil va nàixer a Eleusis, a Colo-
nos Sòfocles, que exercí com a tresorer de la Lliga de Delos,
i Eurípides, com ja he dit, a Salamina). 

Què ens ofereix Aristòfanes a Plutus? Més o menys això, una
paràbola que és quasi una utopia (no seria la primera utopia
que es proposa en una comèdia: el mateix Aristòfanes, a
L’Assemblea de les dones, arribà a plantejar un comunisme gi-
necocràtic4). Cal dir que el nostre autor no és pas cap revo-
lucionari, però sí un descontent: odia la guerra i odia tot
allò que li recorda que en la seua època els valors tradicio-
nals de l’esforç i el treball justament recompensats estan en
decadència davant l’avenç triomfal dels demagogs i els arri-
bistes. Així, a l’inici de Plutus el vell agricultor Crèmil, acom-
panyat d’un esclau prou espavilat, sol·licita a la Pítia de
Delfos que l’instruïsca, sota el dictat del déu, sobre com hau-
ria d’educar el seu fill, si per al bé o per a la manca d’escrú-
pols, atès com de malament li han anat a ell les coses essent
virtuós. Apol·lo li indica que seguisca el primer home que
trobe davant del temple i l’allotge en sa casa. Eixe home re-
sulta ser el déu Plutus, encegat per l’envejós Zeus i que, en
la seua ceguesa, reparteix malament la riquesa: tota per als
roïns, no res per als bons. Amb la promesa que l’ajudaran a
recuperar la vista, Plutus, desconfiat pel mal tracte que ha
rebut dels rics, acaba deixant-se emportar fins a la casa de
Crèmil, a la qual acudeix una multitud d’agricultors hones-
tos i, per això mateix, pobres. Coneixedora del pla de Crè-
mil, una altra deessa, Penia, la pobresa, tracta
d’interposar-s’hi amb diversos arguments; el més decisiu: és
a ella a qui deuen els homes l’impuls de treballar per a gua-
nyar-se el pa, un argument que, com era d’esperar, no con-
venç el protagonista humà que, amb enganys, aconsegueix
introduir Plutus en el santuari d’Asclepi i obtenir-ne la cu-
ració. Ja vident i agraït, el déu s’aplica a distribuir la riquesa
entre els homes laboriosos i justos, amb la qual cosa deixen
d’haver-hi pobres, només rics. Se succeeixen algunes esce-
nes gracioses (com la de la vella lamentosa perquè el seu
jove amant, sobtadament enriquit, es nega a concedir-li els
seus favors sexuals) i la història s’acaba amb una solemne i
entorxada processó que, al ritme d’una dansa, condueix
Plutus fins al lloc que ja havia ocupat en els seus millors
temps, l’opisthódomos o sala posterior del Partenó, temple de-
dicat a Atena (la pólis mateixa). Un lloc d’honor per a qui
afavoreix la majoria; oblit i menyspreu de tot allò que relega
la riquesa a unes poques butxaques. Desatesos els déus

4 Pareu esment a aquesta dada: una "ginecocràcia" (govern de les dones) podia ser pensada per un grec antic; en canvi, l'imaginari grec
no va plantejar-se mai l'eventualitat d'una "dulocràcia" (govern dels esclaus). Com fou possible que Roma sí contemplara amb horror
aquesta possibilitat? La resposta a la pregunta no pot sinó remetre als "fets": la revolta d'Espartac. (Impressionant translació del guió de D.
Trumbo a la pantalla gran, en 1960, per part d'un Kubrick en estat de gràcia, comandant un planter d'actors al capdavant del qual sobresurt,
com el millor actor de la història que és, el ja centenari Kirk Douglas, autor d'un recent i molt recomanable llibre al voltant del rodatge de
la pel·lícula, I am Spartacus.)
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(ningú no els fa cap sacrifici, tothom lloa Plutus), fins i tot
Hermes es decideix a canviar de treball, de missatger d’a-
quells a servent de Crèmil.
Resulta exagerat considerar aquesta comèdia com una repre-
sentació de la lluita de classes a l’antiga, però és cert que
conté una certa visió sociològica de l’època en la qual va viure
l’autor -una visió reflectida sobretot en la discussió entre Crè-
mil i Penia i en alguns altres passatges més desenfadats- i
també incorpora una visió moral molt més concreta (la de la
virtut recompensada). Menys sociològica encara és, no obs-
tant, la segona de les obres que em dispose a resumir. I és que
Les Eumènides d’Èsquil és, per damunt de tot, l’expressió del
trànsit des d’una determinada perspectiva moral (l’heroica,
la del punt d’honor i la venjança, fixada en els poemes ho-
mèrics) a una altra (la que alguns filòsofs, com E. R. Dodds,
i etnòlegs, com ara Ruth Benedict, varen anomenar-la “cul-
tura de la culpa” i de la redempció). Aquest trànsit no es va
produir, certament, d’una manera brusca i sobtada, sinó que
els seus primers símptomes els trobem ja en Hesíode (finals
del s. VIII-començaments del VII) i en la lírica posterior (Ar-
quíloc, Píndar). Com en el cas de la transició des del mite fins
a la raó (de la qual aquella altra transició és solidària), ele-
ments d’una cultura i de l’altra es confonen sovint en els ma-
teixos autors. La trilogia -l’única que s’ha conservat-, de la
qual Les Eumènides constitueix la darrera part, conforma un
únic discurs religiós i moral (una religiositat moral, podríem
dir-ne) que obliga a referir-se breument a les dues tragèdies
precedents (Agamèmnon i Les coèfores) per a copsar de forma
més complida el sentit de la tercera. Suposaré, no obstant, en

el lector un mínim coneixement dels antecedents mitològics
(la maledicció dels Àtrides), perfectament consultable en
qualsevol cas, per a no estendre’m més del que convé.

Admirador d’Atenes i del seu naixent i superior sistema po-
lític -fou la seua puixança la que aconseguí aturar els perses-
, Èsquil no és un intel·lectual a la nova manera, com els
sofistes o Sòcrates, i el seu teatre té un sabor arcaic que s’a-
nirà perdent amb Sòfocles i Eurípides. Això es veu en la seua
arrelada sensibilitat religiosa. Totes les seues obres5 giren ob-
sessivament al voltant de la idea segons la qual els actes hu-
mans estan marcats indeleblement pel judici que mereixen
a -i susciten en- els déus: la idea de culpa, en suma. Ara bé,
en les primeres tragèdies eixa idea es trasllada sense remissió
possible des del pecador cap a tota la seua progènie. Així, a
Els set contra Tebes, l’única tragèdia conservada de la trilogia
que s’iniciava amb Lai i seguia amb Èdip, els prínceps Etèo-
cles i Polinices paguen la culpa del seu pare (Èdip), que al
seu torn pagà per la del seu pare, Lai, que engendrà Èdip
contra la voluntat dels déus. Si la trilogia pot tindre un final,
un desenllaç que no va més enllà6, és perquè ambdós pre-
tendents al tron de Tebes moren sense descendència. Més
que no pas a una successió de vendette7, allò al qual s’assembla
més la concepció esquiliana és a la idea del “pecat original”
(els fills hereten les culpes dels seus pares, llevat de les ex-
cepcions tan excepcionals, Jesús i Maria, de tots conegudes).
Com es pot aturar aquesta successió de mals i patiments re-
buts? El cicle de l’Orestea planteja el problema i en la seua
darrera part, Les Eumènides, Èsquil hi troba una solució.

La història és ben coneguda: en tornar de Troia, el rei d’Ar-
gos (Micenes), Agamèmnon, és assassinat per la seua esposa
Clitemnestra i per Egist, el seu amant i alhora cosí del cap
de l’expedició aquea; la reina, com a venjança pel sacrifici
de la seua filla Ifigènia; Egist, per fer-se amb un tron que
creia legítimament seu. Aquesta és l’atapeïda síntesi d’Aga-
mèmnon. A Les coèfores (peça anomenada així pel cor format
per les portadores de libacions) Orestes i Pilades, fill dels reis
el primer i cosí d’aquest el segon, són informats per Electra,
l’altra germana d’Orestes, del que ha succeït amb Agamèm-
non. Tots tres joves ordeixen la venjança i Orestes la con-
suma, matant la seua mare i l’usurpador. Immediatament les
Erínies, deïtats que persegueixen els parricides, comencen
a turmentar Orestes. El cor final es fa ressò del lament de
l’autor per aquesta successió de venjances, assassinats i, per
dir-ho així, tortura psicològica. La solució o, més aviat, el
compromís es fa palès a Les Eumènides. L’escena inicial té lloc
a Delfos, al temple d’Apol·lo, a qui Orestes demana refugi.
Incapaç d’aplacar les Erínies, Apol·lo li suggereix que diri-
gisca els seus passos, acompanyat d’Hermes, cap a Atenes i

5 Almenys les que se'ns han conservat i, pel que sabem de les que es perderen, aquest sembla ser un tret permanent de la seua personalitat.

6 A l'Antígona de Sòfocles encara es prolongarà una generació més, per bé que col·lateral: a banda de la mateixa Antígona, també mor
Hemó, fill de Creont, oncle d'Antígona.

7 La noció de "perdó" que, com ja va notar Hannah Arendt, introdueix el cristianisme en la història d'Occident constituirà la condició de
possibilitat d'un fre eficaç a la successió d'assassinats.

Dionís (a l’esquerra, dempeus) i Plutus (amb un corn)
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hi busque la protecció d’Atena, alhora que aconsegueix amb
un encanteri adormir i endarrerir així les Erínies. S’encar-
regarà el fantasma mateix de Clitemnestra de despertar-les
per tal que vengen la seua mort de la manera com elles saben
fer-ho: resseguint el rastre de l’assassí (per l’olor de la seua
sang) i aclaparant-lo amb llur incessant reclam d’escarment.
Un cop a Atenes, la deessa de la ciutat, pressionada per les
Erínies, determina que siguen dotze magistrats els qui jutgen
l’acusat i determinen si és culpable o innocent. I aquest és
el pas que m’interessa ressaltar: Atena ha introduït una llei
nova (el judici públic i inapel·lable) enfront de la llei tradi-
cional que exigeix per al matricida un càstig exemplar i sense
contemplacions. Les Erínies, tot i que accepten la decisió
d’Atena8, adverteixen la deessa que no està jugant net. Cons-
tituït l’Areòpag amb dotze ciutadans irreprotxables, i inau-
gurada per a la posteritat la nova institució (en la història
profana es diu que fou fundat per Soló i reformat per Clís-
tenes9), se succeeixen els al·legats de l’acusació (les Erínies
com a portaveus de l’espectre de Clitemnestra) i la defensa
(Apol·lo). La defensa d’Orestes suggereix que els lligams
entre els esposos són tan sagrats com els que es donen entre
pares i fills, de manera que si matar la mare ha estat assassi-
nat, també ho havia estat la mort d’Agamèmnon a mans de
la seua muller. L’argument central, no obstant, i també el de-
finitiu d’entre els que aporta Apol·lo, un argument que
aconsegueix inclús convèncer la pròpia Atena, es refereix a
la superioritat de l’home sobre la dona en qualsevol matri-
moni, de manera que no pesa igual el crim contra el pare que
l’assassinat de la mare, puix que fins i tot Atena nasqué
només del seu pare, Zeus, i la sang paterna és la que flueix
per les venes del fill, no pas la materna10. Les Erínies, en
canvi, havien argumentat que deixar un assassí sense càstig
obriria les portes per a què qualsevol pogués matar qualsevol
altre. Amb sis vots a favor i sis en contra de la sanció a Ores-
tes, el dictamen bondadós d’Atena acaba prevalent, malgrat
els planys i queixes de les enrabiades deesses. Però acaben
sotmetent-s’hi i, alhora, comprometent-se a ser indulgents
amb Atenes, raó per la qual reben d’Atena el nom d’”Eumè-
nides”, és a dir, “les benèvoles”, venerades d’ara endavant
pels atenencs per tal que els siguen propícies.

Si substituïm la selecció que efectua Atena pel sorteig entre
tots els ciutadans i ampliem a cinc-cents el nombre de jutges,

arribem fins al tribunal que jutjà i condemnà Sòcrates: en
cas d’empat -que no va donar-se en cap de les dues ocasions-
hauria prevalgut el principi jurídic “in dubio pro reo” instaurat
per la patrona d’Atenes. L’important de l’assumpte és que,
amb tot el seu embolcall mític, el que té lloc en aquesta tra-
gèdia és el pas de la llei del talió a una concepció de la jus-
tícia més moderna i lligada a institucions ben conegudes del
públic, un pas -de la venjança privada a la justícia pública-
que trasllada a l’àmbit del dret l’evolució del mite a la raó,
és a dir, d’un poder (de càstig, ací) indiscutible i indiscutit,
imposat a la ciutadania per la tradició, a una justícia l’admi-
nistració de la qual corre a càrrec de tota la comunitat.
¡Com de lluny estem de les normatives, directrius i altres
històries que ens dicten i aixafen des de Brussel·les i des
d’altres llocs difícilment ubicables en cap punt de la geogra-
fia planetària! ¡I com ens apropen aquestes institucions no

8 A diferència del que fan a la Ifigènia a Tàuride d'Eurípides.

9 Amb vista a contextualitzar de forma una miqueta més precisa aquest punt, reproduiré un paràgraf d'una de les millors i més  consultades
històries de la literatura grega, la de l'austríac Albin Lesky. Diu així: "Les parts han parlat i, abans del primer veredicte, Atena anuncia la
institució del tribunal que durà el nom d'Areòpag i haurà de jutjar els delictes de sang. A l'escenari de l'Orestea (...) també hi te cabuda la
història contemporània. Quatre anys abans de la representació de la trilogia, Efialtes havia aconseguir per la força una modificació en la
constitució que privava dels seus drets polítics a l'antic consell d'ancians, l'Areòpag, limitant-ne les funcions al judici en causes de sang i
drets de vigilància sacra. A Les Eumènides, Èsquil no pren posició en la lluita entre les parts: per boca d'Atena no exigeix per a l'Areòpag
més del que li havia quedat després de la reforma. L'Areòpag ha de ser honorat com a baluard del dret que havia de solucionar el conflicte
de les velles venjances d'assassinats en una població que viu d'acord amb la gran sentència d'Atena: 'no estar-se sense govern ni estar
sotmesos a despotisme'".

10 Alguns -en particular algunes- especialistes han volgut vore en aquest testimoni la dramatització del trànsit des del dret matriarcal fins al
patriarcal, però sembla més aviat que allò que buscava l'autor de l'obra era simplement donar-li un happy end i cloure-la d'una vegada per
totes. Com ja he dit, no totes les tragèdies antigues desemboquen en un final tràgic: la pròpia etimologia no hi obliga.

Atenea
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elegides a allò que Èsquil creia haver superat!
Una comèdia i una tragèdia ben conegudes ens permeten
d’orientar-nos en el que Cornelius Castoriadis anomenà
l’”imaginari” grec, és a dir, el conjunt de valors i pressupòsits
creats i creadors, però també limitadors, d’una determinada
cultura. A partir d’algunes de les lliçons que en podem ex-
traure -i d’altres que haurem de deixar fora d’aquestes pà-
gines-, pense que podem fer-nos una idea de l’imaginari
polític atenenc clàssic. És de democràcia del que tractem
ací i és l’Atenes democràtica la que ens proporciona, per la
quantitat d’informació que ens han transmès no sols els seus
contemporanis sinó també tota una posteritat, les pistes que
permetran, en l’apartat següent, un contrast alliçonador
amb una altra variant de la democràcia, la nostra. Per ara,
la meua principal referència serà la tragèdia, teoritzada poc
després del seu sorgiment i, sobretot, del seu apogeu amb
Sòfocles i Eurípides. Aristòtil ens en va llegar algunes perles
que han pogut ser discutides durant segles. De l’altre “gè-
nere”, en canvi, gairebé només digué açò (i si en va dir al-
guna cosa més, no degué ser molt més favorable, en vista de
la poca estima que pareixia professar-li):

La comèdia és (...) una imitació dels homes pitjor
del que són; pitjor, en efecte, no pel que fa a algunes
o a tot tipus de mancances, sinó tan sols pel que fa a
una classe en particular: allò ridícul, que és una es-
pècie del lleig. El ridícul pot ésser definit potser com
un error o deformitat que no produeix dolor ni dany
als altres; la màscara, per exemple, que provoca la
rialla, és quelcom lleig i distorsionat, que no causa
dolor. (Aristòtil, Poètica V, 1449a 31-35).

A més d’una forma d’art, la tragèdia grega és una institució
social (literalment: quelcom instituït per una societat) oberta
a tots els ciutadans. La seua especificitat rau en el fet que és:
a) un espectacle que problematitza la realitat social en mos-
trar-ne els esquinços que l’amenacen i b) un seriós adverti-
ment que la ciutat es fa a si mateixa sobre la conformació
essencialment tràgica (sense suport, lliurada a la mort) de
l’ésser humà. Com ja he dit, més que no pas els seus trets
formals i religiosos (o irreligiosos), m’interessa remarcar
l’esperit polític i la base ontològica comuns a les grans tra-
gèdies que ens han arribat senceres, des d’Els perses (472)
d’Èsquil fins a Èdip a Colonos (estrenada pòstumament l’any
401) de Sòfocles. Crec que un parell de trets que n’assenya-
len el significat polític seran suficients per a poder seguir
desenvolupant el meu argument principal:

a) La tragèdia naix sota els auspicis de Pisístrrat (segons sem-
bla, ell féu construir el primer teatre d’Atenes en un dels
vessants de l’Acròpolis), però la figura del tirà s’hi presenta
com el contramodel dels valors democràtics. La tirania fou
sentida, segons H. Arendt, com “el desterrament dels ciu-
tadans de l’esfera pública i la insistència que es preocupes-
sen dels seus assumptes privats”, val a dir, com el revers i
l’anul·lació del poder del dêmos sobre el qual s’havia recol-
zat. Tirania, barbàrie i femineïtat, motius principals de la
tragèdia, ho són precisament perquè encarnen l’”espai

d’alteritat” requerit per i per a la reflexió sobre la ciutat
democràtica i les seues institucions: el poder despòtic i
l’àmbit domèstic -el de l’irracional-emotiu-, representats
respectivament en el tirà (o en el bàrbar) i en les dones.
Que, d’una banda, Atenes quede quasi sempre fora de la
representació tràgica (jo m’he fixat en l’excepció per com
ha resultat ser de significativa) i que, d’altra banda, els déus
i herois de la tradició siguen tan sovint els personatges dra-
màtics -encarnant, però, la funesta supèrbia i sota una exis-
tència fràgil-, constitueixen dos evidents reforços de la
necessitat de presentar “des de l’exterior” les tensions de
l’univers politic.

b) En el drama àtic, tal com hem vist en l’exemple triat, s’o-
pera la transició des d’una concepció “objectiva” de l’o-
rigen de la culpa a una altra d’índole “subjetiva”. L’heroi
tràgic, enfrontat a forces externes i internes contra les
quals no pot o no vol fer res (recordem Èdip, recordem
també Antígona), descobreix en el seu comportament -
el que ha desencadenat precisament el drama- la “raó”
de la pròpia desgràcia. Que això siga i, sobretot, “es re-
presente” públicament així pressuposa una consciència
clara que l’equació “realitat = raó” manca de fonament
ontològic suficient. D’una banda, la tragèdia posa en re-
lleu que l’ordre no és un principi sinó un fi, que, més
que estar establert, “es restableix” -s’institueix- després
de la catàstrofe (però no sempre al final de les obres: ja
hem vist que no totes tenen “final tràgic”): que, en suma,
l’ésser no és completament racional -ni tan sols Plató va arribar
a creure el contrari-. Però evidencia també que ja podem
estar carregats de raons, que entre les intencions i el que
busquem no té per què haver-hi correspondència imme-
diata, i encara menys des de l’obcecació en una opció
concreta (ho acabem de vore en Les Eumènides, però po-
dríem reflexionar en un sentit paregut a partir de l’opo-
sició entre Antígona i Creont). En palesar tant les
alternatives com els riscos de la democràcia -igual que el
tirà, també el poble pot equivocar-se o, simplement, no
tindre les coses clares-, la tragèdia es mostra com una de
les seues més eficaces institucions autolimitadores.

3. Constitució antiga i democràcia moderna
Provem ara de contraposar la democràcia atenenca i la mo-
derna. Per tal d’avançar, el lector o lectora hauria de tenir
present la mínima ressenya etimològica (dêmos-krátos) que
he traçat pàgines enrere.
Admirable creació del geni hel·lè, justament apreciada des
dels seus orígens fins a hui, però també molt mal entesa, la
democràcia antiga va tindre certament els seus exclosos. Es-
claus, dones i metecs (estrangers establerts a Atenes) no par-
ticiparen d’aquesta vivència; sí, a desgana, els seus enemics
(els rics i poderosos de sempre). Amb raó digué l’esmentat
C. Castoriadis que “els grecs van inventar la universalitat del
pensament, però no conegueren la universalitat política”.
En absència d’una (més o menys) elaborada “filosofia polí-
tica de la democràcia” fins a Aristòtil, comptem, certament,
amb la seua plasmació a Atenes, de la qual em semblen des-
tacables alguns aspectes. En resum, i sense tots els matisos
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que caldria considerar (particularment els negatius i defor-
madors, resultat de les males pràctiques que tenien lloc en
una societat i una cultura que no podien ser ni de bon tros
perfectes: demagògia, corrupció, tupinades, etc.):

1. Primerament: l’atenenca fou una democràcia no repre-
sentativa sinó directa. Atenes11 ignorà la idea moderna del
mandatari elegit de tant en tant: no hi hagué cap teoria
al respecte perquè el supòsit metafísic d’una sobirania lar-
vada que emergeix cada x anys era fora del camp de visió.
L’imaginari polític grec clàssic es mogué sempre entre els
extrems del deteniment absolut del poder per una o và-
ries persones (tirania, oligarquia) i el poder popular (de-
mocràcia). És ben cert que es coneixia i es va practicar
l’elecció (així ho hem vist en Plutus, la totalitat dels po-
bres virtuosos són seleccionats finalment pel déu; a Les
Eumènides, certs individus de conducta irreprotxable),
però en una mesura molt menor que la rotació i el sor-
teig. Sovint la delegació de competències de l’Assemblea
en particulars es va considerar necessària, però obeïa a
dos principis força contradictoris, aristocràtic el primer
(s’escollia “els millors”, “els més escaients” a la finalitat
que es perseguia en virtut d’una experiència ben provada:
els posseïdors d’una tekhnè específica), democràtic l’altre
(podien ser deposats en la següent reunió de l’Assem-
blea). La proposta del Plató madur privilegiarà el principi
aristocràtic en perjudici del segon (el cèlebre govern dels
savis o, com hui ho diríem, dels “il·luminats”). Atenes va
combinar ambdós principis i en aquest règim mixt veié
Aristòtil el millor dels possibles per tal com evitava l’apro-
piació del poder per part d’una oligarquia o d’un tirà.

Quan en l’actualitat sentim a parlar de la democràcia di-
recta, automàticament salten les alarmes davant dels perills
que se li suposen. El primer -i també el més obvi- és el de
la dificultat que un grup massa nombrós de persones puga
autogestionar-se eficaçment. No hi ha cap dubte que els
populosos països del nostre temps, amb milions i milions
d’habitants, poden lògicament suscitar dubtes sobre la pos-
sibilitat d’encetar -però sobretot de ser resolutius en- un
debat obert a tantíssimes bandes: no deixa de ser un pro-
blema de límits. Ateses les exclusions de la ciutadania ate-
nenca a què m’acabe de referir (dones, és a dir, la meitat
de la població; esclaus, potser la quarta part, si no més; es-
trangers, que acudien en massa durant l’època clàssica a
la pròspera urbs a la recerca de fortuna segura; afegim-hi
també els menors d’edat), el còmput global de persones
amb plens drets resultava ser molt més reduït del que po-
dríem esperar. A més, segons alguns càlculs fiables (fiabi-
litat sempre molt relativa), un cos polític d’unes trenta o
quaranta mil persones podia quedar reduït, almenys du-
rant els primers moments de funcionament ple de la de-
mocràcia, a unes vint o vint-i-cinc mil en una reunió

ordinària (és a dir, la capacitat d’alguns camps de futbol
mitjanets, menys de la meitat que la del Nou Mestalla).
Però encara hi ha una altra qüestió que infon desconfiança
envers la democràcia directa: qui haja assistit de jove a al-
gunes assemblees d’estudiants on tothom es baralla per
prendre la paraula sentirà certa recança pel temps malgas-
tat. L’arrel del problema la trobem, de nou, en l’absència
de límits. En una assemblea, qualsevol pot parlar de tot, des
d’allò més urgent i vital fins al més trivial i nimi: la qüestió
és si ha de dir-ho tot. Els atenencs, conscients per tradició
que no tot pot ser entès ni preveure’s ni explicar-se (m’hi
he referit al final de l’anterior apartat), van saber autoli-
mitar-se de moltes maneres. D’una d’elles me n’acabe d’o-
cupar: la representació tràgica (i, per què no, també la
còmica). Una altra fou la institució coneguda com a “graphè
paranómon”, o “acusació d’il·legalitat”. En no considerar-se
el dêmos omniscient, qui volgués fer passar davant l’Assem-
blea com a acceptable una llei contrària a altres lleis fona-
mentals, o que fos directament perjudicial, podia trobar-se
en una reunió posterior en la desagradable situació que
algú l’acusés, davant del cos polític sencer, d’haver infringit
la lleis i ser portat a judici davant (i condemnat per) un tri-
bunal compost, com hem vist, per ciutadans triats per sor-
teig (qualssevol ciutadans, doncs). És a dir, el poble mateix
es donava a si mateix una institució per la qual ell mateix ex-
ercia el seu propi control. Aquest punt presenta dues cares:
una, l’actitud cauta que tothom tendiria a mantindre en
l’Assemblea; l’altra (no deixem de tractar sinó amb éssers
humans), la proliferació que podia donar-se -i que en molts
moments, sens dubte, es donà- de denúncies públiques. La
delació, que podia originar-se tant en enfrontaments de
caire personal com en un excés de zel, no era llavors i allà
l’acte vergonyós que evitem hui realitzar.

2. Els moderns tendim a diferenciar un àmbit al qual anome-
nem “govern” -o, inadequadament, “executiu”-, que és el
que pren les decisions per nosaltres (hem “delegat” en les
persones que el formen); no pas així els atenencs. Més que
no pas governants, aquests van conèixer dirigents (stratégoi),
mers “tècnics” que retien permanentment comptes de les

11 Més pròpiament caldria parlar dels "atenencs". "Atenes" era una mera referència geogràfica (anar d'un barri d'Atenes a un altre, per ex-
emple). Políticament només existien -i així es denominaven a ells mateixos- els ciutadans com a tals. L'única de les constitucions de l'Hèl·lade
que es conserva de la centena i mitja llarga que havien aconseguit reunir Aristòtil i el seu equip és, precisament, la "dels atenencs".
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seues determinacions a l’Assemblea i aquesta era la que, en
darrera instància, les aprovava o rebutjava. Això no exclou
(de fet, apunten cap al contrari tant l’existència en la ciutat
dels sofistes, aquells mestres de la persuasió, com la figura
de Pèricles i la seua preeminència durant gairebé quatre
dècades) que l’Assemblea pogués ser manipulada per qui
demostrés major habilitat, per eloqüència, per carisma, o
per totes dues coses. Però l’apreciació de la llei com ema-
nant de la ciutadania -dêmos autonómos: el poble fa i es regeix
per les seues pròpies lleis- dista anys-llum de la idea mo-
derna segons la qual la llei la dicten “uns altres”, els legisla-
dors. Per la seua banda, l’”executiu” pròpiament dit (el cos
administratiu, per entendre’ns) estava a Atenes, des dels ni-
vells inferiors fins als més elevats, quasi totalment en mans
d’esclaus, sota estricta supervisió i sense cap funció política.

3. Estat, constitució i comunitat foren en l’Atenes clàssica una
sola cosa. De fet, resulta impropi l’ús del terme “Estat”, la
connotació moderna del qual com a institució transcen-
dent al cos civil és invisible en eixe context. Caldria parlar
més aviat de la pólis com d’una institució permanent, i de
la politeía (terme comunament mal traduït per “constitu-
ció”, i no només per part de la comissió Giscard) com de
“la manera com el poble s’ocupa dels menesters comuns”,
és a dir, “modificant constantment les regles sota les quals
viu” (Castoriadis, novament), a diferència dels nostres
marcs constitucionals -quan n’hi ha-, sotmesos només a
eventuals canvis que, o bé són mínims, o bé alteracions ra-
dicals en virtut del dret del més fort -després d’una guerra
o d’un cop d’Estat, per exemple, però també pels dictats
d’institucions supranacionals no elegides però vinculades
molt directament a interessos i poders econòmics12. 

La modernitat filosòfica i política sorgirà precisament del
procés pel qual es pren consciència que Estat i societat
civil són dues coses diferents. La primera reflexió que
considera (descobreix, dirà Marx) aquesta distinció es duu
a terme enfront de l’absolutisme que, gairebé a la manera

de Plató, pretenia, davant de burgesos i la resta del tercer
estat, la seua absorció contra la naturalesa de les coses
(l’efectiu desenvolupament social i econòmic). El jove
Marx farà el diagnòstic més precís de les condicions d’e-
mergència d’una societat civil “separada” de l’aparell es-
tatal-burocràtic en el marc de la seua crítica a la Filosofia
del dret de Hegel: allò que aquest havia de dir sobre la
“bürgerlicher Gesellschaft” i el seu “sistema de les neces-
sitats”, ens ve a dir Marx, ho trobà en “els anglesos i fran-
cesos del segle XVIII13”, tal com Marx mateix trobà en
l’economia política “l’anatomia de la societat civil”. Però
també aquests són temes per a un altre article, que aca-
baria enllaçant amb el calvari que ens han fet passar a
molts amb la maleïda “educació per a la ciutadania”.

4. Entre els antics demòcrates la política era l’espai idoni
per a expressar l’opinió particular (dóxa) i no pas, per
tant, qüestió de ciència (epistéme). Convertir, com va voler
fer Plató, la política en ciència -i, per tant, en professió-
hagués implicat posar-la en mans d’uns quants setcièn-
cies, els presumptes únics facultats per a projectar “la” jus-
tícia sobre la pólis. Mantenir-la, en canvi, en l’àmbit de la
dóxa i, doncs, de la discussió autoinstituent assegurava la
plena igualtat dels ciutadans, l’igual valor a priori de tots
els parers i de tots els vots, i potenciava la participació,
consagrada com a deure en el dret atenenc (d’altra banda,
des de Pèricles almenys, es potenciava aquesta participa-
ció pagant la jornada no treballada a qui, per necessitat,
podia vore’s obligat a faltar a la reunió de l’Assemblea).
No hi ha dubte que l’especialització tendí a donar-s’hi -
en cas contrari, no s’entendria el paper dels sofistes-, però
varen adoptar-se constantment mesures amb vista a posar
fre a una professionalització que podia acabar en la pura
demagògia. Nosaltres trobem normal que hi haja un grup
d’experts que ens governe. En la base d’aquest contrast
tan imponent hi ha el fet que, per als grecs, l’esfera pú-
blica era i havia de preservar-se com una i indivisible,
mentre que la modernitat pren com a punt d’arrencada

12 Com espere poder desenvolupar en un treball posterior, un dels trets que defineixen més clarament el tarannà antidemocràtic (o "pe-
culiarment" democràtic) dels pares putatius del neoliberalisme (els Hayek i els Friedman, però també els ordoliberals alemanys, Walter
Eucken en primer lloc) és l'arrabassament a la ciutadania del poder de discussió i decisió sobre dogmes quasi religiosos com ara l'economia
de mercat, els beneficis "socials" de la competència sostreta a la intervenció estatal (la "mà invisible" de sant Adam Smith -pobre Adam
Smith!-), la inviolabilitat de la propietat privada, la contenció de la inflació (el dogma/obsessió monetarista), etc., etc. En un símil que no
és menys eficaç que problemàtic: així com no és convenient canviar cada quatre anys les normes de tràfic, tampoc no es pot deixar en
mans del govern de torn (en darrer terme triat pel poble, font de legitimitat) la potestat de modificar d'acord amb la seua ideologia (que
no és l'única) allò que és de sentit comú (més ben dit: que es vol convertir en "el" sentit comú). Contra el perill d'un afebliment de les so-
cietats liberals per les alternances en el legislatiu i en l'executiu, tant neoliberals com ordoliberals proclamen la necessitat de reduir la po-
testat del poble a una mera elecció de governants, sotmesos a òrgans suprapartidistes (una banca central, nacional o supranacional, forta
i dotada d'immunitat, és a dir, d'impunitat, irresponsable davant del poble, a imatge i semblança de la irresponsabilitat i inviolabilitat de
monarquies com la dels Borbons) i als principis quasi-religiosos esmentats (preferentment constitucionalitzats: ja m'he referit a la reforma
exprés de l'art. 135 de la Constitució espanyola del 78 i m'he estès una miqueta sobre algunes característiques certament simptomàtiques
del Tractat signat en octubre de 2004). Resultats esperables: a) l'autoritat suprema deixa d'estar en mans dels "representants" del poble,
b) la democràcia esdevé així -en l'expressió preferida per Hayek- mera "demarquia", poder de lleis que limiten -no expressen- la voluntat
del poble i c) el dret públic (social) queda definitivament subordinat al mer dret privat i penal. En definitiva: la democràcia (el krátos
exercit per la massa dels pobres) es transfigura en oligarquia (el krátos és exercit per una minoria de rics i d'experts amb sous astronòmics
... i lliures d'impostos!): el "món a l'inrevés" del "món a l'inrevés" d'Aristòfanes.

13 Hi hauria d'haver afegit: escocesos. Ferguson, Smith, Steuart i fins i tot Hume ho eren, si bé tots ells nasqueren poc després de l'Acta
d'Unió de 1707.
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el seu fraccionament en grups d’interessos “legítims”, in-
teressos que hauran d’harmonitzar uns “àrbitres” la pre-
sumpta neutralitat dels quals es xifra en una perícia
també presumpta, de la qual en donen raó a d’altres ex-
perts i, ocasionalment, tot i que per desgràcia cada cop
menys, als electors -enfront del judici del poble d’Atenes
en assemblea permanent-.

5. Essent la política una qüestió de dóxa, el risc de descom-
posició interna s’hauria incrementat més enllà del tole-
rable si la ciutat no hagués vetllat per l’educació (paideía)
dels ciutadans. Enfront de l’individualisme i l’egoisme ra-
pinyaire moderns, els atenencs tenien clar que és la so-
cietat qui forma l’individu i que, essent aquest una peça
del conjunt, la seua autonomia, llibertat i felicitat no es
poden realitzar més que a través de la felicitat, la llibertat
i l’autonomia del comú. Per això s’exigia dels individus
aquest compromís sota pena d’àtimía o privació dels drets
civils. Així mateix constituïa una part substantiva de la pai-
deía que els ciutadans arribessen a prendre contacte crític
amb la pròpia tradició (ho acabem de vore en la comèdia
i la tragèdia glossades), requisit indispensable per al qües-
tionament i la renovació de les institucions -la historiogra-
fia, recordem-ho, naix en plena època clàsica-. També, en
fi, era paideía, i ho era molt principalment, la discussió a
l’àgora dels problemes que concernien a tothom. L’ob-
jectiu d’aquests i d’altres exercicis no era cap altre que el
de formar éssers humans “amants de la saviesa, la bellesa
i el bé comú” (Pèricles segons Tucídides): a això aspira-
ven també la tragèdia i, a la seua manera burlesca o cari-
caturesca, la comèdia.

I fins ací el quadre “ideal”, tan sols alguns elements de re-
flexió sobre una pràctica que, com ja he indicat, no deixa
de tenir punts foscos, començant pel capítol de les exclu-
sions ja esmentat.

Fixem-nos ara en l’altra cara de la (mateixa?) moneda, la de-
mocràcia representativa, també en un quadre necessàriament
esquemàtic i ideal, a més de subsidiari del que altres n’han
dit. Però prèviament posem-nos en situació recordant una
cosa que ja ha estat dita: creiem viure en “democràcia” per-
què escollim representants i, si no ens agrada el que fan i
diuen durant el temps que els hem concedit per a legislar,
establir tractats, etc., els deixem de votar i busquem els re-
canvis que facen tot això per nosaltres en l’esperança que
ens vaja millor amb ells. Al respecte no ve malament evocar
allò que irritava tant al ginebrí i republicà Rousseau dels an-
glesos: aquests, deia, “creuen que són lliures perquè escu-
llen els seus diputats un cop cada cinc anys; són lliures un
dia cada cinc anys”. El resultat, doncs, és que durant aquests
cinc anys (o quatre, tant se val) els ciutadans no són actius
sinó passius. És el cas que en certs períodes (els preelecto-
rals) se’ns presenten uns quants personatges i alguns partits
i tota la situació que viurem i les opcions davant de les quals
ens trobarem han quedat predeterminades durant els anys
anteriors. Importa poc que prenguen decisions que no ens
agraden, ja que fins que no es tanque la legislatura no po-

drem fer-hi res: hem assumit que l’Estat són eixes persones
i eixos partits i, a tot estirar, podrem fer rebequeries més o
menys sonores, més o menys sacsejadores. Mentrestant,
tenen anys per a fer i desfer i, sobretot, per a donar garses
per perdius (amb l’inestimable ajut dels mitjans de comu-
nicació, és clar).

Res a vore, per tant, amb l’Atenes clàssica on, com hem vist,
l’Estat es confon amb l’Assemblea dels ciutadans, de manera
que qualsevol decisió està tan limitada com la pròpia pólis de-
mocràtica. Perquè, en efecte, allà la sobirania ni era patri-
moni de cap rei, sacerdot o noble, ni tampoc no es delegava
(alienava) en alguns, sinó que estava en mans de la col·lecti-
vitat. Per això resulta anacrònic referir-se a Atenes com a pu-
rament i simplement un Estat. Per a nosaltres, ja ho he
assenyalat, des de l’època de l’absolutisme l’Estat és quelcom
aliè, un monstre, un Leviatan que ens imposa la seua voluntat
i davant del qual tan sols podem defensar-nos amb la llei, al
seu torn promulgada per uns quants i, per tant, també aliena
a nosaltres (això és el que anomenava Kant, i no només per
al context moral, heteronomia, enfront  de l’autonomia, la de-
sitjable autoproducció de la llei per part dels qui s’hi sotme-
tran). Dit això, podem passar a enunciar sobre quines bases
i rutines intel·lectuals s’ha assentat aquesta vivència quoti-
diana d’aparent llibertat i real submissió.

En un llibre ja clàssic del politòleg francès Bernard Manin,
Les principes du gouvernement représentatif (1995), l’autor ha
traçat de forma magistral la història de com la democràcia
sense qualificatius (“directa” és un afegitó molt posterior,
incorporat per contrast amb altres usos que s’han anat fent
del substantiu) passà a adjectivar-se i a identificar-se amb,
justament, l’expressió “govern representatiu” (i, més enda-
vant, “liberal”). Compartisc amb l’obra esmentada les pre-
misses (fonamentalment, el referent atenenc) i la major
part dels seus desenvolupaments, però no totes les conclu-
sions a què arriba, la qual cosa no és cap impediment per-
què en recomane calorosament la lectura. Em recolzaré en
alguns dels seus arguments principals, apartant-me’n en
punts concrets per tal de reforçar el contrast exposat entre
tots dos tipus de democràcia i per a avançar cap a la conclu-
sió d’aquestes pàgines.
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La paradoxa amb què comença Manin és la següent: “les de-
mocràcies contemporànies han sorgit d’una forma de go-
vern que els seus fundadors oposaven a la democràcia”. Dit
d’una altra manera: el govern representatiu sorgeix en la
història moderna d’Occident a través de tres revolucions
(l’anglesa, l’americana i la francesa) com una alternativa,
conscientment elegida, a la democràcia directa o govern popu-
lar. No n’hi ha prou a dir, com s’ha volgut fer, interessada-
ment, que la paraula democràcia evocava una societat en la
qual els propietaris de terres podien dedicar llur temps a
discutir sobre el diví i l’humà gràcies a la servitud14. Si això
era cert, ho era només en part. Allò que es tenia a la ment -
i atemoria la burgesia ascendent- era més aviat un tipus de
govern en el qual l’Assemblea popular gaudia d’un paper
preeminent, mentre que l’elecció per a designar responsa-
bles executius o merament consultius ocupava un lloc se-
cundari. Enfront d’aquesta forma d’organitzar la vida en
societat, va anar forjant-se’n una altra, el règim representa-
tiu, basat en quatre principis. En les formulacions de Manin:

1. Els qui governen són nomenats per elecció amb intervals
regulars.

2. La presa de decisions per part dels qui governen manté
un grau d’independència en relació amb els desitjos de
l’electorat.

3. Els governats poden expressar llurs opinions i desitjos po-
lítics sense estar sotmesos al control dels governants.

4. Les decisions públiques se sotmeten a un procés de debat.

El primer d’aquests principis, que és solidari, com vorem de
seguida, d’un principi de distinció (no tothom pot conside-
rar-se apte per a ser escollit), és el que definirà de forma
pròpia el govern representatiu. En canvi, l’elecció-distinció
no podia deixar d’ésser considerada, en la democràcia an-
tiga, com un tret aristocràtic (se suposa que cal escollir els
millors, els àristoi). El sorteig, en canvi, garantia, no ja que
tothom fos alhora governat i governant, sinó que qualsevol
ciutadà podia arribar a ocupar una posició i l’altra successi-
vament: les possibilitats d’accedir al poder polític eren, per
consegüent, iguals.

A poc a poc, doncs, el sorteig anirà perdent el paper pre-
ponderant que havia tingut en la selecció dels magistrats i
dels jutges (dels “especialistes” ja n’he parlat: es reclutaven,
sí, però havien de retre comptes constantment davant l’As-
semblea) i l’elecció anirà guanyant adeptes. Tot i així, en les
repúbliques italianes de finals de l’Edat Mitjana i del Renai-
xement (la Florència de Maquiavel, posem per cas) encara
es donarà, tal com ens diu Manin, el sorteig com una insti-
tució central del règim republicà. En descobrir que servia

bé a la finalitat de lluitar contra les faccions, els florentins
no feien més que redescobrir que aquest mecanisme era
més democràtic que no pas l’elecció. Més endavant, Mon-
tesquieu i Rousseau, amb arguments força diferents, també
veieren en el sorteig una modalitat d’accés no hereditari al
poder15. Les reflexions que van fer al respecte han estat con-
siderades, tanmateix, marginals respecte al conjunt de les
seues respectives obres, meres pensades que no tenien per
què afectar en res la valoració general d’aquelles. Però el
cas és que el mateix Montesquieu lligava estretament, per
una part, sorteig i democràcia (qualsevol ciutadà pot espe-
rar raonablement servir a la seua pàtria) i, per l’altra, elecció
i aristocràcia, com ja havien fet els antics. Les mateixes cor-
relacions es donen explícitament al Contracte social de Rous-
seau. 

Al marge, però, d’aquestes excepcions, el sorteig amb prou
feines apareixerà en la discussió dels segles centrals de la
modernitat -i més ençà- i, quan es plantege, serà per a re-
butjar-lo per impracticable (llevat del cas de societats de pe-
tites dimensions, que ja no eren el cas). Dues idees clau
apareixen llavors com a dignes d’ésser acceptades: d’una
banda, que ningú no pot ser obligat a acceptar allò per al
qual no haja donat el seu consentiment (i el sorteig, certa-
ment, no té res a vore amb el consentiment, contracte o
pacte social); de l’altra, que els governants han de ser “su-
periors” als electors. Tal superioritat es vincularà (com la
noció de contracte) a consideracions provinents del dret na-
tural: ja que no tots els ciutadans són naturalment iguals -
com, en sentit contrari, s’assumia a l’Atenes clàssica, si més
no com a projecte a l’interior de la noció i la pràctica de la
paideía-, cal forçar que els elegits siguen “superiors” als elec-
tors. La qüestió clau que derivarà d’aquesta convicció és
quin tipus d’”excel·lència” haurà de revestir el candidat a
l’elecció, quines qualitats l’han de distingir per a poder for-
mar part de l’elit votable i, eventualment, governant.

Traslladada la discussió al cor de la votació mateixa, ben
prompte sorgirà el problema de com restringir el dret de
sufragi a certes categories de persones a fi de garantir l’e-
lecció del representant “adequat”. És així com, conscient-
ment, les ments pensants dels diversos processos
constituents instituïren una demarcació clara entre votants
i no votants, ciutadans actius i ciutadans passius. El criteri
adoptat preferentment a França i Anglaterra per a aquesta
restricció fou el de la renda (territorial o contributiva)16: per
sota d’un cert nivell, el ciutadà restava confinat en la cate-
goria dels passius. Als naixents Estats Units, en canvi, els de-
bats constituents es focalitzaran vers el principi de
representativitat i la necessitat de controlar els dirigents

14 De fet, la revolució americana no va qüestionar aquesta xacra: molts dels pares fundadors dels actuals Estats Units d'Amèrica del Nord
eren posseïdors d'esclaus. És aquest un fet que als joves estudiants de primària i secundària d'allà no se'ls remarca prou.
15 Harrington, por la seua banda, es decantarà, amb el mateix objectiu, per un altre dels procediments clàssics: la rotació de càrrecs, bo i
admetent, no obstant, la reelecció, a diferència de l'Atenes clàssica, on només es podia ser membre de la Boulè o Consell un cop a la vida.
16 Una recomanació cinematogràfica que, si bé col·lateralment, ve a tomb: l'excel·lent Cromwell (1970), de Ken Hughes, que en algun mo-
ment també toca aquest punt. Inoblidable duel interpretatiu de Richard Harris com el Lord Protector i Alec Guiness com a Carles I.
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electes (Madison, per exemple, proposarà sotmetre’ls a elec-
cions freqüents). Amb totes les diferències -que Manin mos-
tra de manera força exhaustiva i eficaç-, ningú no posarà en
dubte el caràcter aristocràtic de l’elecció.
Serà amb l’extensió del sufragi i l’abandonament progressiu
del cens17 que cessaran els debats al voltant del caràcter aris-
tocràtic de l’elecció i sorgirà, correlativament, la il·lusió
d’un sistema representatiu més democràtic i igualitari
(d’”aristocràcia democràtica” parla Manin), la qual cosa el
dotarà d’una major estabilitat. El model britànic esdevé jus-
tament això, “el” model.
És cert que, d’acord amb l’esmentat segon principi del go-
vern representatiu, s’exclouen dos aspectes que definien a
l’Atenes antiga el caràcter democràtic dels càrrecs electes: el
mandat imperatiu i la revocabilitat dels dirigents elegits. En
la democràcia representativa aquests posseeixen un gran
marge d’independència respecte als electors, però, a canvi i
com a contrapesos d’eixa autonomia, s’assumeixen: a) la re-
iteració de l’elecció a intervals regulars i b) la llibertat d’ex-
pressió. Es tracta de dos aspectes complementaris que troben
llur marc de referència en la constitució d’un espai públic
lliure i transparent. El poble adquireix així, a través de la dis-
cussió i el vot, un marge de maniobra per a l’exercici de les
seues llibertats com mai no l’havia tingut. Com diu Manin,
“la democràcia representativa no és un règim en el qual la
col·lectivitat s’autogoverna, sinó un sistema en què tot allò
que es refereix al govern està sotmès al judici públic”, car el
que atorga als governats una influència sobre el contingut
de les decisions preses pels representants no és cap altra cosa
que el caràcter repetit de l’elecció. I, a més, qui diu “llibertat”
diu moltes coses: llibertat de paraula, de premsa, de creença
i d’expressió de les pròpies idees i judicis polítics, que poden
ser aprovatoris o reprovatoris. Es conjura així tant la neces-
sitat d’un acord universal com la imposició d’una única ve-
ritat per tal com les idees i programes polítics són objecte de
debat i subjectes a la regla de la majoria.

Crec que amb aquesta breu reexposició els principis del go-
vern representatiu han quedat suficientment explicats i, per
tal de no allargar més aquest treball, deixe per al lector o lec-
tora la resta de consideracions -totes elles tan sucoses com
dignes d’ésser discutides- que Bernard Manin fa a propòsit
dels canvis en el si d’aquest original sistema de govern que
és la democràcia representativa (democràcia de partits de
masses, democràcia d’audiències, ...). Tanque aquest apartat
recollint la constatació de l’autor sobre l’actual situació de
crisi del sistema: crisi de confiança en els partits, desafecció
envers els valors, electivitat en funció de la capacitat dels can-
didats de distingir-se de la resta, aparició dels professionals
de la comunicació i el màrketing polític, manipulació me-
diàtica, etc., etc. En l’edició francesa de butxaca de 2012, que
és la que faig servir, Manin afegeix un posfaci en el qual es

fa ressò de l’erosió dels partits i del creixement de la partici-
pació política de sectors i organitzacions no institucionalit-
zats (ONGs, vaguistes, militants, activistes, etc.), per acabar
manifestant la seua esperança en la capacitat del règim re-
presentatiu per a regenerar-se, fer-se més transparent i pre-
servar el seu equilibri. Ara bé: realment podem mantenir-nos
tan confiats?; satisfarà algun dia aquesta democràcia les nos-
tres necessitats com a poble?; seguirem contemplant una
funció que tan cara ens resulta, en lloc de ser els protagonis-
tes d’aquella altra, per la qual paguem?; coincidiran, potser
en una data pròxima, ambdues peces teatrals?

4. Per acabar (l’article) i per començar (a reflexionar ... i a
posar-se en marxa)
Malgrat l’oposició de l’esquerra i de la major part de la po-
blació espanyola -així ho testimoniaven totes les enquestes-
, en juny de 1981 el flamant president del govern Leopoldo
Calvo Sotelo aconsegueix l’ingrés d’Espanya en l’Aliança At-
làntica. Feia quatre mesos que havia succeït Adolfo Suárez
en el càrrec i el frustrat cop d’Estat que durant el debat per
a la seua investidura va dur a terme el tinent coronel Anto-
nio Tejero va acabar de precipitar eixe ingrés. Arran del seu
XXIX Congrés (octubre del mateix any), el PSOE publicava
un document que condensava en poques pàgines les prin-
cipals raons de la inconveniència de l’adhesió espanyola a
l’OTAN: una petita peça mestra. En un context internacio-
nal marcat per la recrudescència de la guerra freda (recor-
dem només la invasió soviètica d’Afganistan en 1978), el
document 50 preguntas sobre la OTAN argumentava més que
raonablement la necessitat de potenciar polítiques tendents
a pacificar l’escenari mundial contribuint al seu equilibri.
S’hi incloïen també denúncies a la legitimació que, per in-
hibició, feia l’Aliança de les dictadures turca, grega i portu-
guesa18 i la no necessitat de pertànyer a l’OTAN per a
mantenir-se en la Comunitat europea.

A finals d’octubre de 1982, el PSOE guanyà de forma acla-
paradora les eleccions (més de deu milions de vots, gairebé
el doble que la segona força política, AP-PDP). Un dels
punts centrals del seu programa era el compromís de con-
vocar un referèndum per a consultar la ciutadania sobre la
permanència o no en l’Aliança. No cal dir que la posició del
partit socialista aleshores era quasi monolíticament partidà-
ria de l’eixida del bloc militar occidental.

Realment era una època “d’extrems”, reprenent la feliç ex-
pressió d’Eric Hobsbawn: per un costat, Thatcher i Reagan;
per l’altre, L. Bréjnev. I fou també el moment d’aquella pro-
posta del president nord-americà coneguda com a “guerra
de les galàxies”, la pròpiament anomenada Iniciativa de De-
fensa Estratègica (març de 1983), que no havia vingut al
món precisament per a refredar-lo.

17 En gran mida, i convé no oblidar-ho, com a conquesta de sectors molt importants de la població organitzats, primer en sindicats i en
partits obrers i, a continuació, per l'obra impagable de les sufragistes.
18 Contra la pròpia declaració de principis fundacional: l'OTAN havia nascut per a defensar "la llibertat, la democràcia i l'imperi de la llei"
(sic).
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Les males llengües sempre han insinuat que foren les pres-
sions “dels alemanys” (la qual cosa resulta força plausible si
considerem que fou sobretot del SPD d’on li arribaren a Fe-
lipe González els recolzaments de tota mena que el conver-
tirien en l’omnipotent líder de la socialdemocràcia
hispana). El cas és que a mitjan primer mandat socialista
després de la mort del dictador es va girar la truita i, de la
consigna “OTAN, de entrada no” es va passar a l’amenaça:
“el que quiera votar que no [a la permanència en l’Aliança],
que piense antes qué fuerza política gestionará ese voto” (F.
González, que, poc abans, en campanya electoral, s’havia
compromès a fer-ho si sortia “elegit”). I és que va haver-hi
referèndum: 12 de març de 1986 (essent el ministre de de-
fensa espanyol Narcís Serra president del Grup Europeu In-
dependent de Programes, GEIP, depenent de l’OTAN). I els
arguments que esbombaria el govern socialista els mesos
previs a la consulta ja eren uns altres, tot just els contraris
dels que havien estat difosos al document 50 preguntas sobre
la OTAN: aquesta organització només la integren països de-
mocràtics que s’uneixen per a defensar el millor dels siste-
mes polítics possible; la inextricable connexió entre
pertinença a l’OTAN i pertinença a la CE; la necessitat que
tenia Espanya de no quedar aïllada internacionalment -¿cal
esmentar la meritòria existència del grup de països no ali-
neats?-, ...

Sí, hi va haver referèndum, i amb una pregunteta de les que
fan (i feren en el seu moment) córrer rius de tinta i alimen-
taren (jo estic per dir que inventaren) eixe subgènere radio-
fònic que és el de les tertúlies. La pregunta: “¿considera
convenient per a Espanya romandre en l’Aliança Atlàntica
en els termes acordats pel Govern de la Nació?” I una res-
posta (sí, la pregunta tenia ja una resposta preparada per en-
davant i escrita en la mateixa butlleta del vot: insòlit, no?):
“el Govern considera convenient, per als interessos nacio-
nals, que Espanya romangui en l’Aliança Atlàntica”. Ara bé,
permanència sí, però amb condicions: “i [el Govern] acorda
que l’esmentada permanència s’establisca en els següents
termes: 1) la participació d’Espanya en l’Aliança no inclourà
la seua incorporació a l’estructura militar integrada” (en
1993, sense encomanar-se a ningú -i, per descomptat, sense
consultar a la ciutadania si volia desdir-se d’aquesta primera
condició-, el govern de José María Aznar decidí la incorpo-
ració del nostre país a l’estructura integrada de comanda-

ment de l’OTAN, la qual cosa, dit siga de passada, ha permès
que Espanya s’haja pogut situar enmig de quasi totes les ac-
cions que aquesta aliança militar ha emprès, més o menys le-
galment, o de forma del tot il·legal, amb la seqüela de
desastres i, sobretot, de víctimes humanes que eixes accions
han suposat; només recordaré les dues guerres del Golf, una
per a cadascun dels partits majoritaris espanyols). Més en-
cara: “2) es mantindrà la prohibició d’instal·lar, emmagatze-
mar o introduir armament nuclear en territori espanyol”
(una condició que -llevat que es produïsca algun accident,
com l’estavellament d’un avió a Dinamarca l’any 1968 amb
quatre bombes nuclears- mai no sabrem si s’ha complert, ja
que el conveni signat en 1988 pel nostre govern amb el dels
EE.UU. prohibeix expressament les inspeccions dels vaixells
nord-americans; si pensem en el mític bany de Fraga a Palo-
mares, potser no seríem massa desconfiats si desconfiéssem).
I la floreta final: “3) es procedirà a la reducció progressiva
de la presència militar dels Estats Units a Espanya” (dema-
neu als habitants de Morón de la Frontera i de Rota per
quant s’ha multiplicat aquesta presència; en total, per a totes
les bases americanes en territori espanyol, el triple és curt).

Va haver-hi mobilitzacions (i va ser meravellós viure allò),
els moviments socials que després han arrelat en el nostre
país després del desencís produït pel segrest de la transició
per la dreta (la important, l’econòmica, mai no ha perdut
el poder d’ençà de la mort de Franco) tenen en aquelles
mogudes un planter de creativitat i potencial crític que ali-
menta les nostres esperances respecte a què “sí que es pot”.
Però al final la batalla es va perdre: la pressió internacional
(com la que ara ens demana austeritat), la mediàtica (bru-
tal!), l’econòmica (que olorava nous mercats), l’economico-
mediàtica (una aliança que tot just s’estava reconfigurant),
les amenaces governamentals (la de Felipe no va ser l’única,
com bé recordaran els qui acabaven de comprar-se el primer
televisor), etc., van donar el fruit que alguns maldaven per
emportar-se a la boca. Ens queda un consol (i quin consol!):
només van votar ‘sí’ nou milions -uns, convençuts; altres,
persuadits, i gairebé tots temorosos del que se’ns podia vin-
dre a sobre- ... sobre els vint-i-nou milions que conformaven
el cens! Aquells que van redactar la Constitució del 1978, ja
sabien què feien.

No m’estendré sobre les conseqüències, molt i molt negati-
ves, d’aquell fatídic 12 de març (ho deixe per a un altre arti-
cle, també), però crec que el que ha succeït des de llavors
posa en qüestió claríssimament els dos darrers principis del
govern representatiu de Manin (llibertat d’opinió i debat pú-
blic com a contrapesos del caràcter aristocràtic de la demo-
cràcia representativa). I és que entre els governants i els
governats hi ha altres “mediacions”, menys, certament, que
entre molts dels primers i els “fabricants del consens”
(Chomsky dixit), els uns i els altres la “veu de l’amo”. Com
en qualsevol obra de teatre, el guió (el text) ja l’havia escrit
algú i l’únic que calia era que cap dels actors, principal o se-
cundari, no aconseguís canviar el final.

Un dels efectes més deplorables del referèndum fou la neu-

Taula per recollir signatures (setembre de 1981)
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tralització dels mecanismes de participació. En primer lloc,
fins a hui ja no hi ha hagut cap més consulta popular, la qual
cosa no vol dir que s’haja desactivat del tot el moviment de
masses (com ho demostren, entre d’altres, les grans mobilit-
zacions que culminaren en les protestes del 15 de maig de
2011 i tot el que ha vingut després). En segon lloc, les dues refor-
mes constitucionals que s’han produït, en 1992 i en 2011, ha
estat requerides des d’instàncies foranes: la primera, un simple
afegitó de dues paraules, per la necessitat d’adaptar-se a la lle-
tra del Tractat de Maastricht; de la segona, la substitució de
l’article 135 per tal de “garantir el principi d’estabilitat pres-
supostària vinculant totes les Administracions Públiques, re-
forçar el compromís d’Espanya amb la Unió Europea i
garantir la sostenibilitat econòmica i social”, ja em vaig encar-
regar de criticar-la en un article anterior. Finalment, de les
prop de setanta iniciatives legislatives populars (un mecanisme
de democràcia semidirecta previst pels articles 87.3 i següents
de la Constitució i la Llei Orgànica nº 3 de 1984) presentades
al Congrés dels Diputats, només una (la modificació d’un ar-
ticle de la Llei de Propietat Horitzontal) ha estat admesa; la
resta, o estan en curs, o han estat rebutjades, o s’han retirat, o
simplement han caducat.

Hui ens enfrontem amb una amenaça molt grossa que ja té
unes sigles: TTIP (Transatlantic Trade and Investment Part-
nership, Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió; se’l co-
neix també amb altres noms i altres sigles). Es tracta d’un
acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units que
des de juliol des de 2013 s’està negociant. Afectarà més de
850 milions de persones i cobrirà més de la meitat del PIB
mundial. En realitat no és sinó una estratègia més dins
d’una guerra comercial que s’està lliurant contra altres po-
tències emergents com la Xina, Rússia o l’Índia per a recu-
perar un poder econòmic i polític que EE.UU. i la UE han
anat perdent les darreres dècades. Són les grans multinacio-
nals farmacèutiques, químiques, energètiques, automobilís-
tiques, agroalimentàries, els bancs i fons d’inversió els qui
estan pressionant, a través dels seus lobbies (que són, de fet,
els qui negocien amb la Comissió Europea), per tal que
aquest acord es materialitze en un text inamovible i s’imple-
mente al més aviat possible en tots els països implicats. I
aquestes pressions i negociacions, com ho han denunciat ja
nombrosos eurodiputats d’esquerres, s’estan duent a terme
a esquena dels ciutadans, amb una cura extrema per a evi-
tar-ne les filtracions. Si ningú no l’atura, el TTIP suposarà
un autèntic cop d’Estat legal, la substitució del que queda
de la democràcia representativa per la prevalença absoluta
dels privilegis de les multinacionals: la immobilització de les
societats davant de l’omnipotència dels no escollits.

Aquest acord té els seus precedents. Entre 1995 i 1997, els
vint-i-nou països de l’OCDE varen negociar, també en abso-
lut secret, l’AMI (Acord Multilateral d’Inversions), però la
filtració que se’n va fer en alguns mitjans de comunicació
va generar tal onada de protestes que hagué de ser retirat i

deixat en guaret. Ara reapareix amb unes altres sigles, sí,
però amb el mateix esperit amb què s’havia firmat, en 1994,
l’Acord de Lliure Comerç de Nord-Amèrica (NAFTA), que
aconseguí la destrucció d’un milió de llocs de treball (en-
front dels 20 milions de nova creació que es prometeren) i
l’anorreament del subsector de la dacsa mexicana. D’allò
que se n’ha filtrat podem deduir que el que proposa el
TTIP, el que hi ha planejat per a tots nosaltres, equivaldrà a
un canvi radical de civilització:

• les grans multinacionals podran denunciar els governs que
facen disminuir els seus beneficis (i, de pas, enfonsaran les
petites i mitjanes empreses);

• per a això comptaran amb el suport del Mecanisme de Re-
solució de Disputes Inversors-Estat (ISDS), tribunals anti-
democràtics i gens transparents19 formats per advocats del
sector privat davant dels quals les grans corporacions po-
dran demandar als Estats que prenguen decisions que per-
judiquen els seus interessos i inclús obtindre
compensacions onerosíssimes pel lucre cessant -actual i
futur- ocasionat per aquelles legislacions mediambientals
o laborals massa restrictives, la qual cosa implicarà

• la desaparició en la pràctica dels drets laborals que encara
ens queden (entre les legislacions dels països signants del
TTIP es farà prevaldre la que siga més beneficiosa per a
les multinacionals) i la consegüent disminució dels salaris
i del nivell de vida;

• segons els partidaris del TTIP, la seua aprovació assegurarà
la creació de dos milions de llocs de treball i un augment
del PIB entre mig punt i un punt fins al 2027 (només un
0,1% segons la Comissió Europea: un cafè per a cadascun
dels habitants de l’Eurozona, com diu Susan George), però
fent servir el model metodològic del Programa de les Na-
cions Unides per al Desenvolupament (PNUD), el resultat
seria més aviat el d’un descens ràpid en l’ocupació en mig
milió i una important reducció de la participació de les ren-
des del treball (els salaris) en el PIB, i això vol dir que es
produirà una major polarització entre rics i pobres i uns
menors ingressos públics, la qual cosa redundarà en

• la privatització dels serveis públics (sanitat, ensenyament,
energia i transport, aigua, etc.), una privatització els efec-
tes de la qual ja portem uns quants anys patint, i sense pos-
sibilitat d’intervenció o de control per part de l’Estat;

• es destruiran llocs de treball en certs sectors industrials,
com el carni, el metal·lúrgic o el del sucre, però també en
l’agricultura: el món rural i la indústria local no podran
competir amb les multinacionals i quedaran arruïnats;

• la seguretat alimentària també quedarà tocada de mort
amb el relaxament de les normes que encara -però cada
cop menys- ens protegeixen contra els transgènics, contra
l’ús de pesticides i altres productes tòxics en l’agricultura;

• essent un tractat de lliure comerç, eliminarà els pocs aran-

19 Res a vore, doncs, amb l'Areòpag instituït a Atenes per Atena a Les Eumènides
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zels que encara subsisteixen amb vista a augmentar els gua-
nys de les grans empreses i multinacionals;

• en protegir abans que res les inversions, qualsevol inversor
privat podrà denunciar davant dels ISDI les legislacions
mediambientals que obstruïsquen els seus beneficis, com,
per exemple, una moratòria al fracking (fractura hidràulica
a quilòmetres de profunditat per a obtenir-hi gas o petroli
amb risc de terratrèmols o contaminació d’aqüífers), de
manera que la lluita contra el canvi climàtic es veurà legal-
ment frenada;

• també s’eliminaran -i ben especialment- totes les normes i
mesures de control del sector financer (oblidem-nos, per
tant, de la taxa Tobin), i això, com ho estem veient (vivint)
des de 2008, ens situarà permanentment a la vora de l’a-
bisme ;

• la mercantilització generalitzada afectarà fins i tot les nos-
tres dades personals (un historial mèdic, per exemple),
que es compraran i es vendran com qualsevol altre article;

•  etc.
En suma: el TTIP, si s’aprova, suposarà l’entronització abso-
luta del mercat, la tirania de l’1 %, la mort de la democràcia
(àdhuc la representativa). Segons sembla, Plutus està ben a
prop de tonar-se a quedar cec i la seua ceguesa la pagarà,
com sempre que no reacciona, la gent honrada i treballa-
dora -quedant-se sense feina, precisament. Si això és així, si
el que s’està negociant a l’ombra és tan seriós, com és que
no hi ha debat? De fet, una miqueta de debat sí que n’hi ha,
però amb prou feines ix a la llum pública. ¿Tan roïns són
els nostres dirigents, que ens fan creure que ens representen
(les nostres veus, els nostres interessos i necessitats: el nostre
“text”), quan el que fan en realitat és actuar en una altra
obra? Evidentment, n’hi ha de tota mena. D’una banda,
molts, educats en una determinada ortodòxia econòmica
(neoclàssica, neoliberal: quasi religiosa, he dit abans),
poden seguir creient en la “mà invisible” d’Adam Smith (la
persecució del propi benefici acaba repercutint en el bene-
fici de tota la societat; la desgràcia és que són tan caparruts
que són incapaços de vore com l’actual polarització social
refuta popperianament eixa creença). D’altra banda, també
n’hi ha que estan literalment a sou (present o futur -mal-
eïdes portes giratòries!-)20. I cada cop més gent crida: no ens
representen! El que sabem és que els negociadors dels EUA
i la UE s’han compromès a no publicar durant trenta anys la
documentació relativa a les negociacions i que, fins i tot, la

Comissió ha vetat iniciatives legislatives populars que ex-
igien llum i taquígrafs o, directament, el rebuig de les ne-
gociacions.

Tornant a les reflexions inicials: amb la democràcia repre-
sentativa ens van fer creure que nosaltres, els electors, érem
alhora els guionistes i els apuntadors de l’obra de les nostres
vides i ara resulta que l’argument ja estava pensat, molt ben
pensat per endavant i que els qui el redactaven serien capa-
ços de fer qualsevol cosa (redissenyar tota una societat i, fins
i tot, un tipus de persones) per tal que el final (oligàrquic)
previst no resultés alterat. I és que sempre ens han volgut tan
sols com a “públic” (el quart element que he deixat de
banda, amb intenció, al començament). Un públic patidor!
¿No ens caldrà, potser, reinventar la democràcia per tal d’e-
vitar que continuen prenent-nos el pèl -o una cosa pitjor: la
vida-? ¿Ens hem de resignar a sentir-nos responsables davant
d’uns governants que només se senten responsables davant
d’institucions i poders que ningú no ha escollit21? 

Jo tinc molt clar el sentit que hauria de tenir la nostra tria.
Ara bé -se’m demanarà-: com ho fem?, amb quina base social,
intel·lectual i material, comptem?, com ens haurem d’enfron-
tar a eixes forces tan poderoses que tot ho devasten i que
estan capficades a escriure el guió de les nostres existències?
Aquest sí que no pot ser el tema d’un altre article, ja que, així
com els atenencs com a col·lectiu varen partir de zero per a
escriure llur història tot inventant la política sobre la marxa,
creant institucions, modificant-les quan els calia, però identi-
ficant-se amb el que feien i desfeien; així mateix, la nova de-

20 Hi ha un exercici molt fàcil i instructiu que vaig sentir-li proposar fa alguns anys al professor Vicenç Navarro al començament d'una
classe. Consisteix a confegir una llista de les empreses que han contribuït a la campanya electoral de qualsevol president nord-americà -
Obama, posem per cas, però podria ser també Clinton I o II, Bush I o II, ...- i després confrontar-la amb una altra en la qual anotem les me-
sures legislatives preses per ell durant el seu mandat que tinguen més directament a vore amb les activitats d'aquelles empreses que li han
donat suport. Hi haurà gaires sorpreses? L'Informe Pelicà (1993) d'Alan J. Pakula, basada en la novel·la homònima de John Grisham, és
una pel·lícula molt digna -esplèndida la parella protagonista- que serveix per a ambientar-se abans de posar-se a fer eixe acarament.

21 La perversió del sistema representatiu clàssic, les línies generals del qual he traçat en aquest treball, és, així, total: de la democràcia a l'o-
ligarquia. He mirat de mostrar que aquesta reversió del sentit de la història (liberal) estava ja en germen en els mateixos principis del
govern representatiu. Ara, el que era pura reflexió en teoria política comença a prendre carn i a devorar-la (la nostra carn).

Manifestació contra el TTIP (Barcelona, abril de 2015)
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mocràcia que vinga a contrarestar les escomeses i els dictats
dels amos de l’escenari no podrà sorgir més que de la capa-
citat d’invenció i reinvenció de les masses22, a l’encalç del pro-
tagonisme que hui se’ls nega. En qualsevol cas, i com els grans
tràgics sabien, només tenim una vida i l’hem de viure en co-
munitat. Som, per tant, els únics responsables de si la vivim
amb autonomia i dignitat o si ens deixem asservir i la malvi-
vim. L’alternativa sembla clara: o som ciutadans actius o pas-
sius, o atenencs o moderns. Plantejades així les coses, molts
no tindran dubtes, però no oblidem que la modernitat s’ha
caracteritzat pel fet de digerir-se permanentment a si mateixa,
emportant-se pel davant les vides i els projectes de tots aquells
als quals ha espremut i han deixat de ser necessaris per al -di-
guem-li ja pel seu nom- CAPITAL.

¡
BIBLIOGRAFIA MÍNIMA
La lectura de Plutus i Les Eumènides és molt alliçonadora en
molts aspectes, i no sols en els que he abordat ací. N’hi ha
incomptables edicions. En català, Manuel Balasch traduí tot
Aristòfanes per a la Bernat Metge i, per a la mateixa Funda-
ció, tota l’Orestea anà a càrrec de l’immens poeta, i no menys
immens filòleg, Carles Riba.

Sobre la tragèdia grega en general (i no només per a la grega),
un clàssic incisiu és el llibre de Walter Kaufmann: Tragedy and
Philosophy (trad. cast. en Seix Barral: Tragedia y filosofía).

El contrast entre la democràcia antiga i la moderna consti-
tueix un dels centres de reflexió de tota l’obra de Cornelius
Castoriadis, el marxista que més injust ha estat amb Marx.
Per recomanar un sol text seu: “La pólis grecque et la créa-
tion de la démocratie” (trad. cast. en Los dominios del hombre,
Gedisa). També és clàssica la col·lecció d’assaigs de Moses
I. Finley: Democracy, Ancient and Modern (trad. cast.: Vieja y
nueva democracia, Ariel). 
De l’obra de Bernard Manin, Les principes du gouvenement re-
présentatif (Flammarion), existeix traducció castellana (però

de la primera edició en anglès) en Alianza (Los principios del
gobierno representativo).

Llibre extraordinari -i polèmic: arribà a ser vetat a Alema-
nya- del gran classicista (i comunista) italià Luciano Can-
fora: Democrazia. Storia di un’ideologia (trad. cast. a Crítica:
Democracia. Historia de una ideología). No hi ha traducció, en
canvi, d’una recentíssima i il·luminadora obra de Pierre
Dardot i Christian Laval: Ce cauchemar qui n’en finit pas. Com-
ment le libéralisme défait la démocratie (La Découverte).

Sobre el que va suposar per a Espanya l’ingrés a l’OTAN,
també la bibliografia és abundant i de signe molt divers.
Clara, contundent i actual és la petita obra col·lectiva publi-
cada per l’Institut Català Internacional per la Pau (Centre
Delàs) Trenta preguntes sobre l’OTAN 30 anys després del referèn-
dum (disponible en xarxa). Per al context internacional se-
gueix essent imprescindible el treball de l’edetà Joan
Garcés: Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos
y españoles (ed. Siglo XXI).

Com es diu en el text, el TTIP s’està negociant en secret,
però les filtracions i els antecedents d’altres tractats pare-
guts, amb les conseqüències terribles que varen comportar,
han donat lloc a una gran quantitat de literatura. Le Monde
Diplomatique ha editat, a l’octubre de 2015, un “Punto de
vista” (el nº 8), tan amè i informatiu com crític, amb el títol
TTIP, NAFTA, TISA ... Una OTAN de la economía.

Suggerents sempre per al nostre tema són uns quants escrits
de Marx. Vigoroses apreciacions crítiques sobre la democrà-
cia moderna les trobem en la jovenívola Crítica de la filosofia
de l’Estat de Hegel, però també en trobem d’escampades pels
escrits històrics més madurs: Les lluites de classes a França i La
guerra civil a França (nombroses edicions impreses i virtuals;
útil, meritori, valent i exemple de generositat comunista és
el projecte multilingüe www.marxists.org).

22 Amb l'avantatge crucial que nosaltres no partim de zero: les experiències de democràcia directa -la Comuna de París, els sòviets dels pri-
mers temps, les col·lectivitzacions dels inicis de la guerra civil, ...-, però també algunes potencialitats de les noves tecnologies, són gèrmens
preciosos en els quals podem inspirar-nos i eines útils per a recrear el futur que volem i ens convé.

Bufar en caldo chelat, any 1869
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LA RENAIXENÇA VALENCIANA:
llombart i llorente

araceli ortiz valero

La renaixença valenciana del segle XIX sorgirà
de la voluntat de fer renàixer el valencià com a
llengua literària i de cultura després de segles de
diglòssia(1) respecte del castellà (període ano-
menat com a “Decadència” de la literatura).

Els orígens de la Renaixença valenciana s’havia
centrat en la discussió de considerar-la com a filla
o conseqüència de la Renaixença catalana o més
aviat com un moviment autòcton.

Per la seua banda, Manuel Sanchis Guarner con-
sidera que l’origen de la Renaixença valenciana
està lligat en gran part per l’arribada de Marià
Aguiló com a cap de la biblioteca universitària,
el qual va animar dos joves estudiants de dret,
Teodor Llorente i Wenceslau Querol a escriure
poesia en llengua vernacla (2).

L’any 1859 es celebrà el primer certamen poètic
i fou el primer èxit de Teodor Llorente; així, tot-
hom coincidirà a establir aquesta data com a inici

de l’etapa de la plenitud de la Renaixença valen-
ciana. D’altra banda, pel que fa a la cloenda, hi
ha diversitat d’opinions:

a) L’any 1893, quan mor Constantí Llombart.

b) Al 1092, any en què el vicepresident de Lo Rat
Penat pronuncià el discurs anomenat “De re-
gionalismo y valentinicultura” que incitarà a una
implicació política dels intel·lectuals i escrip-
tors renaixentistes.

c) En l’any 1904, quan es va fundar una entitat
política anomenada “València Nova” que pre-
tenia forjar una Solidaritat Valenciana a l’estil
de la ja consolidada Solidaritat Catalana.

d) Finalment a l’any 1909, que serà l’any de l’ex-
posició regional a València i en la qual Teodor
Llorente, ja molt major, serà coronat com a
poeta oficial de la ciutat i corejat pels joves se-
guidors als crits de “Visca la llengua valen-
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ciana” i “Visca València lliure”, cosa que va
provocar la resposta de la comitiva oficial dre-
tana formada pels vells sectors més conserva-
dors amb “Viva València espanyola” (3).

En aquest període distingirem dos moments di-
ferents: el primer que abasta els anys compresos
entre 1859 i el 1874, dominat per Teodor Llo-
rente i el seu grup conservador, i el comprés
entre 1874 i 1909, quan s’incorporarà Constantí
Llombart i el sector progressista.

A) EL LIDERATGE DE LLORENTE I EL GRUP
CONSERVADOR (1859-1874):

A partir de la celebració del certamen poètic en
commemoració del IV centenari de la mort d’Au-
siàs March, la Renaixença valenciana entrarà en
una nova etapa hegemònica dominada per un
nou grup d’escriptors que s’incorporaran al mo-
viment renaixentista i que reconeixeran Teodor
Llorente com a líder. A més a més de l’esmentat
Llorente, integraran el grup V. W. Querol, Jacint
Laballa, Rafael Ferrer i Fèlix Pizcueta. 

El tret més significatiu d’aquest grup serà l’apoliti-
cisme del moviment, és a dir, Llorente i el seu grup
consideraran que les seues tertúlies no haurien d’a-
bastar més enllà del pur entreteniment. El grup di-
rigent de la Renaixença valenciana havia de tendir
a l’apoliticisme ideològic des dels seus orígens.

B) CONSTANTÍ LLOMBART I EL GRUP PRO-
GRESSISTA (1874-1909):

L’aparició de Constantí Llombart donarà un
canvi a la Renaixença valenciana i tindrà com a
tasca cohesionar els dos grups, el progressista o
popular, que ell capitanejava i el conservador de
Llorente.

Així, al 1874, Llombart traurà al carrer la revista
“Lo Rat Penat, calendari llemosí” primera revista va-
lenciana escrita en català amb pretensions literà-
ries, molt diferents a les anteriors o coetànies

revistes satíriques o polítiques escrites en castellà;
i encara més important: aconseguí actuar com a
nucli catalitzador dels renaixentistes valencians
(4); la revista, a més a més, rebia les col·labora-
cions d’escriptors valencians, catalans i balears.

Posar en pràctica des de València una revista amb
una concepció cultural de la literatura en l’àmbit
lingüístic català denotava que la situació començava
a canviar, perquè a l’entorn d’aquesta revista agom-
bolarà a els integrants del grup progressista com
ara Josep Maria Puig Torralba, Josep Bodria i Roig,
Josep F. Sanmartín i Aguirre, Antoni Palanca i Os,
Víctor Iranzo i Simon, Lluís Cebrián, Francesc Bar-
ber i Bas i finalment, Ramon Andrés Cabrelles. Tots
ells, a diferència del grup encapçalat per Llorente,
eren d’extracció humil i usaven el valencià com a
llengua quotidiana de relació familiar i social.

Una vegada articulat aquest grup progressista cal-
dria ara vertebrar-lo conjuntament amb el grup
conservador de Llorente i amb aquesta idea fun-
darà Llombart l’entitat Lo Rat Penat el 31 de juliol
de 1878.

Ben aviat es produïren les primeres dissonàncies
entre els dos grups atès que els progressistes
feien proclames a favor de l’oficialitat de la llen-
gua o per la recuperació de les institucions prò-
pies perdudes al segle anterior, cosa que
escandalitzava els conservadors.

La situació anà fent-se insostenible i les discre-
pàncies entre els dos grups s’accentuà fins al
punt que Llombart pensà a fundar una nova en-
titat anomenada La Golondrina però en última
instància Llombart amb companyia de Josep
Maria Puig, Ramon Andrés i Lluís Cebrián i al-
tres membres del grup progressista i membres de
joves valencianistes fundaren la societat “València
Nova”, a la qual s’hi afegiria el prestigiós i respec-
tat metge Faustí Barberà, que fou elegit president
de l’entitat. Havia nascut la primera etapa del va-
lencianisme polític originat des del moviment re-
naixentista valencià.

(1) La diglòssia es refereix al fet que la llengua pròpia no té reconeguts els privilegis socials o polítics de llengua vehicular.
(2) La Renaixença en el País Valenciano. Estudio por generaciones. Manuel Sanchis Guarner. Ediciones 62, serie “La unidad”

(1968)
(3) Manuel Sanchis Guarner “La Renaixença al País Valencià” (1967)

(4) Lo Rat Penat: Periòdich literari quincenal (1884-1885), Ricard Blasco, “Estudios Románticos”, XVI, Barcelona, 1971-1975.
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L’actual capital de Grècia, Atenes, és el lloc de
naixement del teatre clàssic, el qual va nàixer re-
lacionat amb el culte al déu Dionís. Segons la tra-
dició, al voltant de l’any 534 a.C., el tirà Pisístrat
va instaurar uns festivals dramàtics, anomenats
“grans Dionísies”, que se celebraven durant la
primavera en honor d’aquesta divinitat. S’hi re-
presentaven les obres dels poetes tràgics i còmics
durant cinc dies. Els dos primers dies s’hi repre-
sentava una comèdia, precedida d’un concurs de
ditirambes (lloances) i els tres últims es represen-
taven les tragèdies. Durant les guerres del Pelo-
ponès (segle V a.C.) el festival va quedar reduït a
quatre dies.

Segons el filòsof Aristòtil, la tragèdia va sorgir d’a-
quells que entonaven els ditirambes, càntics ritu-
als en honor a Dionís. Els dansaires es
disfressaven de bocs (el mascle de la cabra) per-
què creien que el déu es manifestava sota aquesta
forma. Així doncs, el nom tragèdia prové del mot
grec “tragos” que significa el ‘cant dels bocs’. A
poc a poc, el ditirambe dionisíac va anar perdent
el contingut religiós i prengué un caràcter més
profà. En els cants corals es va anar introduint la
figura mítica de l’heroi, amb els valors ètics i emo-
cionals propis d’aquests personatges.

El poeta Tespis (segle VI a.C.) va ser el primer
que va introduir la figura de l’actor, anomenat en
grec hypokrites (terme derivat del verb grec hypok-
rinomai, que significa “contestar” o “representar
un paper”) que responia al Cor o conjunt de per-
sones que declamaven els versos en honor al déu;
vocable que ha derivat en l’actual hipòcrita, per-
sona que fingeix o es fa passar per una altra. Des-
prés hom hi afegiria el pròleg (que literalment,
significa “abans de la paraula”) amb el qual,
abans que començara l’obra, hom donava a co-

nèixer el tema als oients, o siga, es declamava un
discurs en el qual l’actor expressava diferents pas-
satges de la vida dels herois. Finalment, hi van
afegir el diàleg (literalment, “dues veus”) entre
el Cor i l’Hipòcrita, que va representar el pas de-
cisiu per crear l’acció dramàtica. Els actors por-
taven màscares pintades i coturns, perquè el
públic els veiés millor. Els membres del Cor van
deixar la disfressa de boc i es presentaven amb
forma humana. 

Malgrat que el gènere dramàtic tenia un origen sa-
tíric, ben aviat el va perdre i va adoptar un caràcter
més seriós. La tragèdia cercà en els herois de la mi-
tologia els temes que provocaven l’emoció i la com-
passió de l’ésser humà. S’inspirà, sobretot, en dues
grans famílies d’herois: els atrides i labdàcides, o el
que és el mateix, el cicle de Micenes i el de Tebes,
que dominaren gairebé tota la història de la tragè-
dia grega. El Cicle d’Argos o Micenes té com a fi-
gura principal el rei Agamèmnon i la seua família,
Clitemnestra, Hel.lena, Paris, Menelau, Ifigènia i
Orestes; així com tots els personatges relacionats
amb la Guerra de Troia (Ilió, en grec), o siga, la gu-
erra contra l’estranger i les seues repercussions. 

EL ORÍGENS DEL
TEATRE GREC

Joan Josep Conejero Noguera
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El Cicle de Tebes pren com a figura principal el
dissortat Èdip, amb Laios, Iocasta, l’Esfinx, Tirè-
sias, Creont, Antígona, Etèocles, Polinices, i al-
tres. En aquest cicle, allò que compta és la guerra
fratricida o interna i les seues repercussions.
En la tragèdia grega hi ha plantejada una lluita
de l’home contra el seu destí, que troba el seu
màxim exponent entre les obres conservades
d’Èsquil i Sòfocles. Per contra, en la figura d’Eu-
rípides trobem una altra dimensió de la confron-
tació entre l’home i les forces que el mouen a
lluitar contra allò que és irremeiable, que no
tenen solució. 

Parts de la Tragèdia
La tragèdia grega clàssica s’estructurava en les
parts següents: El pròleg era la part introductò-
ria, en la qual s’exposaven breument els fets i es
presentaven els actors. El pàrode era la primera
entrada en escena del Cor. L’episodi era la part
del drama situada entre dues entrades del cor;
comprenia el diàleg entre els actors i s’assem-
blava als actes del drama modern. L’estàsim era
la part en la qual el cor cantava sense canviar de

lloc mentrestant els actors deixaven l’escena i es
canviaven d’abillaments per representar  diversos
personatges. Llavors continuava el segon episodi,
el segon estàsim. Això se solia repetir de tres a set
vegades. Finalment, l’èxode era la sortida d’es-
cena del Cor, el final de la peça.
Autors.
Dissortadament, tant sols ens han pervingut 32
tragèdies completes, d’entre els centenars que
sabem que s’hi van escriure. Com hem dit, totes
elles prenien els seus arguments del cúmul de
mites i llegendes del poble grec, que la població
coneixia perfectament, per això és completa-
ment comprensible que els dramaturgs no pres-
taren molta atenció a contextualitzar els herois o
les situacions: donaven per sabudes totes les cir-

cumstàncies que envoltaven personatges com An-
tígona, Èdip, Heracles, i altres. 

ÈSQUIL. La seua producció literària consta d’u-
nes noranta obres, de les quals només ens n’han
arribat completes set: Les suplicants, Els Perses, Set
contra Tebes, Prometeu encadenat i la trilogia de l’O-
restiada (formada per Agamèmnon, Les coèfores i Les
eumènides). Èsquil és el  creador de la trilogia (tres
tragèdies unides per la temàtica) seguida d’un
drama satíric,conjunt que rep el nom de tetralo-
gia. També fou considerat el creador de la tragè-
dia com a gènere literari. Èsquil va convertir les
llegendes de la tradició grega antiga en models
universals per a les persones. Tota la seua temà-
tica es tractava de manera magnificent: el bé i el
mal, l’adversitat i la felicitat, el destí de l’ésser
humà……Les persones estan sotmeses al poder
absolut de Zeus i la transgressió dels límits hu-
mans la recondueix la seua filla Diké, la Justícia. 

SÒFOCLES. Se li atribueixen cent vint-i-tres
obres, de les quals només se’n conserven set,
igual que en el cas d’Èsquil: Àiax, Antígona, Les
dones de Traquis, Èdip rei, Electra, Filoctetes, i Èdip a
Colonos. Sòfocles va introduir el tercer actor, amb
la qual cosa va aconseguir més dramatisme en els
diàlegs dels personatges i un argument més com-
plex. També va augmentar el nombre dels mem-
bres del Cor, de dotze a quinze membres. La
participació del cor i dels actors era molt més ac-
tiva en l'obra de Sòfocles que en la d’Èsquil, en
què els personatges mantenien una actitud està-
tica. Abandonà l’estructura de trilogia d’Èsquil i
va escriure peces de contingut independent. Creà
personatges antagònics fent-ne contrastar els ca-
ràcters, com és el cas d’Antígona i Ismene. Els he-
rois de Sòfocles passen a ser el centre de l’univers,
s’enfronten sols amb el seu destí.

EURÍPIDES. Les notes biogràfiques sobre la vida
d’Eurípides ens parlen d’un personatge solitari i
d’actitud inconformista. La tradició diu que vivia
en una cova, a l’illa de Salamina, on probable-
ment va compondre la seua obra, i que tenia una
bona biblioteca. De les noranta–dues obres que
se li atribueixen, se n’han conservat divuit: Alces-
tis, Medea, Els heraclidas, Hipòlit, Andròmaca, Hè-
cuba, Les suplicants, Hèracles, Ió, Les troianes, Electra,
Ifigenia en Tàurida, Helena, Les fenicies, Orestes, Ifi-
gènia en Aulida, Les bacants i Resus.

Restes del teatre d’Egesta, a Sicília.
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Pense en això: en la desgana i en la peresa dels que no
acaben de trobar encant a la vida. Pense en la duresa
de la incomunicació. En la injustícia i en la indignitat
dels procediments dels desnonaments. En l’anàlisi de
la ceguesa humana, disseccionada en tots els seus mati-
sos. I pense també en el goig de riure, en els esclafits
de riure asseguts a les butaques ... El teatre se’ns pre-
senta viu. De vegades no fa concessions a la imaginació;
d’altres, hi és una porta oberta.

El teatre parla de nosaltres. Té la gosadia d’evidenciar
el que no tenim l’atreviment d’admetre. Ens sotmet a
una introspecció que, sovint, fereix. Ens centrifuga fins
a llevar-nos “la humitat” i ens eixuga, reduïts a l’essèn-
cia. Ens deixa nus davant d’altres i davant de nosaltres
mateixos, amb l’estricta nuesa de la nostra pudorosa
elementalitat. El teatre ens oposa, ens enfronta, ens in-
terroga, ens situa en els descobriments del nostre in-
conscient. El teatre ens fa viure una i mil vides, com si
fórem variacions d’un mateix motiu. Obsessivament vis-
quem vides, contextos i moments i, en cada gir, el teatre
ens extrau algun misteri de nosaltres. Ens recorda qui
som. Explora la gamma de les nostres fantasies i deliris.
Exposa, com si es tractés d’un aparador, les nostres de-
bilitats més vergonyants.

Sovint, el teatre ens parla de l’absurditat de les nostres
vides. Amb una agressivitat més emotiva que física, ens
fa palès com d’inútils han resultat els esforços de gene-
racions d’humans. I això, també fa mal. Dalt d’un esce-
nari, l’absurditat és ama i senyora. Els espectadors ens
en riem amb ella. Així les coses, escoltem els diàlegs es-
quinçadors dels actors, atemptant moltes vegades con-
tra els principis de la conversa i de la sintaxi mentre ens
mostren un món on la violència no ve, tant, del que es
veu sinó del que s’insinua. Personatges cruels i malvats
que arrosseguen un home d’un cordell com si d’un gos
es tractara i que, més avant, esdevenen cecs i muts, res-
pectivament. Un cec guiant un mut. Una mutilació.
Unes carències. Oh, Godot! Invisible Godot! Absent
Godot! Tots t’esperen, Godot, i tu no hi arribes. Ningú
sap qui ets, Godot, però tots t’esperen. S’espera, incom-
prensiblement, algú de qui ningú en sap res ni coneix.

Però aqueixa espera permet desplegar un mosaic de
diàlegs aparentment irracionals, on el tedi i la peresa
aniran convertint-se en els protagonistes. També la vio-
lència. Especialment la violència.

Veiem l’obra i tornem, inevitablement a nosaltres. Ens
interroguem, espectadors fins aqueix moment, d’una
ficció. I és, de sobte, quan ens sentim absurdes, perso-
nes que participem d’esperes absurdes, que mantenim
converses banals de les quals acabem sentint-nos ridí-
culs. En interrogar-nos, apamem o mesurem  l’abast de
la nostra soledat. Ens preguntem quan hem pogut sen-
tir-nos gossos servils d’altres espavilats i els corcons del
nostre inconscient van fendint els nostres òrgans.

D’aquesta manera, l’espectador s’hi reconeix, en el tea-
tre. S’hi identifica, empatitza i reacciona. Això també
és el teatre: identitat i reacció.

L’autor dramaturg de Tot esperant Godot, digué en una
ocasió:”(...)

Després de la teua partida, les hores són tan tristes!”. L’espec-
tador ho escolta i, irremeiablement, pensa en Cinco
horas con Mario i es pregunta si Carmen, la protagonista
femenina de l’obra, haurà sentit la mateixa tristesa en
morir Mario. Acaba de produir-se l’associació. És, exac-
tament, la mateixa tristesa en tots dos casos? I és la ma-
teixa tristesa que la que pot sofrir l’espectador en
perdre un ésser estimat? 

EL TEATRE: 
UNA MANERA DE VIURE (MILLOR)

Magda Añón
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El teatre ens mena a fer associacions i a fer compara-
cions... Tot hi retorna. De sobte, miraculosament, els
monòlegs de Carmen són els nostres pensaments. I
quan Carmen obri un escenari perillós, d’insondables
camins, també estem frisosos.

Miguel Delibes deia, en referir-se a la mort, que “(...)
Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior
y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, compa-
rados con los muertos, resultamos insoportablemente banales”. 

Som banals per tot allò que “afegim” de positiu als nos-
tres difunts, amb la qual cosa els convertit en un feix de
virtuts, idealitzats i sublimats en excés? És pel que ens
inventem sobre ells? Per què tanta necessitat, de sobte,
d’inventar uns éssers que no han sigut, exactament,
com els expliquem?

Eurípides, allà pel s. V aC, també feia un raonament
que parlava de la banalitat dels vius. “Als morts no els im-
porta com són els seus soterrars. Les exèquies sumptuoses sols
serveixen per satisfer els vius”.

Doncs això: els vius som banals per necessitat. Potser
també per autocomplaença. I el teatre ho sap ben bé.

En una ocasió l’autor-dramaturg irlandès Samuel Bec-
kett va afirmar: “Respirar és un hàbit. La vida és un hàbit
o, per millor dir, una successió d’hàbits ja que un individu és
una successió d’individus” I el teatre és l’escenificació de la
vida, de la suma de vides que té cada individu que és, al cap-
davall, una suma d’individus.

L’amor, la venjança, l’odi, el poder, la gelosia, l’enveja...
Shakespeare en estat pur. L’etern Shakespeare, atem-
poral, precís, contundent. El mestre. Alguns especta-
dors, sense deixar de gaudir de les excel·lències dels
seus personatges i dels seus enigmàtics escenaris, gau-
dim tant o més amb els seus personatges secundaris, els
no nobles, el poble. Personatges desllenguats i barroers
que, amb una claredat sense adornaments parlen de les
lleis  i dels paranys de la vida. Recontadors de les pas-
sions mundanes, filòsofs irònics i/o cínics, ens miren
de manera quasi minimalista, asèpticament reduïda a
la simplicitat. Els espectadors acabem dient que sí,
movem afirmativament cap i cor. Ens n’identifiquem.

Al teatre s’hi passegen reflexions sobre els valors eterns.
A nosaltres ens calen aqueixos valors, allí, de cos pre-
sent, dalt de l’escenari. Ens cal veure’ls i sentir-los i això
perquè ens calen referents, fars de paraules i de gestos
que, si no ens guien, almenys que ens impedesquen una
forta caiguda. 

Necessitem fugir d’una ceguesa blanca com la dels per-
sonatges de Saramago, perquè, en la mesura que en
fugim evitarem la nostra dolorosa “invidència mental”.
Aquí una altra dimensió del teatre: el teatre com a re-

vulsiu, esperonant-nos, recordant-nos els perills de
caure en la imbecilitat. El teatre-far que emet una llum
necessària per no precipitar-nos en l’abisme. El teatre
clarividència.

I sobre totes les coses, el teatre-casa-de-paraules. Parau-
les per a explorar el cor dels homes, per a posar la pa-
raula exacta i precisa, per dir el nom de les coses. 

Paraules per a il·lusionar, per a trobar raons per a viure.
La força de la paraula per a commoure. No en un sentit
ensucrat i planyívol, sinó en aqueix sentit que fa alçar
el cap i els braços i tot el cos. Perquè com diu S.Beckett,
“les paraules són tot el que tenim”. Amb elles necessitem fer
palesa la nostra ràbia i la nostra angoixa. Els nostres de-
liris i els nostres amors. 

Amb el teatre-casa-de-paraules hem de furgar en cada
interstici del nostre cos i explorar-nos i explorar els al-
tres.

Amb la força de la paraula ens cal proclamar l’ètica dels
principis i dels valors shakespirians més pregons, i ens
cal perquè amb eixa força haurem de continuar treba-
llant per un món més digne.

Necessitem la paraula per mostrar que som una expres-
sió humana imperfecta però que en la nostra imperfec-
ció descansa el motor del progrés. Ens cal la paraula
precisa per no ofendre, per elevar-nos en el fosc cau de
la injustícia i véncer-lo.

Ens cal el teatre per veure’ns, per sentir-nos, per esti-
mar-nos, per reconèixer-nos, per llevar la pols que
amaga la tragèdia de moltes vides oblidades, interessa-
dament oblidades.

Ens cal el teatre per torbar la clarividència, la llum sen-
zilla i neta de la paraula, i amb elles fer l’esforç - de ve-
gades dolorós - per a situar-nos.

Sovint, darrere de la paraula ve el silenci. Un silenci
que, paradògicament, pot contenir paraules, sobreen-
tesos, obvietats  i  calmes. També cal estimar els silen-
cis.

Saramago, que va dir moltes coses i moltíssimes d’elles
encertades - fixeu-vos que no he dit certes- va afirmar en
una ocasió: “Como cualquier otro lector, o escritor, me busco a
mí mismo. Busco encontrarme en páginas, en ideas, en refle-
xiones, reconocer que somos algo más que esto que se presenta
como “realidad”. Ése sigue siendo mi mayor deslumbramiento”.

No deixe de donar-li les gràcies a cada llibre que he lle-
git i que m’ha arribat a l’ànima. Molts d’ells m’haguera
agradat veure’ls dalt d’un escenari, declamats pels ac-
tors que s’estimen les paraules. Cadascú es busca on pot
i com pot. A mi m’agrada buscar-me entre les paraules
vives. Per això m’estime el teatre. Gràcies.
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GAUDIM DEL TEATRE
TONI BENAVENT

Productor d’Albena Teatre
Membre de l’associació d’espectadors “La Butaca de L’Alcúdia” 

Regidor de Cultura de L’Alcúdia

El teatre és un art que ens permet gaudir i refle-
xionar sobre la condició humana. Però també és
un reflex social i cultural del lloc on naix o d’allà
on es desenvolupa. I del temps, de les condicions
socials, de les pors, de les preocupacions i dels
anhels dels seus habitants, d’allà on es crea o es
porta a terme una representació.

Des de les comèdies i els drames dels grecs, fins
els grans directors europeus contemporanis, la
història està plena de grans textos i muntatges
que ens ajuden a comprendre millor l’ésser
humà i també a nosaltres mateix. Aristòfanes,
Shakespeare, Molière, Valle-Inclán, Pirandello…
representen el cim de l’autoria i són d’una banda
un clar reflex de la cultura d’allà on nasqueren i
del seu moment. Però al temps també son textos
eterns perquè parlen de sentiments, de pors i de
passions i aquestes són molt similars fa un grapat
de segles a les d’ara mateix. Parlen de l’amor o
el desamor, de la por, de la mort, del poder, de
l’amistat, de la religió… són necessitats consubs-
tancials a la condició humana. Més encara en so-
cietats que pretenen ser lliures, democràtiques,
cultes i on el pensament ocupa un lloc impor-
tant.

D’altra banda la funció catàrtica del teatre és bà-
sica i ens ajuda a compartir en un espai determi-
nat unes sensacions, unes emocions. Ja siga
mitjançant l’humor i el riure o el drama i el plor.

Però no sols podem gaudir del teatre amb els mi-
llors textos, els millors autors i actors, que això ja
es dóna per descomptat. També és possible i re-
comanable gaudir dels bons productes escènics
de proximitat, ja siguen professionals o amateurs,
sempre que estiguen ben fets amb rigor i passió.

La Ribera, tant l’alta com la Baixa, tenen des de
els anys’80, una quantitat d’espais, teatres, cases

de Cultura, auditoris, salons d’actes… on es pro-
dueix aquest fenomen de la representació teatral
amb certa assiduïtat i bona acollida. Programa-
cions més o menys regulars de molt diversa con-
dició estètica i amb temàtiques molt plurals. Obres
de grups amateurs i professionals de tot l’estat i
també de la Ribera que igual munten un text d’au-
tor de proximitat però amb projecció… Carles Al-
berola (Alzira), Juanjo Prats (Carcaixent), que un
Dario Fo (Itàlia), Yasmina Reza (França) o un es-
pectacle de Bernat i Baldoví (Sueca) o de creació
col·lectiva. El temps i l’espai es fonen donant
forma en cada muntatge a un nou espectacle di-
ferent tot i que siga del mateix text.

El sainet és la forma tradicional valenciana que
durant un temps s’imposa com a forma predomi-
nant. Burlar-se dels “coents” i de la “coentor”
(cursileria) era una de les seues premisses fent
que el públic esclatara en rialles constantment en
veure a l’escenari personatges que volien aparen-
tar més del que eren i que habitualment parlaven
en castellà com un signe de distinció però com
que eren valencianoparlants i no dominaven l’i-
dioma no feien més que posar-se en evidència i
quedar en ridícul davant les circumstàncies. Però
tenim molt  estils més enllà del sainet, és clar.

Des del 1800 tenim un Bernat i Baldoví (Sueca)
amb obres com “El virgo de Visanteta” i “L’a-
buelo pollastre” passant per Palanca i Roca (Al-
zira), que també escrivia textos amb humor, però
sense deixar de banda altres amb un caire més
polític i social (fins i tot sarsueles) a l’actualitat,
amb autors com Carles Alberola i José Antonio
Martínez (Alzira), Juanjo Prats i Francesc Adrià
(Carcaixent) per posar uns exemples; és a dir,
tota una important dramatúrgia nascuda a la Ri-
bera que té una certa importància i projecció.

El mateix podem dir de la importància del teatre
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amateur. Estranya és la localitat on no hi ha una
o vàries agrupacions d’actors (de joves, jubilats,
d’instituts). En la dècada dels 80 La Tarumba (Al-
zira) i La Colla Teatre (L’Alcúdia), Àgora Teatre
(Carcaixent) posen en marxa junt a altres col·lec-
tius amateurs amb una certa trajectòria a la Fe-
deració de Teatre Amateur de la Comunitat
Valenciana, que encara avui és una pedra fona-
mental del teatre amateur del País Valencià.

Tampoc es queda enrere la relació i la implicació
d’algunes companyies teatrals professionals amb
la Ribera com és el cas d’Albena Teatre, Engrata,
Maduixa, Magic 6.

I molt menys els professionals de l’escenari, ac-
tors i actrius amb renom i prestigi com Lola
Moltó, Empar Canet, Eugeni Alemany, Carles Al-
berola, Juanjo Prats, Paco Trenzano, Miquel Vi-
nyoles, Iolanda Muñoz, Elisa Ramírez, Joan
Carles Rosselló, Carles Sanjaime,  Àlex Gadea…i
molts més.

També contem amb Mostres i Festivals de renom
com la Mostra de Mim a Sueca, Teatre a l’Estiu
d’Alzira o la Mostra de Carcaixent per posar uns
exemples de trajectòries consolidades.

Ni de lluny he pretès, amb aquest ràpid i breu
repàs d’alguns noms de l’escena teatral riberenca,

fer una aproximació exhaustiva, sinó simplement
un botó de mostra, un exemple d’algunes compa-
nyies i professionals amb relació amb la Ribera
que  a més de ser universals ens possibiliten en
moltes ocasions fer-ho en la nostra llengua, reflec-
tint la nostra pluralitat però també la nostra ma-
nera de pensar i la nostra particularitat.

En qualsevol cas el teatre és molt saludable. Bé
siga practicant-lo professionalment, o muntant
amb una companyia amateur allò que més ens
agrada. O també, per suposat, com a espectador
o espectadora. El teatre és un verí (com deia Ro-
dolf Sirera) que crea una addicció, i quan més el
proves més en gaudeixes i el necessites. Però és
que, a més a més, té efectes terapèutics sobre la
salut. Riure’s, viure emocions, entrar per unes
hores en mons diferents al nostre, gaudir en viu
i en directe de l’emoció d’una història i compar-
tir la complicitat amb la resta del públic de la
sala, és un d’eixos plaers que curiosament quasi
tots ens podem permetre.

Tenim la sort de tindre una molt bona xarxa
d’espais tant a la Ribera Alta com Baixa on gaudir
practicant o veient espectacles. Jo he tingut la
sort de gaudir-ne tot fent teatre amateur, fent tea-
tre professional i per descomptat, com a especta-
dor. No deixeu d’anar-hi per gaudir del teatre!
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FETS D'ANTELLA, ANY 2015
joan f. herrero i piqueres 

DILLUNS, 5 DE GENER DE 2015
FURT A L'ESTATGE 78 DEL CARRER LA PURÍSSIMA.

Entre les 19 i 20 hores de hui, mentre estaven
fent la cavalcada dels Reis Mags, aprofitant que
el matrimoni i el seu fill havien eixit de la vivenda
que habitaven a l'esmentada cavalcada, algú ha
aprofitat per entrar primer a l'estatge deshabitat,
número 80 del carrer La Puríssima, per un xico-
tet corralet que té la tàpia més baixeta que dóna
al carrer de darrere, carrer l'Estret, i des d'ací
han botat a la casa número 78, d'on han furtat
dos ordinadors i un ipad. En tornar la família
propietària de l'estatge i trobar-se amb alguns
desperfectes i desordres han vist que al corral hi
havia una cadira per botar la tàpia per on han
fugit els lladres; també els fils d'estendre la roba
estaven tallats. Personada la Guàrdia Civil, han
realitzat la corresponent inspecció ocular. 

Se sospita que els autors havien de ser alguns dels
joves que es reuneixen als banquets del jardí de
l'Assut, davant les cases abans dites, i segons sem-
bla els autors del furt han sigut dos com a mínim
sense descartar-ne algun més. 

A més a més del valor dels béns furtats, per al
propietari és de gran importància un treball que
hi havia al seu ordinador que havia d'entregar en
passar les festes de Nadal. 

DIMECRES, 1 D'ABRIL DE 2015
SOLTA D'AIGÜES EN LA SÈQUIA REIAL.

Al voltant del mig dia de hui s'han soltat les ai-
gües de la Sèquia Reial, les quals han estat talla-
des des del mes de novembre de l'any passat. El
motiu era que estaven fent-se les obres de moder-
nització de reg d'aquesta Sèquia per tal de forçar
a regar tots els usuaris per goteig. 

Cinc dies després, el diumenge dia cinc, solta-

ren les aigües de la Sèquia Particular, les quals
havien estat tallades des de les fortes pluges cai-
gudes en el mes de març anterior. 

DIVENDRES, 10 D'ABRIL DE 2015
CONFERÈNCIA i EXPOSICIÓ "L'escola a Antella" A LA
LLAR DELS JUBILATS.

Organitzat per l'Associació Cultural CILIM s'ha
inaugurat a la llar de Jubilats una exposició de fo-
tografies sota el títol "L'escola a Antella", la qual
consta de 14 panels amb fotografies de grups,
d'alumnes i mestres del col·legi local. 

Tot seguit l'ex director del col·legi La Xarquia
d'Antella, Benjamí Cerdà Garcia, presentat pel
president de l'Associació Joan Josep Conejero i
Noguera, feia una conferència amb el mateix
títol que l'exposició, on explicava un poc la his-
tòria i la seua experiència com mestre al davant
d'aquest col·legi. 

ELECCIONS AUTÒNOMIQUES i LOCALS
24 de maig de 2015

DISSABTE, 2 DE MAIG DE 2015
PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA "GENT D'ANTE-
LLA UNIDA"

L'agrupació electoral "Gent d'Antella Unida" ha
presentat al poble la seua candidatura a les elec-
cions locals del 24 de maig de 2015; aquesta pre-
sentació es va fer  a la llar de Jubilats. Després
d'anomenar les persones que formaven part de
la llista, es féu una reflexió de la situació del
poble d'Antella i entraren en xicotetes explica-
cions de les alternatives que portarien endavant
si tragueren suficients regidors per governar. En
finalitzar l'acte es convidà els assistents a una pi-
cadeta. Acudiren d'entre 50 a 60 persones. 
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DIVENDRES, 8 DE MAIG DE 2015
PRINCIPI DE LA CAMPANYA ELECTORAL i PANCAR-
TES DEL "PP"

Hui ha començat la campanya electoral d'aquestes
eleccions i a les entrades poble únicament hi havia
unes pancartes del PP que deien "PP vota PP".

DISSABTE 9 DE MAIG DE 2015
PENJADA DE CARTELLS DELS PARTIS LOCALS

Aquest matí el poble s'ha despertat amb una gran
penjada generalitzada de cartells dels tres partits
que es presenten a les eleccions locals, PP, Gent
d'Antella Unida i PSOE. A més a més, aquest últim
ha penjat diverses pancartes al llarg de la carre-
tera; cadascú amb els seus eslògans corresponents. 

PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA "PSOE-PSPV"

Aquesta vesprada a l'Auditori Municipal, el
PSOE-PSPV, ha presentat la seua candidatura a
les eleccions locals  del poble. Tots els membres
de la llista estaven asseguts a l'escenari i, mitjan-
çant un vídeo, el quart de la llista, Francisco Mar-
tínez, presentà i explicà el programa que
portaven per aquests quatre anys per a Antella.
En finalitzar, la cap de llista i candidata a l'alcal-
dia, hui alcaldessa, Maria Amparo Estarlich, agafà
la paraula saludant el públic i demanant el vot
per aquesta candidatura. Es repartí als assistents
el programa electoral i gaudiren d'una picadeta
al pub La Hiedra. 

DISSABTE, 16 DE MAIG DE 2015
MITING DE GENT D'ANTELLA UNIDA i ESQUERRA
UNIDA

Al voltant de les 20,30 hores l'agrupació indepen-
dent Gent d'Antella Unida junt amb Esquerra
Unida del País Valencià han donat un míting a
l'Auditori Municipal.

Primerament el candidat cinqué d'Esquerra
Unida a diputat a les Corts Valencianes, Josep Mi-
quel Soler, economista d'Ontinyent, féu constar
la necessitat de votar per tal de traure la corrup-
ció del PP de les Corts, i enviar-los a l'oposició.
Demanava el vot per a la seua formació i alabava
la valentia de Gent d'Antella Unida per clarificar
els comptes de l'Ajuntament del poble, allò que
a molts Ajuntament del PP hauran de fer les for-
ces que entren noves, després del 24 de maig. 

Intervingué després el segon de la llista local de

Gent d'Antella Unida, Joan Josep Conejero, el
qual centrà el seu discurs principalment en els
comptes locals; i després la candidata a alcaldessa,
Emilia Ortiz, qui ho féu al voltant de l'agricultura
local i el descens de població d'Antella. 

En finalitzar en el hall de l'auditori es serví una
picadeta als assistents. 

DIMECRES, 20, DIJOUS 21 I DIVENDRES, 22 DE MAIG DE 2015
MITING RESPECTIUS DE LES CANDIDATURES LO-
CALS PP, PSOE i GENT d'ANTELLA UNIDA

Les candidatures locals del Partit Popular, Partit
Socialista Obrer Espanyol i Gent d'Antella Unida
feren el seus míting de cap de campanya a l'au-
ditori municipal els dies 20, 21 i 22 de maig res-
pectivament. 

DIUMENGE, 24 DE MAIG DE 2015
DIADA DE LA VOTACIÓ

La gent del poble en aquest dia fou a votar a la
Llar de Jubilats i Pensionistes del poble, situat a
la confluència del carrer Nou d'Octubre i la pla-
ceta de les Malves. Transcorregué la votació sense
cap incident. Les dues taules A i B estaven
instal·lades a la planta baixa del local mencionat.

AUTONÒMIQUES



LOCALS
CANDIDATURES PRESENTADES

PARTIT POPULAR (PP)
Maria Isabel Giménez Candel
Vicente Benet García
Francisco J. Almenara Esplugues
Aaron  Albelda Collado
Francisco M Chafer Segura
Abraham I Pascual Escribano
José Vicente Andres Ferrer
Francisco Giménez Giner
Davinia Calvo Más

SUPLENTS

Bruno Natal García Giménez
Jurate Capauskaite-Kailiukaitiene
Maria Angeles Pérez Mateu

PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE)
María Amparo Estarlich Martorell
Salvador Chapí Puig
Eugenia García Giménez
Francisco Martínez Alberola
Vicenta Maria Noguera Pardo
Francisco J. Fernández Diaz
Maria Dolores Pascual Ubeda
Vicente Alventosa Alventosa
José Vicente Albuixech Benet

SUPLENTS

Benjamín Pérez Ferris
Virgilio Noguera Mico

GENT D’ANTELLA UNIDA (G d’ A-U)
Emilia Ortiz Castillo
Joan Josep Conejero Noguera
Joaquin Monleón Giménez
Marcos Vicente Ortiz Valero
Lourdes Amat Noguera
Carolina Mateu Faura
Isaïes Minetto Gozálvez
Francisco Vidal Rontí
Antonio Sanchis Vila

SUPLENTS

Alejandrina Giménez Ortiz 
Araceli Ortiz Valero

RESULTATS
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REGIDORS QUE COMPONEN L’AJUNTAMENT D’ANTELLA

Maria Isabel Giménez Candel   -  PP
Vicente Benet García   -  PP
Francisco Javier Almenara Esplugues   -  PP.
Aaron Albelda Collado -  PP.
María Amparo Estarlich Martorell   -  PSOE.
Salvador Chapí Puig  – PSOE
Eugenia García Giménez - PSOE
Emilia Ortiz Castillo -  Gd'AU
Joan Josep Conejero i Noguera – Gd'AU

DIMECRES, 13 DE JUNY DE 2015
COMPOSICIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

Com conseqüència del pacte entre PSOE i GENT
D'ANTELLA UNIDA en aquest dia el nou Ajun-
tament queda compost de la forma següent: 

Alcaldessa: María Amparo Estarlich Martorell (PSOE)
Regidors: Salvador Chapi Puig (PSOE)
Eugenia García Giménez (PSOE)
Emilia Ortiz Castillo (Gd'AU)
Joan Josep Conejero i Noguera (Gd'AU)
María Isabel Giménez Candel (PP)
Vicente Benet García (PP)
Aaron Albelda Collado (PP)
Francisco M. Chafer Segura (PP)

En la constitució d'aquest Ajuntament, el regidor
del PP Francisco M Chafer Segura jurà el càrrec
com a tal, donada la renúncia de qui hauria cor-
respost, quart de la llista d'aquesta agrupació,
Francisco Almenara Esplugues. Després del no-
menament de l'alcaldessa, Amparo Estarlich,
concedí la paraula a tots el grups representats en
el consistori; quan li arribà el torn de paraula a
la representant del PP, Maria Isabel Giménez
Candel, després de dir que era la llista més vo-
tada i criticar els regidors actuals i la política re-
alitzada abans de les eleccions passades per les
dues agrupacions governants i, finalment, a la
policia local del poble pel nomenament d'un au-
xiliar com cap d'aquesta institució, marxà de la
sala amb el regidor Vicent Benet Garcia, que fou
criticat pels assistents que omplien el lloc de gom
a gom. Aquest dos regidors hagueren de tornar
al saló de plens més tard per tal de recollir les cre-
dencials que els acreditaven com regidors del
grup Popular. 

DIJOUS, 9 DE JULIOL DE 2015
REUNIÓ DE LLAURADORS A L'AJUNTAMENT

L'equip de govern de l'Ajuntament convocà per

al dia de hui una reunió de llauradors del poble
a la sala d'actes de l'Ajuntament. Al voltant de les
20 hores aquesta sala estava plena de gom a gom. 

El motiu de la convocatòria fou repartir les or-
denances sobre usos i costums rurals al terme
d'Antella, així com debatre el tema del reg en la
Sèquia Particular. 

Al primer punt no va haver quasi debat, però al
segon sí, entre els mateixos llauradors i el presi-
dent de la junta local de reg de la Sequieta, que
es trobava present; tot el problema es basava en
la reducció d'aigua d'aquesta sèquia com pro-
blema principal i després en la forma en què s'ad-
ministrava aquesta dotació, tot implicant ací el
zelador regador. L'Ajuntament, a través de la re-
gidora d'agricultura, es comprometé a redactar
un escrit, que signaren els llauradors que s'hi ad-
heriren en ple, per reclamar més aigua per
aquesta sèquia que rega exclusivament el terme
d'Antella, per remetre'l a la Sèquia Reial i Con-
federació Hidrogràfica del Xúquer. 

DISSABTE, 11 DE JULIOL DE 2015
"MULLA'T PEL XÚQUER" A L'ASSUT

Al voltant de 50 o 60 persones, aquest matí s'han
concentrat a la part de baix de l'Assut del primer
portell. El motiu, com ja es tradicional a tot Eu-
ropa, és reivindicar que els rius baixen nets, i que
siga un espai on es pugen banyar les persones.
Aquesta convocatòria l'ha realitzada Xúquer Viu,
que després de llegir el manifest i fer un bany
simbòlic al riu, els assistents han gaudit d'una pi-
cadeta al barracó. 

DISSABTE, 18 DE JULIOL DE 2015
26é. TRIATLÓ ANTELLA

A aquest triatló es van inscriure 560 triatletes, dels quals
80 eren dones, que havien de recórrer 1,2 quilòmetres
de natació en el riu Xúquer, 32 quilòmetres en bicicleta
amb dos ports de muntanya (Navarrés i Tous), i 8 qui-
lòmetres de cursa a peu per dins del poble i els camps.
Els guanyadors foren Josep Pasqual (amb aquest triatló
és el tercer que guanya al seu poble, després del de 2007
i 2009), seguit de Fernando Santander de Castelló i el
tercer fou Paco Grau, de l'equip CEC Antella. En dones
la guanyadora fou Laia Escobedo, de Sueca, seguida de
Cristina Rosselló, també del mateix poble i Ana Belen
Pau, de Bètera.



DIMECRES, 29 DE JULIOL DE 2015
ROBATORI AMB VIOLÈNCIA A UN VEÍ DEL CARRER
MOLÍ

El veí fadrí i de més de huitanta anys que viu al
carrer Molí núm. 24 i respon a les inicials G.R.Q.
ha sigut víctima en sa casa d'un robatori amb vio-
lència. Aquest matí, en tornar a casa després de
comprar el pa, s'ha trobat al seu interior  diversos
joves amb la cara tapada, els quals l'han emmor-
dassat i lligat de mans i peus, l'han tirat a terra, i
li han robat al voltant de 1500€, alguns d'aquests
diners trets del banc el dia 25 d'aquest mes, del
lloc on sabien que estaven. La víctima els demanà
que li deixaren sols els peus, ja que per l'edat po-
dria tenir greus perjudicis, per això que li solta-
ren un poc els lligams dels peus. 

La germana, en anar a visitar-lo, se l'ha trobat en
eixes condicions i ha donat part a la Guàrdia
Civil; també hi ha acudit la Policia Científica que
ha realitzat una gran quantitat de fotos per a l'a-
testat i investigació per tal d'esbrinar qui han
sigut els autors del robatori. 

Se sospita que els delinqüents són del poble, ja que
sabien que havia cobrat la pensió el dia indicat i on
tenia els diners. És la segona vegada que actuen de
la mateix manera: entren a la casa pel corral que
dóna a un descampat, baixen per la figuera que hi
ha al pati i esperen que el propietari torne a sa casa. 

DIUMENGE, 2 D'AGOST DE 2015
OFEGAMENT D'UN JOVE D'UNS TRENTA ANYS AL
TERCER PORTELL DE L'ASSUT

El tercer portell de l'assut des de fa més d'un mes
està sense les posts que fan de comporta i és per
això que hi passa una forta corrent. Tot ha estat
perquè un jove d'origen colombià, d'uns trenta
anys, al voltant de les 16 hores, estava nedant en
eixa zona, i en intentar llevar l'última fusta d'aquest
portell, amb un corrent de més d'un metre d'ai-
gua, se li ha quedat enganxat el peu entre la fusta
i uns ferros que hi ha per afermar-la, i l'ha vençut
la força de l’aigua. Encara que altre amic ha inten-
tat ajudar-lo per tal de soltar-li el peu, no ho ha
aconseguit. En quedar submergit en el corrent
d'aigua s'ha ofegat. Els bussos dels bombers d'Al-
zira han hagut d'intervenir per rescatar el cos sense
vida. Primerament han tallat gran part del corrent,
amb una post de més grandària i després han lligat
el cos de l'accidentat a una corda, i una vegada han
aconseguit soltar-li el peu d'on estava enganxat
l'han deixat anar en el corrent, tot sotenint-lo amb

la corda fins que l'han pogut traure del final de l'as-
sut. La Guàrdia Civil féu el corresponent atestat
per al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alzira. 

DIVENDRES, 21 D'AGOST DE 2015
6ª. FESTA ESTELLES

A les nou de la nit, davant la casa de les Compor-
tes i el barracó de l'Assut, s'ha celebrat la sisena
Festa Estelles. Assistiren entre 70 i 100 persones;
fou organitzada per l'Associació Cultural CILIM.
Van presentar l'acte Josep Micó i Isaïes Minetto,
els quals feren una magnifica intervenció en els
seus discursos eloqüents, relatius a l'actualitat po-
lítica  i de poesia d'Estellés relacionada amb el
tema d'enguany: “l'aigua”.

Al llarg de l'acte es féu una rifa dels donatius dels
quadre de pintura de Pilar Bonacho, de l'objecte
de joieria d'Abel Dàvila i de ceràmica d'Araceli Va-
lero; la recaptació de la rifa fou per al finançament
del cantautor Andreu Valor de Concentaina, que
tancà l'acte amb les seus cançons. Aquest cantau-
tor tingué al final una bona venda dels seus discs,
editats fins ara, per part dels assistents. 

DIMECRES 9 DE SETEMBRE DE 2015
DIMISSIÓ DEL REGIDOR DEL PP, FRANCISCO CHA-
FER SEGURA

Al ple ordinari de l'Ajuntament celebrat hui a les
19,30 hores ha presentat la dimissió com regidor
del Partit Popular, Francisco Chafer Segura; dels
quatre representants que té aquest partit en l'o-
posició, en aquest ple únicament ha acudit el di-
missionari, la resta no ha assistit al ple, s'ignoren
els motius de la no assistència. El següent de la
llista que li toca entrar com regidor d'aquest grup
es Abraham Pascual Escribano.

DISSABTE, 3 D'OCTUBRE DE 2015
4rt. MASSÍS TRIATLÓ

Organitzada pel Centre Esportiu i Cultural d'An-
tella, s'ha celebrat hui la quarta edició del Massís
Triatló. Els 175 triatletes participants entre hò-
mens i dones, han recorregut 1,9 km en natació
al riu Xúquer, 86 km en bicicleta pels pobles del
voltant i Antella, i 21 km a peu pels camps i poble
on es celebrava l'acte. Els guanyadors foren en
hòmens, Josep Torres primer, seguit de David Na-
varro i en tercer lloc el local Jordi Pascual; en
dones fou primera Míriam Muñoz, segona Leo-
nor Font i tercera Maite Arraiza. 
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DIVENDRES, 9 D'OCTUBRE DE 2015
DIADA DELS VALENCIANS i EXPOSICIÓ DE PINTURA
“DONES PINTORES”

Com ja es tradicional la diada al poble s'ha cele-
brat amb una marxa a peu i un cercavila de l'e-
quip de govern i l'alcaldessa Amparo Estarlich,
acompanyats de tabalet i dolçaina; en finalitzar,
a la sala d'actes de l'ajuntament, es féu un acte
institucional on intervingué l'alcaldessa i el regi-
dor de cultura Joan Josep Conejero. 

A la nit, l'Associació Cultural Cilim inaugurà a la
llar de Jubilats una exposició de pintura titulada
“Dones Pintores del poble”. Una cinquantena de
quadres foren exposats de les dones pintores que
des de els anys noranta han pintat en l'escola de
pintura de les Mestresses de Casa, sota la direcció
de les professores Juani Alós (pintura a l'oli) i
Tere Lozano (pintora de tela). Aquesta exposició
estigué oberta fins  dilluns 12 d'octubre. Les
dones pintores que van exposar són Mari Luz
Guillem, Mari Benavent, Francesca Alberola, Sil-
via Cuenca, Maria Julia Martínez, Angelita Albui-
xec, Guadalupe Cases, Gracia Conejero, Maria
Carmen Fernández, Otilia Sánchez, Eduarda Re-
tamino, Elvira Villanueva i Paqui Giménez.

DIVENDRES, 30 D'OCTUBRE DE 2015
REMODELACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR

Hui han finalitzat les obres d'una xicoteta remodelació
de la plaça Major. Aquestes obres han consistit en un
rebaixament del pis del tram comprés entre el carrer
Santa Bàrbara a Sant Rafel, tot just enfront de l'església,
ja que aquest tros quedava estret al pas dels cotxes i ha-
vien de pujar per dalt la vorera quan hi circulaven. Tot
aprofitant aquesta remodelació s'han llevat les tres pal-
meres afectades pel morrut roig i s' hi han plantat tres
arbres i posat unes jardineres amb baladre. 

DIUMENGE, 8 DE NOVEMBRE DE 2015
1r. MERCENARI IBER

Organitzat pel Centre Esportiu i Cultural d'An-
tella, hui s'ha celebrat al llarg del matí el 1r. Mer-
cenari Iber, el qual consistia a superar  un total
de 21 obstacles o proves. Els obstacles estaven ins-
tal·lats per tot arreu del poble, i les proves con-
sistien, entre d'altres, caminar per dins del riu i
la sèquia, tant la Particular com la Reial; en
aquesta primera havien de passar el tram que hi
ha sota la torre i seguir caminant fins el comen-
çament de l'albereda; en la Reial havien de pujar
amb una corda a la canal de pedra i caminar fins
el mesurador del cabal on eixien. Altres proves
consistien a mantenir l'equilibri dalt d'un tronc,
arrossegar pes, passar sota fils d'aram amb pues
d'una alçària de mig  metre, paral·leles, penjades
sota una escala, pujar i baixar per xarxa de cor-
des, pujar a la Creueta, entrar per terrenys fan-
gosos, etc. Cada obstacle era una prova que els
participants l'havien de superar; no es tractava
d'arribar primer, sinó de superar les proves en
menys temps; la prova que no es superava es pe-
nalitzava al concursant i aquest havia de transpor-
tar un sac de 25 kg de pes a una certa distància. 

Participaren 307 mercenaris i mercenàries en
tandes d'eixida de 75 persones. 

Els guanyadors en homes foren José Miguel Pe-
ricàs, seguit de Sergio Cutanda i Héctor Valls; i
en dones fou Verónica Grau, seguida de Raquel
Juan i María Ferrero. 

DISSABTE, 5 DE DESEMBRE DE 2015
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA JUVENIL “La noche roja”

A l'auditori municipal, al voltant de les 17 hores
de hui, s'ha presentat la novel·la juvenil “La
noche roja” de Marisol Sales Giménez. Aquesta
novel·la és la primera de la trilogia titulada “Las
crónicas del ángel”; és la tercera edició que s'im-
primeix i va a realitzar-se'n una quarta; la segona
novel·la d'aquesta trilogia es publicarà el mes de
març de l'any que ve. 

La presentadora de l'acte fou la periodista Am-
paro Piqueres, la qual li féu una entrevista a l'au-
tora davant de més d'un centenar de persones
que assistiren a l'acte; l'entrevista fou amena i en-
tretinguda; després els assistents adquiriren els
llibre que l'autora anava dedicant. 

Marisol Sales Giménez és una jove de quinze anys
que cursa quart de l'ESO a Alfafar, poble on resi-



deix son pare d'Antella i sa mare de Sumacàrcer.
Ha sigut entrevistada en diverses cadenes de te-
levisió i ràdio; apareixen mencions de la seua
obra a gran nombre de periòdics nacionals i au-
tonòmics con Levante-EMV i Las Provincias. L'o-
bra “La noche roja” és llegida en l'actualitat per
joves de 42 instituts i es troba a les llibreries més
importants de tot el país.

PRESENTACIÓ DE LA REVISTA NÚM. 11 DE LA LLOCA

Al voltant de les 20 hores de hui, a la sala d'actes
de l'Ajuntament el vicepresident de l'Associació
Cultural CILIM, Alexandre Conejero, ha presen-
tat el núm. 11 de la revista la Lloca; aquesta ve-
gada en format digital informatitzada per tal que
arribara a tots els llocs; s'ha projectat a una pan-
talla cadascuna de les pàgines que la componen. 

El monogràfic d'aquesta revista està dedicat a l'es-
cola d'Antella; encara que com de costum també
consten les diferents seccions habituals. 

D'entre el públic assistent i socis s'ha sol·licitat
que aquesta revista també s'edite en paper, ja que
alguns socis no disposen d'Internet per veure-la.
L'Associació, quan dispose de mitjans econòmics,
s'ha compromès a editar-la en paper. 

DILLUNS, 14 DE DESEMBRE DE 2015
TALLADA DE L'AIGUA EN LES SÈQUIES REIAL i PAR-
TICULAR AMB VISITA DEL PRESIDENT DE LA GENE-
RALITAT

En aquest dia s'ha oficialitzat la tallada de l'aigua
en les sèquies Reial i Particular, amb la interven-
ció del president de la Generalitat, Ximo Puig i
la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, que
visitaren el poble per a l'ocasió. Foren acompa-
nyats per la Junta de Govern de la Sèquia Reial,
a més a més de tots els diputats de cadascun dels
pobles que rega aquesta sèquia, així com l'alcal-

dessa d'Antella Amparo Estarlich. En finalitzar
l'acte, fet entre el primer portell de l'assut i la
casa de les Comportes, es dirigiren a dinar a la
casa del Rei, on aquestes dues autoritats autonò-
miques anunciaren que l'any que ve començaran
les obres per la instal·lació del reg per goteig a
les terres regades per la Sèquia Particular. 

ELECCIONS GENERALS A CORTS
(Congrés i Senat), 20 de desembre de 2015

DISSABTE, 5 DE DESEMBRE DE 2015
PRINCIPI DE CAMPANYA

Hui ha començat la campanya per a les Eleccions
Generals a Corts. Al poble únicament han apegat
cartells els dos principals partits als llocs destinats
a l'efecte; el PP amb la cara dels candidats a la
presidència del govern, Mariano Rajoy, i amb la
cara d'Elena Bastidas, cap de llista a diputada per
la província de València, tots dos amb l'eslògan
“En serio”; i el PSOE amb la cara del candidat a
la presidència del govern Pedro Sánchez. El PP
ha posat una pancarta blava a l'entrada del poble
per Gavarda i una altra al principi del carrer Leo-
poldo Ortiz, amb la indicació de “Vota PP”.

DIVENDRES, 11 DE DESEMBRE DE 2015
PANCARTES DEL PSOE i SOBRES AMB PAPERETES DE
VOTS DEL PP i PSOE

Als carrer Pintor Abril, final de la Puríssima i
avinguda del Xúquer, el PSOE ha posat una pan-
carta vermella on es pot llegir “vota PSOE”. Hui
a gran nombre de cases del poble, per no dir a
totes, s'han rebut cartes amb sol·licitud del vot
del PP per a Mariano Rajoy i del PSOE per a
Pedro Sánchez; dins anaven les paperetes i sobres
del seu partit per emetre el vot. 

DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE DE 2015
PANCARTA DE COMPROMÍS

A la mitjania de l'avinguda del Xúquer s'ha pen-
jat una pancarta amb l'anagrama i el nom de
“Compromís”.

DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES, 14, 15 I 16 DE DESEMBRE DE 2015
CORRESPONDÈNCIA A LES CASES d'EU-UP, COMPRO-
MÍS-PODEM i CIUTADANS

En aquest dies s'han rebut a les cases del poble
correspondència dels grups esmentats amb pa-
peretes i sobres per emetre el vot de cadascuns
dels partits remitens. 
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Esquerra Unida-Unitat Popular (EU-UP) pegà
cartells amb les cares dels candidats, del presi-
dencialista Alberto Garzón i del cap de llista al
congrés per València, Ricardo Sixto, amb l'eslò-
gan “per un nou país”.

DIVENDRES, 18 DE DESEMBRE DE 2015
CARTELLS ALS QUATRE CANTONS i CARRER BLASCO
IBAÑEZ DE COMPROMÍS-PODEM

Aquest matí als quatre cantons (confluència del
carrer la Puríssima i Sant Vicent) i carrer Blasco
Ibañez, s'han despertat amb una penjada del car-
tells del grup Compromís-Podem, els quals por-
taven la cara de Mónica Oltra i altres d'Angela
Ballester (segona candidata per València al Con-
grés d'aquest grup) i de Pablo Iglesias, candidat
a la presidència del govern per Podem; amb l'es-
logan “És el moment”.

Els afiliats i simpatitzant del PSOE organitzaven
un sopar al bar de la plaça, on en finalitzar, l'al-
caldessa Amparo Estarlich es dirigí als assistents
per tal que votaren al PSOE, encara que a ella ja
li constava que tots els presents així ho feien. 

DIUMENGE, 20 DE DESEMBRE DE 2015
DIADA DE VOTACIONS

Les dues taules electorals “A” i “B”, aquesta ve-
gada, com a les anteriors eleccions, estaven ins-
tal·lades a la llar de Jubilats d'Antella, al carrer
Nou d'Octubre. El dia electoral transcorregué
amb plena normalitats, des de les 9 a 20 hores
acudiren a votar tots els veïns censats que ho de-
sitjaren, i quedà la votació de la següent forma:



HISTÒRIA MÍTICA DE LA RIBERA
Fa centenars de milions d’anys la Ribera no
existia, tot era una mar enorme i no hi havia
terra ferma. En aquells temps remots el Món
estava dominat per una colla de déus que posseïen
uns poders extraordinaris, però, al mateix temps
tenien febleses i vicis com els humans. Aquesta
estranya unió de poders i debilitats generava, de
llarg en llarg, situacions explosives i cataclismes
d’una magnitud tal que ara mateix ens resultaria
difícil d’imaginar. Durant un llarguíssim període
de temps cap cosa remarcable va ocórrer en
aquest espai, tan sols una avorrida successió de
dies i nits, d’estius i d’hiverns; però tot arriba a
la seua fi.

Fosc, com així anomenarem el déu de les entranyes
de la Terra, romania adormit des de feia tant de
temps que ningú recordava ja quan havia co-
mençat el seu llarg descans.  De sobte, un dia

despertà de la seua letargia i l’envaí una poderosa
necessitat d’eixir de la immobilitat i d’aquella
calma tan prolongada. Començà a desempere-
sir-se i cadascun dels seus lents moviments es tra-
duïa en fortíssimes tremolors que agitaren la
tranquil·la superfície marina, generant unes ones
gegantines que recorregueren embravides la su-
perfície de la mar en totes les direccions.

Però això fou només el començament; després
d’aquesta suau manifestació inicial, començà Fosc
a estirar-se i estirar-se com intentant traure-hi el
cap, els braços, el tors i en un no-res emergiren
els primers cims de muntanyes sobre el cobertor
blau, formant unes illes primigènies, que hui en
dia són el Mata Món i el Cavall Bernat.

I es veu que aquells moviments li produïen un
plaer tan intens que continuà estirant-se més i
més i, al mateix temps, les terres planes del fons

Si ets una persona de les que t’agrada mirar la Terra des de les altures et convide a què un matí
assolellat, a bona hora, puges fins a una de les línies de la corona muntanyosa que envolta La Ribera.
Gaudiràs d’una vista panoràmica impressionant. 

És possible que aleshores penses que aquell dilatat paisatge és immutable, que dalt o baix, sempre ha
estat així. Amb una miqueta de sort és possible que hi trobes algun dels fòssils que apareixen en
aquells elevats indrets i aleshores et sorprenga comprovar  que es tracta d’animals marins: fòssils de
clòtxines, caragols, ammonites... Arribat a aquest punt la conclusió és fàcil: el que ara són muntanyes
d’entre 300 i 600 metres d’alçada sobre el nivell de la mar foren, fa centenars de milions d’anys,
terrenys coberts d’aigua marina. 

Com s’ha arribat d’allò a açò? Quines forces immenses han fet tot eixe canvi? 
Per què la Ribera la conforma un pla a vora mar? 
Està clar que aleshores no hi vivia ningú que poguera contar-nos-ho, però aquesta llegenda narra com
va succeir tot.
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sobre els orígens 
de la ribera

Roger Pons i Vidal
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marí es van elevar tant que les aigües anaren re-
tirant-se, originant llacs ací i allà que amb el pas
dels temps i sota l’efecte del no menys poderós
déu Sol,  anaren assecant-se o formant aiguamolls. 
Un dia Fosc obrí els ulls, contemplà com havia
quedat tot i es digué complagut:

–Uf! Què bonic! Mai m’haguera pensat que la
Terra poguera ser tan preciosa! Mireu quines
muntanyes! Quina bellesa! Oh! Quines valls tan
plenes d’encant! Com n’estic de satisfet!

I dit això, se sentí tan cansat que,  exhaust, tornà
a esfondrar-se en les entranyes de la Terra per
descansar i es quedà de nou adormit. I aleshores
la calma tornà a apoderar-se d’aquestes terres
durant un altre llarg període de temps. 

Va ser aleshores quan la deessa Mar, a la que li
havien molestat les violentes sacsades de Fosc, va
sentir-se motivada a actuar. Mar era una deessa
molt voluble. Tan prompte estava calmada, com
en un tres i no-res es tornava tempestuosa; tan
prompte era plàcida i amable, com esdevenia
cruel i destructora. Però, casualment en aquell
moment, Mar va sentir la necessitat de ser gene-
rosa.

–D’ara endavant bufaré terra endins i enviaré
núvols carregats d’aigua perquè arruixen les
muntanyes i les valls. Serà el meu regal a aquestes
noves terres acabades de nàixer de les meues en-
tranyes. 

Ben prompte aquesta divina protecció sobre
aquelles terres verges va provocar que començaren

a florir milers de plantes de tot tipus i condició,
des de la minúscula molsa a l’arbre robust i
d’ampla capçada com l’àlber; des de les espècies
gregàries que creixien en colònies de centenars
d’individus com el senill, i fins i tot les més
senzilles però exquisides orquídies... I el mateix
ocorregué amb multitud d’animals de tota mena
que poblaren aquestes terres.

Fruit d’aquella generosa relació de la mar amb
la terra, en el lent transcurs dels temps tingué
lloc el naixement d’una criatura gràcil, fresca i
tan atractiva com mai s’havia conegut per aquests
indrets: era un corrent continu d’aigua dolça
que rebé el nom de Xúquer.

Aquest riu començà a córrer des de molt lluny,
en unes muntanyes tan altes que fregaven la
panxa dels núvols i al llarg del seu recorregut
mudava tant la seua aparença que a cada lloc
semblava un ésser distint. En els seus primers
passos era com un infant, inquiet, cabriolenc,
sempre pegant bots i cantant melodies captiva-
dores. Més endavant es tornava poderós i presumia
dels seus esplendorosos salts d’aigua produint
variades músiques que encisaven les nimfes. I al
seu tram final, com els vells, s’engreixava i
avançava pesadament cap a la mar fent capritxoses
giragonses.

Aventurer com era i molt decidit, no és difícil
d’imaginar la colla de seductores pretendents
que li eixiren per un i altre costat als estrets de
Jorquera, d’Alcalà, o per  Cofrents per citar-ne
només unes quantes de les belleses amb sinuoses
corbes que intentaren conquerir-lo. Roques ben

Matamón Cavall de Bernat



plantades, que anaven d’un gris perla  a d’altres
que cada capvespre vestien túniques d’or intentant
captivar aquest jove intrèpid. Però aquest riu
jove s’esmunyia amb facilitat i esquivava les abra-
çades girant a dreta o esquerra,  accelerant la ve-
locitat o fent tolls segons li convenia per eixir
del pas, i sempre amb un somriure amable i una
potent rialla que deixava a tota aquella cort con-
tenta, sense comprometre’s a abandonar el seu
camí cap a la Mediterrània, que era el seu destí
final.

Però arribà un moment, en tocar els llargs estrets
entre Cofrents i Tous, on les seus aigües foren
envoltades per uns braços femenins molt seduc-
tors, aquells que li estenien les Muntanyes del
Caroig. La veritat és que formaven un massís
muntanyós discret, amb cims de poca altitud i
on la neu romania poc temps; però lluïen unes
moles tan esveltes, uns boscos tan espessos i uns
tallats tan impressionants que el jove riu no sabia
cap on mirar. Finalment, en passar tant de temps
acariciant la fina superfície d’aquelles roques,
Xúquer va caure rendit a les seues dolçors. Així,
doncs, els dos es van enamorar i començaren a
imaginar com podia ser el seu futur.

–Junts podem donar una preciosa descendèn-
cia– li digué el riu a cau d’orella. Ella assentí
entre rialles afalagades i d’aquesta manera quedà
signat el compromís entre les Muntanyes del Ca-
roig i el riu Xúquer.

Pels temps, aquella promesa secreta d’enamorats
transcendí i es formalitzà solemnement com co-
rresponia a personatges tan singulars; així que
s’anuncià per tots els pujols i les planes, les valls

i els barrancs, les platges i els aiguamolls. Els
ocells cantaren la notícia per tot arreu, a fi que
no hi haguera cap criatura en aquest extens te-
rritori que no ho sabera. Però de vegades ocorren
coses inesperades i es produeix algun error.

Arribat el dia de la festivitat, els padrins foren
una parella de déus que no podien ser més dife-
rents: Sol i Fosc. Començà Sol donant-los la seua
benedicció.

– Espere que el regal que us oferiré siga del
vostre gust, vos donaré molta llum i dies assolellats
per a què passeu hiverns tebis i gaudiu prenent
el solet. Tindreu primaveres llargues que donaran
molts fruits i verdures en abundància. A l’estiu
potser tindreu calor, però açò, que alguns consi-
deraran un inconvenient, és també un avantatge
ja que les terres seran tan productives que podreu
fer tres collites en un any. La tardor serà plàcida,
poc a poc anirà esmortint-se la calor i tornareu a
recollir fruits esponerosos: faves, carxofes, cacau,
taronges... La serra s’omplirà de flors de bruc,
romaní, timó i les abelles ompliran els ruscos de
dolcíssima mel. I quan arribe l’hivern, el fred no
serà tan intens com a altres terres, i la neu, quan
caiga, no serà duradora.

Fosc, gran amant de l’obscuritat volgué també
fer-los un regal: Jo vos regalaré la nit per a què
hi haja moments de descans i pugueu raonar
tranquils, o fer festes i contemplar la Lluna i les
estrelles del cel, per adonar-vos de dues coses
importants: que ni tot ha de ser treballar, ni
estem sols a l’univers.

Però s’havia produït un lamentable oblit i alguns
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déus  no foren convidats a
les noces, i això entre ells té
molt males conseqüències.
Volcà, deu del foc intern i
extern, muntà en còlera i els
llançà una maledicció: 

–Expulsaré per un cràter les
roques foses del meu interior
per a què la lava cobresca
tota la terra, a més a més,
cada cert temps llançaré foc
sobre les plantes per a què
arrase els boscos i no quede
res viu sobre la terra.
Aleshores intervingué Flora, deessa de les plantes,
amb aquestes paraules: 

–Jo no puc eliminar el càstig d’un altre déu però
vaig a ajudar-vos: faré un encanteri que modificarà
alguns elements per a què els seus efectes no si-
guen tan adversos. A partir d’ara hi haurà moltes
plantes que podran reviure després que el foc
les haja cremades, i hi haurà moltes llavors que
després d’un incendi rebrotaran amb molta in-
tensitat per tornar a cobrir el sòl el més de
pressa possible. 

Però encara quedava una altra deessa enrabiada,
Mar, tan voluble i presumida ella, es va sentir
molt ofesa per l’oblit i també els llançà una ma-
ledicció: 

–S’ha acabat això que els núvols porten la pluja
amb regularitat. A partir d’ara hi haurà llargues
temporades, mesos i mesos en els quals no caurà
ni una gota, i altres en què enviaré els meus
núvols carregats amb immenses quantitats d’aigua
per a què la solten torrencialment i formen des-
tructores riuades que s’emporten el sòl de les
muntanyes, els arbres de les riberes i tot el que
es troben per davant. 

Fosc, que era el déu més poderós i tenia el geni
molt curt, s’empipà i escridassà ben fort: 

–Ja estic cansat de les vostres sensibleries i exage-
racions. Tu, Volcà, només faràs una erupció cada
5 milions d’anys; i tu Mar, sàpigues que amb tot
el fang que formen les pluges quan arrosseguen
la terra de les muntanyes cremades es formarà
una plana abans d’arribar a la teua vora, tan
fèrtil i plena d’encant que serà l’enveja de tot el
món. I ara que ja heu dit allò que vos ha dut ací,
ja podeu anar-vos-se’n si no voleu que vos des-
truesca. 

La festa va continuar i hi hagué una gran alegria
general per celebrar aquesta meravellosa unió
entre els Muntanyes del Caroig i el riu Xúquer,
que lentament, riuada a riuada, donaria lloc al
naixement de la nostra comarca, una de les
terres més fèrtils del Món. 

Des d’aleshores la Ribera és així, una terra molt
productiva, amb estius calorosos i hiverns suaus,
amb esporàdiques riuades que inunden terres i
pobles, que s’alternen amb llargues sequeres
que posen a prova les plantes, i grans temporades
en què el riu aporta les aigües que donen vida a
aquesta terra. 

Pel temps arribaren els humans; primer s’establiren
a les coves de les muntanyes; més endavant co-
mençaren a edificar vivendes i després conformaren
els pobles. Construïren sèquies i camins, treballaren
la terra i aconseguiren canviar el color del paisatge,
fent de tot ell un immens verger

Antella i les muntanyes

El Xúquer continua manant cara la mar, però segur que algun altre déu li ha llançat una ma-
ledicció perquè cada vegada porta menys aigua i tots volen emportar-se la poca que hi du. 
Ara és l’hora de tornar-li el favor que el nostre pare Xúquer ens va fer en aquell passat remot,
perquè ara és ell el que ens necessita: lluitem per evitar que entre uns i altres el deixen sec i per
a què recobre tota la seua vitalitat. 



TRES MIRADES

Em caldria tornar a l’ofici,
tallar les tessel·les i recompondre les escenes,
hissar la veu cap a la llum blavissa d’aquesta
nit de tapissos i afalacs,
i, a poc a poc, emmudir en els mosaics daurats
dels dies.

Una música diu que la llunyania és el desficaci dels bojos,
una comèdia plora quan la pluja desfà el seu alé virtuós,
una tragèdia riu i es manté fixa en el temps.

I jo he restaurat els mots com a trossets de vidre
i els he donat l’aura de vida que mai no he tingut.

Des de la seua alçada,
-tres mirades-
I jo en un altre escenari.
{Actue}

poesies
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G G

Josep Micó Conejero

Abel Dávila Sabina

ESCENA

ritual victoriós de cacera,
cant mil·lenari maquillat pels segles,
sovint dansant amb el dolor
o amb la incògnita final de la trama,

-diari inacabat de vida-

el rapsode plana per la platea
i els decorats són dins l’aura i la sang,
així la maror i els desficis,
que transpiraran la pell dels actors.

hi haurà clímax quan l’excitació
m’esbatane els balcons de l’esperit,
m’encete un ferm somrís
o no em puga detenir una llàgrima.

el teló fa punts suspensius...
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MEDUSA SEGLE XXI

Petrifica’ns els ulls, Medusa,
perquè no volem veure 
la impassible llum d’atzur 
de la platja, ni l’onada quieta 
i muda sobre l’heura maternal
de la sorra.

Hauràs vençut, Medusa,                          
l’embestida de Perseu.                             
Seran de pedra i cudols
les ninetes dels ulls 
i milers d’algues pútrides et creixeran 
als cabells.

Serà gris la Mediterrània, fossa comú.
Serem menjar de peixos grassos.
La mort campejarà, despullada la mirada 
de terribles profecies.
                                                                  
Medusa del segle XXI,
reina de les fronteres d’aram.
Hem perdut l’espill. 
No som.
Medusa, riu i riu,
cadavèrica mirada.

poesies
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Imma López-PaviaIvan Brull

MEMÒRIA

Teatret de titelles la memòria
(amors desllavassats, ronya amb afecte). 
Cada dia que passa vols refer-la 
i ella et guanya els dies i els retorça. 
La roba d’aquell dia sobre l’avi
que al cap porta un barret d’un altre dia. 
El dia de la por en adormir-te
entre el sol, no en la fosca. La candela
del plomet que es fonia a tota estança. 

Et cau el fus del temps, només contemples
l’estupre del record, créixer la fúria. 
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El Mercenari Iber és una cursa de 7 km de reco-
rregut a peu i 21 obstacles, entre ells: rodes, mun-
tanya de rodes, paral·leles, tubs, cordes,
piràmides de cordes, murs, crawling, monkeybar
i banyera de gel, entre d’altres.

Comentant en Jaume Noguera (President del
C.E.C.Antella), d’on naix la idea de fer aquesta
prova tant nova ens comenta que ja feia uns anys
que s’estava parlant de fer una cursa de mun-
tanya ( ó Trail ); de fet ja tenien un circuit d’uns
20 kilòmetres, dels quals 20 km 10 eren per asfalt,
cosa que no és normal en aquesta competició. 

Un dia, el mateix Jaume, mentre li comentaren
que al gimnàs Avaza Fitnes de Xàtiva, hi havia un
xic de La Pobla (Miguel Ferrero) que feia aquest
tipus de curses, anà a parlar amb ell i li comentà
que mirara la pàgina Obstacle Warriors. Després
parlà amb Claudi Fogus, molt entès en el tema,
i que actualment està movent-lo a nivell Nacional
i ha creat una Associació per  intentar aconseguir
crear la Federació Valenciana de curses d’obsta-
cles, i decidiren canviar el Trail per aquesta
prova.

El nom de Mercenari Iber va sorgir de la idea de
donar-li una distinció con a prova pròpia d’Ante-
lla. A partir de l’existència del poblat iber d’An-
tella i ja que els ibers no tenien un exèrcit propi
sinó que es llogaven com a soldats mercenaris,
vam pensar en aquest nom.

La primer edició es va fer a Antella el 8 de No-
vembre de 2015. Aquesta prova està organitzada
pel Centre Esportiu i Cultural d’Antella (CECA).

Aquest primer any s’apuntaren 307 esportistes,
l’acabaren 284 (49 de ells xiques), n’hi hagué 3
retirats, 19 que no hi acudiren i 1 desqualificat
per no voler fer la corresponent penalització.
Participaren  27 equips i la classificació per
equips va ser:

1 GARROT PREMIUM.............................................2:52:31
2 CROSSFIT ALZIRA ...............................................2:53:31 
3 ACTIESPORT ..........................................................2:58:53 
4 ESPARTACO ............................................................3:04:00 
5 EL XATARRA I LES SEUES XIQUETES ....3:19:19
6 C.T TRIFITNESS 31 .............................................3:24:05 
7 LOS ULTRAS ...........................................................3:27:25
8 CROSSFIT LA RIBERA .......................................3:39:50 
9 AMICS DEL FERRO ALBERIC 2 ....................3:42:13 
10 BLUEMOKAYTEAM ..........................................3:43:57 
11 SPARTAN TEAM .................................................3:48:33 
12 SHERPARTANOS ................................................3:51:47 
13 IRONFIT .................................................................3:53:13 
14 ELS DE FERRU ....................................................3:55:54 
15 MATXOTES DE LA VALLDIGNA ...............4:03:56 
16 TRIATLÓ CA LA VALLDIGNA ....................4:13:45 
17 PATRAIX RACE ...................................................4:14:10 
18 GG ..............................................................................4:14:48 
19 PERELLONERS ...................................................4:20:10 
20 BODYLAB ...............................................................4:21:51 
21 SPARTAN TEAM AMICX ................................4:24:18 
22 BLOOD & GLORY ..............................................4:27:02
23 AMICS DEL FERRO ALBERIC .....................4:37:37 
24 TRIATLO ALGINET ..........................................4:40:54 
25 LLAONS ..................................................................4:49:27 

mercenari íber
Eduard Part



26 RABOSA MIX ........................................................5:32:53 
27 RACERS LEGION ...............................................5:48:26 

En la classificació individual els primers classifi-
cats van ser:
1 PERICÁS CAUDELI, JOSE MIGUEL
(INDEPENDIENTE)  ..........................................0:50:49
2 CUTANDA RIBERA, SERGIO 
(CROSSFIT ALZIRA)  ........................................0:52:32 
3 VALLS EGIDO, HECTOR  
(ACTIESPORT) ......................................................0:58:06 

I en categoria femenina
1 GRAU ZARAGOZA, VERONICA 72 
(GARROT PREMIUM).........................................1:15:11 
2  JUAN SENOVILLA, RAQUEL 
(INDEPENDIENTE).............................................1:20:45 

3 FERRERO MARTINEZ, MARíA
(GG).............................................................................1:24:28

A nivell local, la participació
no va ser molt nombrosa; tan
sols participaren 2 esportistes
locals: Carlos Alfonso Noguera
del CECA, que va ser el 63 de
la general en un temps de
1:09:46 i sols va tindre penalit-
zació en 1 prova; i Jorgue
Radal Presencia de la Penya Pi-
ragüista Antella que va fer un
temps de 0:59:18, però en tin-
dre 2 penalitzacions va ser el
140 de la general.

També es va fer una prova per
menors de 16 anys i on,, ara sí,
la participació de locals va ser
més nombrosa.

El obstacles que hagueren de
superar i les distàncies  van ser:
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(UN MÚSIC VALENCIÀ PIONER DE LA VIOLA
A ESPANYA)
Tomàs Lestán González, va nàixer a València el 7
de març de 1827 i va faltar el 7 d’abril de 1908 a
sa casa de Madrid, carrer Hileras, 10.

Fou violinista, viola, pedagog, compositor i direc-
tor d’orquestra. Fill d’artistes dramàtics, també
se’l coneixia pel cognom del seu padrastre “Plo”.
Per la professió dels seus pares hagué de viatjar
per distintes ciutats espanyoles per la qual cosa
el seu aprenentatge elemental fou molt esquifit.
Al 1838, als onze anys, s’establí a Madrid i es ma-
tricula al Conservatori com alumne de Juan Díez.
La formació com a violinista fou brillant i el portà
a participar en Orquestres del Teatro del Circo, on
també es representaven espectacles d’òpera, i al
Teatro del Príncipe, anomenat així fins 1849; abans
conegut com a Corral del Príncipe i més tard, Teatro
Español, fou un establiment teatral a Madrid als
segles XVI, XVII i XVIII.

a l’entorn de tomàs lestán
i el seu cercle

Emilio Mateu Nadal

Catedràtic de viola del Real Conservatorio Superior de música de Madrid. 

Fundador i solista de l’orquestra Simfònica de RTVE.  

Fotografia actual de sa casa al carrer esmentat) Fotografia actual del Teatro Español



Després, en inaugurar el II Teatre Real Isabel, el
19 de novembre de 1850, amb la representació
de La Favorita, de Gaetano Donizetti, Tomàs co-
mença a tocar la viola, i n’ingressa a l’orquestra.
En aquell moment no hi havia un especialista de
nivell adequat, per tant, Tomàs passarà del violí
a la viola per ocupar-ne la plaça de Viola Solista.
Durant aquests anys també estudia la viola d’amor
i interpreta per primera vegada a Espanya el
famós Solo de l’òpera Els Hugonots, de Giacomo
Meyerbeer. 

“...Raoul parla d’una bella desconeguda a qui ell res-
catà i de qui se n’amorà...” Els Hugonots, acte primer.
Amb una encisadora orquestració Meyerbeer
acompanya aquesta ària amb un Solo de viola
d’amor, el qual escriví tot pensant en el gran vio-
linista i viola amic seu Chrétien Urban (1790,

Monschau, Alemanya-1845, París, França). Al
1816, Urban fou nomenat Viola Solista a l’Òpera
de París, i al 1825 esdevingué Violí Solista. Diver-
sos compositors escrigueren obres importants
per a Urhan: Rododrendo Keutzer també li de-
dicà un Solo de viola d’amor en la seua òpera Le
Paradís de Mahoma. Al 1834, Héctor Berlioz escri-
gué la seua Sinfonia Harold en Italie per a Orques-
tra amb un Solo de viola a petició de Niccolò
Paganini, el qual es va negar a tocar l’obra per
considerar els Solos de poca relevància virtuosís-
tica. Davant aquesta situació inusual, Berlioz oferí
la part de Viola Solista a Urhan, que sí l’acceptà,
i  l’estrena fou d’un èxit total el 23 de novembre
de 1834 al Conservatori de París.  
I més endavant, tot demostrant un gran interès
didàctic, escrigué el Mètode elemental per al
Viola: Método Elemental Para Viola, amb “No-
cions generals de la viola d’amor” (encara que
no hi figura l’any de l’edició, sembla que és el pri-
mer mètode per a viola editat a Espanya)

Tomàs Lestán indica al Mètode Elemental per a
Viola, clarament dirigit a violinistes ja formats
que també volgueren tocar la viola: “la clau en
què s’escriu per a la Viola és la de Do en tercera
línia. La Viola s’afina en quintes com el Violí,
amb la sola diferència que la prima que en Violí
és Mi, és La en la Viola i successivament les altres”
(indica un exemple escrit). Tot seguit dóna ins-
truccions molt elementals en petits capítols: “De
la posició”; “Del mode de tenir la viola, posició
del braç i de la mà esquerra”; “Mode de tenir
l’arc”; “Extensió de la viola en primera posició”;
“Notes que corresponen a cadascuna de les cor-
des”; “Exercicis preparatoris”; “Escales en els més
usuals tons majors i menors”; etc. És curiosa i es
demostra la seua efectivitat pedagògica. La indi-
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Mètode Graduat per a
l’estudi de la viola-1954

El segell diu: “Biblioteca
del Real Conservatorio de
Música y Declamación”



cació dels semitons que Lestán utilitza quan con-
corren dues notes consecutives, o quartes tritó
entre dues cordes, mitjançant un signe (——)
que indica els dits junts, o junts però creuats res-
pectivament, és el mateix que utilitza posterior-
ment el famós violinista anglès William Primrose.

William Primrose és qui després de molts anys
després (1960) tot basant-se en aquesta idea dels
semitons i quartes, publica “Technique is memory”
–dedicat tant a violinistes com a violes-Primrose
desenvolupa i pràcticament esgota les fórmules
en totes les tonalitats, a més de suggerir colors
per a memoritzar patrons/models dels digitats a
la mà esquerra.

Lestán acabarà la Primera Posició molt al gust
dels temps, amb una Ària de l’Òpera “La sonàm-
bula” (Ah, non crea mirarti....Ah, non giunge)
de V. Bellini, (estrenada el 6 de març de 1831 al
Teatre Carcano de Milà). Pel que sembla, Tomàs
Lestán, mitjançant l’orquestra del Teatro Real,
tenia accés a les partitures de les òperes que s’hi
representaven i per això que utilitzara amb fre-
qüència peces com “el miserere de il Trovatore”
per a la segona  posició (pàg. 24); “Ballable de
l’Òpera Macbeth” de G. Verdi (pàg.32) o el “Bo-
lero de les Vespres Sicilianes” (fins la tercera po-
sició) de Verdi (pàg. 39). Totes dues són, com
anteriorment ho fou “La sonàmbula” (pàg.19),
exemple de les esmentades incursions al reper-
tori operístic. També podríem considerar la idea
que Tomàs Lestán conegués les “Fantasies” de
Delphin Alard (1815 Bayona-1888 París), profes-
sor de gran prestigi al Conservatori de París.
Alard,en aquesta època, va fer molts arranja-
ments didàctics tot prenent l’òpera com a base
de les seues obres, les quals podrien haver influït

amb les esmentades de Tomàs Lestán. (Vegeu els
títols de les “Fantasies” de D. Alard)
1.-Donizetti: L’elisire d’amore
2.-Adam: La Cabaña
3.-Rossini: Le barbier de Séville
4.-Bellini:Norma
5.-Donizetti: La hija del regimiento
6.-Bellini: Les Puritains
7.-Bellini: La Sonnambula
8.-Rossini: La Gazza ladra

Fins 1954 a Espanya, no aparegué cap mètode
per a l’estudi de la viola. És Graciano Tarragó
qui, amb la mateixa intenció que Tomàs Lestán,
edita amb edicions Boileau de Barcelona el seu
“Método graduado para el estudio de la viola”.
Resta clar que aleshores el sistema utilitzat era fa-
cilitar un trànsit ràpid del violí a la viola. Des del
meu punt de vista aquest Mètode proposa el co-
neixement ràpid de la viola amb unes fórmules
efectives molt pràctiques, tot aconseguint en un
espai mínim de temps aprofundir en el so de la
quarta corda (do), amb la qual cosa normalitzarà
les distàncies per a la tècnica dels dits de la mà
esquerra. És la mateixa idea pedagògica: tant
Tomàs Lestán com G. Tarragó, conceben un mè-
tode pràctic per a que els violinistes passen ràpi-
dament a la viola.

Graciano Tarragó fou viola solista de l’orquestra
“Pau Casals”. Va nàixer al 1892 a Salamanca i va
morir el 1973 a Barcelona. Als cinc anys la seua
família (d’origen lleidatà) s’instal·là definitiva-
ment a Barcelona. Als nou anys ingressà al Con-
servatori del Liceu per estudiar violí i guitarra.
Al 1908 (als 16 anys) es traslladà al Real Conser-
vatorio de Madrid on obtingué els títols de violí
i de viola, tot tenint com a mestre d’harmonia
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Bartolomé Pérez Casas (compositor i director
d’orquestra, alumne de Felip Pedrell) i de violí
Antonio Fernández Bordas (deixeble de Pablo
Sarasate i compositor).

“Viola d’amor de set cordes” (manuscrit)
Principis i regles que proposa per estudiar-la
Tomàs Lestán(1894). Dedicat a l’Excm. Tomàs
Bretón.

Tomàs Bretón fou un compositor i violinista nas-
cut a Salamanca el 29 de desembre de 1850. Al
1901 assumí la direcció del Conservatorio de Ma-
drid, lloc que va mantenir fins la seua jubilació
al 1921. Va modernitzar els ensenyaments del
centre i va fomentar les relacions internacionals.
Autor de gran quantitat de música de càmera,
concerts i sarsueles i òperes. Són de renom la sar-
suela “La Verbena de la Paloma” (1894) i l’òpera
“La Dolores” (1895). Va morir a Madrid el 2 de
desembre de 1923.
“Estudi de la viola”  (Set exercicis difícils compos-
tos per Tomàs Lestán)

Membre fundador de la Sociedad de Conciertos
y Sociedad de Cuartetos (1863), Lestán realitza
una tasca històrica amb Jesús de Monasterio
(violí 1r), Rafael Pérez (violí 2n), Ramón Caste-
llano (violoncel) i Juan Guelbenzu (piano), tot
divulgant el repertori més important de la mú-
sica de càmera. Dintre les programacions de l’es-
mentada Societat de Conciertos, crida l’atenció
que Tomàs Lestán interpretara per primera ve-
gada a Espanya la magnífica Sonata en FA menor
opus 49 per a viola i piano d’Antón Rubistein
(1855) amb el pianista i professor del Conserva-
torio José Tragó. Així, es demostra el seu interès
per divulgar el repertori original de viola, així

com el repertori d’àmbit internacional per a
viola i piano. Tomàs Lestán, així com Jesús de
Monasterio, també ingressarà al Conservatorio
de Madrid com a professor de viola, càrrec que
s’hi va crear per primera vegada.
Jesús de Monasterio (20 estudis artístics de Con-
cert)

Al 2002 es publicaren per l’Editorial Real Musi-
cal, una revisió per a violí i una transcripció i re-
visió per a viola realitzats per Emili Mateu.

Professor de la Real Capilla, composa la “Sonata
per a Viola amb acompanyament de piano” (da-
tada el 14 de setembre de 1879), molt possible-
ment per a les oposicions a l’orquestra de la Real
Capilla. Aquesta Sonata fou imposada obligatò-
riament en el Concurs Internacional de Viola
Tomàs Lestán, celebrat a Antella en  agost del
2003.
“Sonata per a Viola” amb acompanyament de
piano.

Per a resumir aquest breu apropament a Tomàs
Lestán, trobe que és interessant visualitzar l’itine-
rari de la seua vida. Amb el gràfic que tot seguit
es presenta podrem veure el recorregut vital, des
del seu naixement a València fins la defunció a
Madrid, i així  mateix l’entorn i el desenvolupa-
ment de la llavor sembrada per Tomàs Lestán
també s’aproparà cap Antella on, organitzat per
Emili Mateu dedica a la memòria d’aquest gran
músic el Curs i Concurs de l’Escola Internacional
de Viola, que es desenvolupà durant els estius de
2002 i 2003. Amb una participació nombrosís-
sima d’alumnes de tota Espanya, i un nivell bri-
llantíssim al Concurs, conclou aquest homenatge
des d’Antella dedicat a Tomàs Lestán.
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Qui canta resa dues vegades
(San Agustí)

La historiografia musical ha descuidat l’estudi i anàlisi
de la música que es realitzava a les parròquies en tot
l’Estat Espanyol, i es centrava quasi exclusivament en
els edificis de major calat com ara les catedrals i col·le-
giates. La bibliografia inclou nombrosos treballs sobre
l’estructura i el funcionament de les capelles musicals
en els centres més prestigiosos de tota la geografia es-
panyola (en el cas valencià, la Catedral de València i
el Col·legi del Corpus Christi). Malgrat haver aparegut
alguns treballs recentment, en general, els estudis de
les estructures musicals en les esglésies parroquials
continua bastant desatès a hores d’ara. La manca de
documentació sembla haver desanimat els investiga-
dors1

Les capelles catedralícies comptaven amb una estructura
fixa des de la seua aparició a l’Edat Mitjana. El mestre
de capella era el responsable de la direcció de la
capella, de la composició d’obres i de l’ensenyament
dels escolans davant les institucions. El cant, generalment
polifònic a vàries veus, era executat pels cantors adults
i els escolans que feien les veus de tiple, i acompanyat
per l’orgue. També hi participaven un nombre inde-
terminat d’instrumentistes, els ministrers, que acom-
panyaven i doblaven les veus amb els instruments. El
nombre de components variava segons la importància
de la institució i els recursos de què disposava per al
finançament de la capella. En alguns casos, era el
capítol eclesiàstic qui sufragava el funcionament de la

capella però també hem trobat alguns exemples on
l’Ajuntament cobria les despeses de funcionament de
l’estructura musical. També existeix el cas en què l’es-
glésia i l’Ajuntament, conjuntament, finançaven la ca-
pella de música.2

En el cas d’Antella, a l’hora d’iniciar un estudi sobre
la música en l’església parroquial, trobem serioses di-
ficultats davant la mancança de fonts documentals
primàries que recolzen la reconstrucció del relat his-
toriogràfic, per la qual cosa, i des d’un punt de vista
metodològic, cal recórrer a altres estratègies per poder
constatar la pràctica musical en la parròquia al llarg
del temps.

En aquest article ens centrem en dos paisatges sonors
bastant allunyats un de l’altre en el temps. El primer
correspon a l’any 1771 i es recolza en una certificació
del fiel de fechos de l’Ajuntament d’Antella sobre l’exis-
tència de germandats, confraries i congregacions en
el poble. El segon correspon a la dècada dels anys 40
del segle XX, en la postguerra i prové del testimoni
d’un veí del poble. Ambdós reflecteixen l’activitat
musical en l’església parroquial d’Antella. 

Si la participació del cor parroquial en l’actualitat ha
quedat reduïda a les celebracions més importants del
calendari litúrgic (Setmana Santa, Corpus, Nadals i Pa-
trons del poble), amb anterioritat, la pràctica vocal
tenia major presència i s’ampliava a altres celebracions
de tipus particulars (comunions, aniversaris i sufragis)
i d’associacions pietoses i de caritat sota una advocació
religiosa (confraries i gremis).

paisatges sonors: 
la música a l’església parroquial

d’antella
Francisco Martínez Alberola

1. PÉREZ MANCILLA, VICTORIANO J.: Historiografía musical de las parroquias en España. Estado de la cuestión en
ANUARIO MUSICAL nº 68. Enero-diciembre 2013, 47-80 ISSN: 0211-3538.

2. MARTÍNEZ ALBEROLA, Francisco: Música a Xàtiva entre dos segles. Josep Morata Garcia, mestre de la Col·legiata de
Xàtiva (1792-1814) Xàtiva. Mateu Editors.  Octubre-2014.



La troballa d’un document de l’Arxiu Històric Nacional
sobre Antella,3 que ha transcrit Alejandro Conejero
Noguera, ens dóna informació sobre l’existència d’una
confraria, la de Nuestra Señora del Rosario que, segons
traspua el text, fou fundada el 22 de gener de 1629. El
document és una certificació que emet el secretari de
l’Ajuntament amb data 28 de febrer de 1771 sobre ma-
nifiesto de Hermandades, cofradías, congregaciones, etc i
aporta informació rellevant sobre personatges de la
història del poble (alcaldes i regidors) i les festivitats
que es celebraven l’any 1771, a les acaballes del segle
XVIII.4

També hi apareixen les assignacions econòmiques per
a sufragar les despeses que ocasionaven aquestes festes
pels diferents conceptes. 
En el cas concret de la confraria de Nuestra Señora del
Rosario el document diu literalment:
(...) certifico que en esta parroquia hay una cofradía con
título de Nuestra Señora del Rosario fundada en veinte y dos
de enero de mil seiscientos veinte y nueve con Bula del Papa
León 4º y con las aprobaciones y facultades del orden
eclesiástico; cuya cofradía elige clavario anualmente, el qual
celebra una fiesta el primer domingo de octubre, cuyo coste
(adextra de dos libras y diez sueldos que da la cofradía) es
por una parte en la función de iglesia siete libras, y de ex-
traordinario por otra doce libras, entendiéndose todo, así en
lo dicho de antecedente como en lo que se dirá, según juicio
prudente; y así mismo por extraordinario se entiende por el
gasto de fuegos, dulzaineros, pan bendito que se reparte en la
misa mayor, o conventual, y comida en la casa del clavario
respectivo. (...)

Com veiem, l’activitat musical no només estava present
a les funcions d’església que celebrava la confraria
sinó també al carrer. Els dolçainers contractats que re-
corregueren els carrers del poble amb la seua música
i configuraren un paisatge sonor urbà ben determinat,
reberen la seua assignació econòmica del muntant
d’extraordinario a què al·ludeix el secretari municipal.

Pel que fa a la celebració d’altres festivitats d’església,
el secretari certifica que a Antella, l’any 1771, También
se celebran otras fiestas, y en todas se eligen clavarios, en las
que no consta de aprobaciones del ordinario y Real, a
excepción de la de la Purísima Concepción, que es el titular,
que tiene la aprobación del ordinario; y la de la Asunción,
que es general en toda España, cuyo coste y profusión en
todas ellas es como se sigue.

Quant a les assignacions econòmiques que l’Ajuntament
destina a la celebració de les festivitats d’església del
poble, al mateix document trobem la informació se-
güent que transcrivim en la taula següent:

Festivitat Despeses Despeses
d’Església extraordinàries

San Antonio Abad 4£ 10£
Corpus Christi 7£ 25£
La Asunción 7£ 15£
San Roque 8£
Santos de la Piedra 8£
Ntra. Sra del Rosario 7£ 12£
Puríssima Concepción 7£ 25£
Subtotal 48£ 87£
Total 135£

(Taula d’elaboració pròpia)

En observar la taula anterior comprovem que l’any
1771 l’Ajuntament d’Antella va pagar 135 lliures per
les festivitats d’església sense comptar altres despeses
per a la celebració d’altres festivitats d’àmbit civil que
es pogueren realitzar. Antella llavors comptava amb
un cens de població de 688 habitants.5

Dins de les despeses d’església s’incloïen generalment
les distribucions del capellà de dir missa, en aquella
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3. Agraïm a Paco Herrero i a Alejandro Conejero la informació sobre l’existència d’aquest document.
4. AHN. Consejos, 7.105, Exp. 63, N.2
5. Informació facilitada per Alejandro Conejero Noguera, extreta del cens de Floridablanca (1785)

AHN. Consejos, 7.105, Exp. 63, N.2
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època Jaume Giner; dels escolans, acòlits i sagristà per
la seua ajudantia en la celebració, al campaner pel
revolt de campanes, la cera consumida dins i fora del
temple, i també les distribucions dels cantors i instru-
mentistes que cantaven i tocaven en aquestes funcions.

D’altra banda, les quantitats assignades a les despeses
extraordinàries, en la majoria dels casos,  anaven adre-
çades a cobrir les despeses dels coets i focs d’artifici,
corregudes de bous, lluminàries i ornaments, convits
i, per descomptat, Música.
Un indici molt clar de la pràctica musical a la parròquia
d’Antella ve a partir de l’observació del mateix espai
arquitectònic del temple. La presència del cor,6 situat a
l’esquerra de la nau, dalt de la sagristia junt a l’altar,
ens confirma que el disseny de l’església l’any 1704
anava adreçat a albergar una estructura musical, que ja
existia abans, per a la celebració dels actes religiosos
amb música.7

L’espai referit, especialment reduït, al qual s’accedeix
per unes escaletes des de la sagristia,  té uns 10m2, per
la qual cosa intuïm que no cabrien allí dalt més de 8-
10 persones. Cal assenyalar el fet que aquest cor es va
tapar en els anys 60 del segle XX sent rector de la pa-
rròquia D. José Antonio Aliaga Moll,8 i es tornà a des-
cobrir en la dècada dels anys 90, sent rector D. Ricardo
González Bruño.9

No hem trobat cap indici de l’existència d’un orgue en
l’església. Les nostres investigacions a partir de l’obser-
vació de l’edifici pel que fa a la detecció i ubicació
d’aquest instrument han resultat del tot infructuoses.
En la dècada dels anys 60 l’església va adquirir un har-
mònium per a acompanyar el cant en les celebracions.
D. Francisco Sanchis Bosch, mestre d’escola l’any 1964,
sabia tocar el teclat, i tocava aquest instrument els diu-
menges en l’església i acompanyava el cant.

El segon paisatge sonor en què participa un cor pa-
rroquial en l’església es recolza en un testimoni oral i

es remunta a finals de la dècada dels anys 40 del segle
XX, després de la guerra civil espanyola. En aquells
anys, sent rector de la parròquia D. Agustí Domingo
Alòs,10 els escolans que ajudaven a dir missa eren
Francisco Morrió i Perfecto Noguera Sala. El relat
que ens dóna Perfecto de les circumstàncies que en-
voltaven el cant dins l’església quan ell comptava sis o
set anys és molt esclaridor. La Missa es deia en llatí i
els diumenges a migdia es celebrava la missa major
cantada a càrrec d’un cor de xiques fadrines entre les
quals recorda a Emília De la Concepción, Francisca
Álvarez, Emília Mas, Enriqueta Peris i Maria Faura.
Aquestes xiques cantaven des de dalt del cor, i baix,
en la nau, recolzaven el cant la veu de Maria la catalana
i les veus grosses d’Emili Nadal, sagristà aleshores, i
Elies Peris, protector de la capella del Carme. La feli-
gresia s’hi afegia en ocasions quan coneixia el repertori.
Observa a més a més el nostre informador que el cant
era a Cappella sense acompanyament instrumental.11

De les dades anteriors deduïm que el cor,12 de dimen-
sions més bé reduïdes (d’uns 6 a uns 8 components)
cantava a l’uníson amb la particularitat que les veus
grosses, per raons fisiològiques naturals, produïen
l’octava baixa de les melodies entonades pel cor
femení. També és cert que, sense saber solfa, els re-
pertoris eren molt limitats i les cançons que entonaven
les havien après de memòria i havien estat trameses
de manera oral. Davant la mancança d’especialització
i solvència en la lectura de la solfa, trobem molt im-
probable que es donara el cant polifònic a veus en
aquesta època.
Concloem assenyalant que l’existència d’una agrupació
vocal organitzada hui en l’actualitat, malgrat tot (dis-
ponibilitat, formació en el cant, freqüència dels assajos
i la condició d’aficionats), continua una tradició del
cant coral dins de l’església què, de manera quasi in-
interrompuda, s’ha mantingut, amb els alts i baixos
característics dels contextos i les èpoques diferents de
la història, des de l’Edat Mitjana.

6. Lloc de l'església destinat als cantors.
7. El 5 de maig de 1704 el capellà Vicent Esteve col·locà i beneí la primera pedra de l'església parroquial que es va cons-
truir sobre els fonaments de l'antiga mesquita musulmana. El segon dia del mes de juny de 1722, durant la festivitat del
Corpus Christi es va procedir a beneir la nova església edificada, tot traslladant-hi el santíssim sagrament que es custo-
diava al Palau Senyorial en http://www.antella.es/va/page/antella

8. José Antonio Aliaga Moll (1928-†2010) rector de la parròquia d’Antella entre 1956 i 1966. BOAV. Any 1962. Pàg. 223;
BOAV. Any 1966. Pàg. 248; BOAV. Vol. 20, 2007. Juliol- nº 3.304; BOAV. Vol. 23, 2010. Gener- nº 3.332.

9. Ricardo González Bruño (1927-†2009) rector de la parròquia d’Antella entre 1993 i 2003. BOAV. Any 1993. Pàg. 547;
BOAV. Vol. 16, 2003. Agost-setembre- nº 3.259 i BOAV. Vol. 22, 2009. Agost-setembre- nº 3.328.

10. D. Agustí Domingo Alòs (†1977) rector de la parròquia d’Antella des de 1940 fins 1956. HERRERO I PIQUERES, Joan
Francesc. Antella, un poble, 1982 i Butlletí oficial de l’Arquebisbat. BOAV. Any 1977. Pàg. 266

11. D. Agustí Domingo Alòs (†1977) rector de la parròquia d’Antella des de 1940 fins 1956. HERRERO I PIQUERES, Joan
Francesc. Antella, un poble, 1982 i Butlletí oficial de l’Arquebisbat. BOAV. Any 1977. Pàg. 266

12. Conjunt de músics que canten simultàniament.



Gràcies als documents arxivats, avui podem saber
com es va produir el canvi de propietat feudal dels
espais forestals valencians a la propietat pública, bé
de la Generalitat Valenciana, bé d’àmbit municipal,
com és el cas d’Antella.

L’espai forestal s’ha considerat, en termes generals,
com un sector marginal en l’àmbit territorial i eco-
nòmic valencià, atès, entre altres coses, el seu escàs
potencial productiu enfrontat a les terres de conreu
de zones baixes, fet que ha diluït els seus valors
ecològics i socials. Tan sols cal pensar en el caràcter
que tenen  els espais forestals avui dia com a zones
d’oci i d’esport, com ara muntanyisme, senderisme,

turisme rural i d’altres. Però hem de tindre en
compte la importància que aquests espais tenien
per a la subsistència de la població en una economia
essencialment agrària i ramadera com la de l’Antic
Règim, ja que proveïa els veïns dels pobles de
matèria prima, com la fusta i la pedra per a la cons-
trucció i, a més, com a zona de prades per als
ramats, sense oblidar l’ús medicinal de les plantes
que s’hi troben i les fonts per a beure, tant per al
ramat com per a les persones.

Pel caràcter econòmic que els espais forestals han
tingut en els temps pretèrits, en el moment de la
conquesta del territori valencià, al segle XIII, pels
senyors feudals catalans i aragonesos i els posteriors
repartiments de les noves terres conquerides entre
els nobles, les zones de muntanya eren especialment
regulades per al seu aprofitament i  en llur benefici. 

Els repartiments del nou territori consistia a repar-
tir-les entre la noblesa que havia participat en la
seua conquesta, tot adquirint la forma de senyorius.
A la seua vegada els senyorius es repartien en
porcions de terreny entre els camperols que havien
acudit a la repoblació. El senyor tenia el domini di-
recte mentre que als nous repobladors hom els
concedia el domini útil a canvi del pagament d’una
quantitat o cànon anual. El sistema jurídic dels re-
partiments de la terra s’anomena emfiteusi, encara
existent al codi civil. L’emfiteuta, que té el domini
útil, mentre pague la quantitat establerta no pot
ser apartat de la seua porció de terra, la qual pot
transmetre a la seua descendència amb les mateixes
condicions inicials. D’aquesta forma, continuarà el
règim de propietat a les terres valencianes fins a
l’aparició del liberalisme, al segle XIX, que trencarà
-o intentarà trencar- el sistema emfitèutic, fet que
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donarà lloc a una àmplia casuística que encara hui
està vigent (la Carta Pobla d’Antella, de 1609, ens
pot servir com a exemple). En el present treball
tractarem, de manera molt breu, el tema de la
muntanya d’Antella.

LA MUNTANYA D’ANTELLA
La Carta–Pobla de 1609, en el seu capítol 21, fa es-
pecial referència als usos que els repobladors d’An-
tella “…que hui són i per temps seran…” havien de
fer de la muntanya:

….Ytem es estat pactat establit y concordat entre les dites
parts que ninguns pobladors que hui son e per temps
serán que no puxen tallar ningún arbre sech en lo terme
de dit lloch sens llicencia particular del señor, o de la
persona que estará per dit señor sots pena de sixanta
sous per a la señoria (…) igualment respecte als arbres
verds com els Pins, Garroferes y oliveres que lo señor pose
la pena que li pareixeria para que ningu talle cap arbre
vert. Y en respecte de la lleña seca de la montaña tinguen
facultat tots los particulars de la Baronia de Antella de
portaren aquella per a servici de les cases sens llicencia ni
encorrer en pena ninguna y que si qualsevol particular y
vassall de Antella hacer menester algún pi, o pins del
terme de Antella donarlos llicencia pera tallarlos llibrement
ab que les tals obres si en necessaries y los pins sien conve-
nients per a la obra que sea de fer y que aixi mateix los po-
bladors que huy son y per temps serán puixen de y llevar
los sechs a forte pasat ahon estat que no sie ab dany dels
arbres y portasen la lleña aixi verda com seca a ses cases
sense correr en pena alguna 

Així, amb la concessió de les cartes pobles, els
senyors s’asseguraven el control dels productes fo-
restals i de l’ús de la muntanya per al seu propi be-
nefici.

Ara bé, a la segona meitat del segle XVIII, en un
moment d’augment de la producció agrícola, el
desenvolupament de noves tècniques productives,
la introducció de nous conreus, la comercialització
de l’arròs i els inicis del taronger, els descendents
d’aquells repobladors d’Antella de 1609, que havien
anat acumulant propietats, tot creant una classe
d’emfiteutes enriquits junt als altres sectors enriquits
a les ciutats (els professionals liberals, sobretot) co-
mençaran a reclamar progressivament el control
directe de la propietat de la terra així com la lliure
utilització dels espais forestals i el control d’altres

béns de producció, com la Sèquia Particular d’Antella
i l’abolició dels monopolis senyorials, com el molí,
l’almàssera i els forns.

Tot el moviment antisenyorial quallarà amb la pu-
blicació del Decret d’Abolició dels Senyorius, el sis
d’agost de 1811, promulgat per les Corts de Cadis,
en el qual Antonio Lloret, advocat d’Alberic i
diputat a Corts en representació valenciana, tindrà
un paper fonamental en la seua promulgació.

LA PROPIETAT DE LA MUNTANYA 
D’ANTELLA. 
L’espai forestal en el context senyorial valencià.
En els arxius dels ajuntaments valencians consta la
següent fórmula administrativa: “…desde tiempos in-
memoriales…”, expressió que legitima, encara avui,
la propietat de caràcter feudal dels antics senyors
feudals sobre la terra. En el cas d’Antella, comença
amb la creació de la Baronia d’Antella, en el segle
XVI, a favor del cavaller valencià Miquel Salvador, i
acaba, en la seua forma jurisdiccional, amb el
Comte de Ròtova. Però, quin significat últim mani-
festa la fórmula:  ” …desde tiempos inmemoriales”?

Els titulars dels senyorius valencians mostraven molt
d’interès en la defensa de la propietat de muntanyes
i pastures enfrontats als usos dels pobles, per aquesta
raó existien les regulacions d’aquests espais en les
Cartes Pobles. Cinquanta anys després del decret
d’abolició dels senyorius (Decret, del 6 d’agost de
1811) encara continuaven pendents molts dels litigis
mantinguts entre els senyors feudals i els seus vassalls
pel domini i aprofitament de les muntanyes. Aquesta
és la raó principal perquè la major part dels municipis
valencians, Antella entre d’altres, no tenien el títol
de propietat de la muntanya quan va vindre el
moment de la primera classificació i catàleg de les
muntanyes públiques per part del Estat. Per això,
quan les Diputacions provincials expedien els títols
de propietat que acabarien amb milers d’anys de
feudalisme, la majoria dels espais muntanyencs van
passar, bé a mans dels Ajuntaments en representació
del Comú de veïns, bé com a béns de propis particu-
lars. Els canvis de propietat de les muntanyes va
donar lloc a una àmplia casuística, on s’hi contemplava
des de simples concessions gratuïtes per part dels se-
nyors a les concòrdies i transaccions, les redempcions
col·lectives (en el cas d’Antella), les adquisicions
per particulars, o simplement l’extinció fàctica del



senyoriu, que donaren lloc a la transformació en
béns municipals de muntanyes que havien estat pro-
pietat dels senyors territorials dels llocs.

UN LLARG PROCÉS LEGISLATIU
El Decret d’abolició dels senyorius, promulgat per
les Corts de Cadis l’any 1811, suprimia les jurisdic-
cions i els monopolis senyorials però respectava la
propietat de la terra. Ara bé, l’aplicació del Decret
va crear immediatament una oposició al pagament
de les rendes senyorials per part dels vassalls, els
quals consideraven que el Decret abolia totes les
càrregues feudals. La dualitat interpretativa entre
les parts va motivar que es promulgaren dos decrets
aclaridors, en dos moments polítics ben diferents.
El primer, el Decret de 1823, deia que els senyors
feudals havien de demostrar la seua propietat. Fi-
nalment, el Decret de 1837 aprovà que eren els
pobles els que havien de demostrar la naturalesa
feudal de les propietats.
En aquest període de temps és quan Antella inicia
el plet contra el Comte de Ròtova, aleshores pro-
pietari de la Baronia d’Antella, plet que sabem que
va existir per referències indirectes, com ara l’es-
criptura de redempció.

EL CAS D’ANTELLA
La Carta Pobla de 1609 exposava les condicions
per als nous repobladors d’Antella després de l’ex-
pulsió dels moriscos. Ja hem parlat de les condicions
de l’ús que havien de fer aquells repobladors de la

muntanya. El decret d’abolició dels senyorius anava
a marcar una altra fita històrica respecte al tractament
dels veïns d’Antella pel que fa a la muntanya del
seu terme.

En el moment en què els diversos decrets anaven
arribant als pobles, els emfiteutes locals (els terrati-
nents) comencen a plantejar-se el no pagament de
les rendes senyorials, ja que les consideraven abolides
i consideraven que l’ús de la muntanya havia de ser
administrat per l’Ajuntament.
Quan l’any 1835 es va promulgar la primera llei de
desamortització del segle XIX, més coneguda com
la Desamortització de Mendizábal, els emfiteutes
d’Antella es negaren a pagar els drets senyorials, tot
començant un llarg plet entre el poble d’Antella i el
Comte de Ròtova, Baró d’Antella.

El següent fragment, tret d’una certificació municipal
dirigida a la Diputació Provincial de València, ens
aclareix el moment en què l’Ajuntament (controlat
pels emfiteutes) justifica la protecció i administració
de la muntanya, una vegada s’ha decidit no pagar
les rendes senyorials i on s’explicita l’interès de la
Corporació per la muntanya en contra dels interessos
de la majoria dels veïns, que també volien fer-ne ús.

“…que el monte común de este pueblo se ha considerado
propiedad  del Sr. Territorial y Solariego  del mismo (hasta
el año de 1849 que lo cedió al común de vecinos) quién
hasta el año 1834 utilizaba sus producciones vendiéndolas
por medio de sus apoderados ó arrendatarios del Señorio,
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permitiendo sin embargo al vecindario que las aprovechase
especialmente las leñas para la fabricación de cal y demás
necesidades. Desde dicho año en adelante -1834-  por las
circunstancias políticas de la Nación el expresado Sr. dejó
de percibir  los derechos señoriales y el monte quedó bajo
la protección y administración del Ayuntamiento, si
bien en tal abandono que los vecinos con el mayor
desorden aprovechaban el esparto y leñas bajas, haciendo
de aquel una especulación vendiéndolas a los pueblos li-
mítrofes.

La Llei del 26 d’agost de 1837 va completar, junt al
decret d’abolició del 6 d’agost de 1811 i la llei de 3
de maig de 1823, el tríptic de disposicions que aca-
baren definitivament amb el règim senyorial, en
quan al seu contingut polític i jurídic, però les
seues conseqüències territorials s’han perpetuat
fins als nostres dies. Amb el breu parèntesi de la II
República, la qual, amb la Llei de la Reforma
Agrària de 1932, intentaria acabar amb caràcter
definitiu l’abolició de les càrregues feudals, amb
els resultats que tots coneixem. 

Serà entre els anys 1850 i 1890 quan realment es va
produir el vertader canvi en la propietat de les
muntanyes valencianes, Antella inclosa. És a dir,
quan es va revertir realment l’aprofitament de la
muntanya per part de l’Ajuntament a través dels
ingressos de les produccions en el pressupost mu-
nicipal. A més dels efectes produïts per la legislació

abolicionista dels senyorius, hi ha altres elements
com la desvalorització de les rendes i les dificultats,
cada vegada més grans, en la percepció dels cànons
senyorials, tot en un clima de reivindicació camperola
que donaria lloc a les transaccions, com en el cas
d’Antella, materialitzada en l’escriptura de redempció
de la Baronia d’Antella.

Efectivament, entre 1855 i 1860, es produiran ne-
gociacions entre els senyors feudals i els vilatans de
molts pobles valencians, entre ells el d’Antella, per
a donar solució als plets que portaven contra la
propietat de la muntanya. A Antella, el 29 de gener
de 1859, es va firmar l’escriptura de redempció del
senyoriu d’Antella, per la qual el Comte de Ròtova
renunciava:

“… a todos sus derechos en cuanto al señorio,
atrasos de pensiones, luismos, acequia particular
de Antella y cuanto dicho Señor Competía, cediendo
en favor de los dueños útiles ó enfiteutas el dominio
directo que le corresponde por la cantidad alzada
de veinte mil duros ó sean cuatrocientos mil reales
de vellón pagaderos en seis años y otros tantos
plazos iguales…”

El règim feudal acabava tot generant un endeutament
crònic en els ajuntaments valencians. Una victòria
amarga.
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L’alcalde actual de Castelló de la Ribera/Vilanova de
Castelló, Òscar Noguera Alberola, va nàixer a Antella,
on es va criar i va viure fins als 25 anys, quan, en casar-
se amb Elisa, es traslladà a viure al poble on ara és la
primera autoritat local. Però no és el primer antellà que
ocupa el càrrec de batle d’eixe poble. Des de 1964 fins
a 1973 el primer edil castelloner va ser José Sanz Lo-
zano, nascut en el nostre poble, de pare i mare també
d’Antella, però criat des de la infantesa en casa dels seus
tios de Castelló.

Òscar Noguera va nàixer a Antella el 24 de gener de
1958, en l’avinguda Xúquer 38 (aleshores av. de José An-
tonio). Va estudiar i aprovar el Batxiller Superior i en
1982 va entrar en el cos de funcionaris de Correus. Des-
prés va passar a la Caixa Postal, que aleshores era la divi-
sió bancària de Correus. En fer-se la fusió de la banca
pública espanyola amb el nom d’Argentària passà a de-
pendre professionalment d’eixa entitat estatal, i poste-
riorment, en adquirir-la el BBVA, va ser empleat d’este
banc fins a hui.

Respecte a la seua trajectòria política, Òscar es va incor-
porar a l’Agrupació d’Electors Gent de Castelló i d’Es-
querra en l’any 2007. Cal dir, segons conta ell mateix,
que “A mi particularment ja feia uns anys que em ron-
dava pel cap entrar en algun partit polític. En primera
instància vaig pensar en el PSOE, ja que tota la meua fa-
mília d’Antella era socialista, i això al meu pare li ha-
guera encantat, i si és a les meues ties, Pepica i Adela, ni
vos conte”. També va pensar en la possibilitat d’incorpo-

rar-se a Esquerra
Unida, “En una altra
ocasió, parlant amb Al-
fred Gregori li vaig co-
mentar que si
m’haguera fet la pro-
posta d’anar en la llista
d’EU, li haguera dit
que sí”. Com veiem, els
seus dubtes politicoi-
deològics se circum-
scrivien únicament als

espais ideològics de l’esquerra o progressistes. I son pare,
Emilio, i la família, absents o presents, encantats.

Però finalment va formar part de l’Agrupació castello-
nera citada, en gran part influït pel seu company de cor-
poració actual i amic Lluís Piqueras. En les eleccions
municipals de l’esmentat any, 2007, ja va formar part, per
primera vegada, d’una llista electoral. Conta una anèc-
dota particular sobre eixos comicis, “En maig de 2007
em feren un trasplantament de renyó i, com que tot va
anar bé, em donaren l’alta el dia d’abans de les eleccions.
Per descomptat que aquell diumenge vaig anar a votar
en companyia de la dona i la família, i per un vot (dispu-
tat amb les restes d’EU) traguérem l’únic regidor de
GCIE. Per tant, sempre fent broma, pel meu vot existim
com a grup a l’Ajuntament des de 2007. És clar que no
va ser sols pel meu vot, també foren importants i decisius
els altres 289; però no era segur que jo poguera depositar
el meu, com finalment va passar”.

En les eleccions locals de 2011, Òscar va figurar en el nú-
mero dos de la candidatura conjunta de l’Agrupació d’E-
lectors Gent de Castelló i d’Esquerra-Compromís. Al
mateix temps, juntament amb altres companys i compa-
nyes, es va afiliar a Gent de Compromís. En les eleccions
de 2015, la seua candidatura va traure quatre regidors,
Esquerra Unida dos, el PSPV-PSOE un i el PP sis. Òcar
Noguera va ser elegit alcalde amb els set vots dels partits
d’esquerres o progressistes.   

L’anterior antellà alcalde de Castelló, José Sanz Lozano,
ho va ser, com hem dit, des de 1964 fins a 1973. Va nàixer
a Antella en 1917 i va faltar en 1980, en el poble on va
viure la major part de la seua vida i on va ser primer edil
municipal. Era fill de José Sanz Carbonell, de renom el
Salsero, i de Josefa Lozano Mateu, tia de Francisco Lo-
zano, antellà també i un dels pintors valencians més im-
portants de tots els temps. Pepe Sanz i el pintor Lozano
eren, per tant, cosins. Son pare va ser sequier de la Sé-
quia Reial i de la particular d’Antella i, amb la seua fa-
mília, vivia en l’anomenada Casa del Rei, seu de
capçalera de la comunitat de regants de les esmentades
séquies. 

dos antellans, 
alcaldes de castelló

Leonardo Giménez

Òscar Noguera Alberola
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Pepe i el seu germà Jaime foren duts a Castelló, de me-
nuts, a viure a casa dels seus tios Jaime i Otília, matri-
moni, germà i germana de sa mare i de son pare,
respectivament. El motiu de traslladar-se a eixa població
era perquè tingueren més fàcils les opcions d’estudiar,
millors accessos a València, etc., a banda d’altres d’índole
més familiar. El menor dels germans, Jaime, va ser vete-
rinari i es va establir a Còrdova. Com a fet anecdòtic
podem dir que la seua dona era neboda del mític torero
Manolete, que trobà la mort en la plaça de bous de Li-
nares, després de ser cornejat pel toro Islero. Pepe es va
llicenciar en Ciències Químiques. Encara que va seguir
vivint tota la seua vida a Castelló, mai faltava la visita a
Antella els caps de setmana a vore els seus pares. 

Pepe Sanz va ser alcalde en una època de pocs recursos
econòmics per als ajuntaments. Fins que no es va restau-
rar la democràcia, les corporacions locals comptaven
amb pocs havers dineraris i minvades competències per
a cobrir les necessitats dels pobles i ciutats. Però va deixar
empremta com a alcalde en alguns casos. Amadeo Romà,
oficial major durant molts anys de l’Ajuntament de Cas-
telló, i persona molt respectada professionalment i
intel·lectualment, coneixia molt bé a Pepe Sanz. El pri-
mer que em diu, quan li demane que em parle d’ell, és
que “Era una de les millors persones que he conegut”. 

Em conta uns quants casos demostratius de la seua bon-
homia. “Sent alcalde, en ple franquisme, em demanà
que aconseguira les adreces de totes les persones de Cas-
telló que estaven en l’exili per motius polítics, com a con-
seqüència de la Guerra Civil. Amb paciència i constància
les vaig aconseguir. Ell els va escriure a tots interessant-
se  i oferint-los l’ajuda de l’Ajuntament del seu poble en
allò que, dins de les possibilitats, poguera fer-se. Molts li
contestaren agraint-li el seu interés, altres, pocs, no con-
testaren. Això era molt d’agrair venint d’un alcalde de
l’època franquista, cosa que demostrava la categoria hu-
mana de Pepe Sanz”. Un altre cas que em contà el senyor
Romà, que denotava l’honradesa d’este antellà de naixe-
ment, va ser l’interés que va posar i els esforços que va
realitzar per aconseguir la implantació de l’institut d’En-
senyament Secundari a Castelló, a pesar que el podia per-
judicar personalment. Cal assenyalar que Pepe Sanz

regentava una acadèmia pròpia de Batxillerat en el ma-
teix poble i l’existència d’un institut públic en la mateixa
localitat podia anar en contra dels seus interessos. “Però
a pesar d’això va fer tota classe de gestions a València i a
Madrid, es va entrevistar amb autoritats del Ministeri d’E-
ducació i amb tot cristo per a aconseguir l’institut. No es
va fer en el seu mandat, però anys després sí que va ser
una realitat. Però eixe interés i  esforços, tot sabent que
això podia perjudicar-lo, eren demostratius de la gran-
desa i l’altura de mires de Pepe”, manifesta Amadeo
Romà.

Però el més destacat i rellevant de la biografia del fill
major del tio Salsero va ser el seu magisteri com a profes-
sor, la seua pedagogia en l’aula, dins i fora. Segons per-
sones que el conegueren en la faceta acadèmica, Pepe
Sanz haguera pogut exercir la docència en llocs acadè-
micament més alts, com la universitat, però va preferir
quedar-se a Castelló i fundar una acadèmia per a la im-
partició dels estudis de Batxillerat. I allí va fer escola en
tots els sentits, en l’estricte  d’impartir classes i en el de
ser un referent per als seus alumnes pels seus dots peda-
gògics. Andreu Pons, deixeble seu, professor de Batxille-
rat i persona destacada en els àmbits educatius i culturals
en general, diu “A mi em va influir tant que vaig decidir
dedicar-me a l’ensenyament pel seu exemple com a pro-
fessor. Va ser un model per a mi. El millor mestre que jo
he tingut. Explicava les matemàtiques amb una lògica i
amb una claredat que les feia fàcils”. 

Un altre deixeble de don José, com ell diu, Eugeni Gre-
gori, ha escrit sobre el seu Mestre, amb majúscules, esta
lloança. “En síntesi, don José va fer el paper de mâitre à
penser, amb qui fent ens féiem. Tot emulant-lo, realitzà-
vem els formatius exercicis dels problemes i les demos-
tracions, alhora que ens formàvem la ment, bé assimilant
la seua subtil manera d’enfocar i resoldre difícils qües-
tions, bé bevent del seu impecable i fi sentit de la lògica”,
“La meua impressió, des de fa anys, és que gràcies a ell
he gaudit de la formació de base que m’ha permés, per
una banda, continuar endinsant-me  en les disciplines
que em va impartir i, per una altra, entrar en les que
m’han atret després”. 

En conclusió, José Sanz Lozano, nascut en el nostre
poble, fill de mare i pare antellans, professor i alcalde de
Castelló, era una d’eixes persones que deixen una marca
indeleble en el seu pas per la vida, i especialment en els
àmbits i llocs per on han passat.

I bé, ací tenim alguns dels trets biogràfics de dos ante-
llans que les circumstàncies personals els va dur a Caste-
lló de la Ribera/Vilanova de Castelló i que algú va pensar
que mereixien regir el governament d’eixe poble. Feli-
citacions pòstumes a José Sanz Lozano i actuals a Òscar
Noguera Alberola.

José Sanz Lozano


