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SALUTACIÓ DE L’ALCALDESA

És per a mi un gran honor obrir aquestes pàgines dedicades per l’Associació
CILIM d’Antella al Simposi Antella: noms, aigua, gent, que es va dur a terme els
passats dies 6 i 7 octubre de 2017, al llarg dels quals l’arquitecte Paula Sarrión,
el filòleg i poeta Isaïes Minetto juntament amb els historiadors Alexandre
Conejero Noguera i Tomás Peris Albentosa ens il·lustraren sobre les dades
històriques del nostre estimat poble. 

Un Simposi en l’organització del qual va voler participar el nostre ajuntament a
través de la meua persona, el regidor de Cultura, Educació, Esports i Turisme,
Joan Josep Conejero Noguera, així com la resta de regidors de l’equip de
govern, Amparo Estarlich, Salvador Puig i Eugenia García.
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En qualitat d’alcaldessa d’Antella vaig tindre l’honor d’inaugurar el Simposi,
que es tracta d’una reunió d’especialistes que es reuneixen per a tractar un
determinat tema. En el nostre cas, el lema pretenia aclarir el subjecte de
l’encontre. Com hauran pogut observar, el lema no porta cap connector, però
sí un ordre, una jerarquia. En primer lloc, allò que ens uneix i ens dona sentit,
el topònim Antella, seguit de tres paraules per millor comprendre’l, els altres
noms d’Antella; tot seguit, la nostra aigua, necessària per a la vida de la gent,
aquella que hi ha viscut així com aquells que hi vivim i aquells que hi viuran. 

Segons la meua opinió, el simposi va servir per tractar de manera contundent i
clara els nostres orígens, el nostre passat que es realitza en el nostre present. Per
tant, un Simposi com aquell no podia oblidar que trenta-cinc anys abans s’havia
editat un llibret, en aparença senzill i sense gaires pretensions, però que amb el
pas del temps ha esdevingut una de les fites més importants en la historiografia
local, em referisc al llibre Antella, un poble, escrit per Joan Francesc Herrero i
Piqueres, sobre el qual l’erudit local, Francesc Martínez Alberola en va fer la
presentació, que tots vosaltres podreu disfrutar mitjançant aquesta iniciativa de
l’associació cultural CILIM. 

Emília Ortíz Castillo
Alcaldessa d’Antella
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A propòsit d’aquesta introducció, ara puc dir ben alt que ha estat un privilegi poder estar al
front de la regidoria de Cultura de l’ajuntament d’Antella, quan les circumstàncies no sem-
blaven ser les millors ni foren les desitjades. No foren les millors perquè el pressupost de l’a-
juntament comptava -encara hi compta- amb un dèficit, un dèficit que no està tan sols en
l’àmbit econòmic sinó en molts d’altres. En l’àmbit econòmic, per descomptat, perquè des-
prés de tants anys de genolls, sembla que hem perdut el dret a una compensació justa i equi-
tativa, allò que ens correspon com a poble.També en l’àmbit cultural, sempre depenent i
colonitzat, situació assumida de manera poc intel·ligent per les nostres elits dirigents del
nostre poble. Així com en l’àmbit dels mitjans de comunicació i difusió, som un poble sense
mitjans propis, on el més llegit dels diaris encara porta el nom imposat per l’exèrcit d’ocu-
pació de 1939, Levante, un titular que no enganya ningú, ni ho pretén... No cal dir sobre
l’àmbit polític com estava la cosa quan aquesta regidoria va ocupar el càrrec, allà pel mes
de juny de 2015. Malgrat tot, a poc a poc i sempre amb el vent de cara, la meua intenció va
ser tapar, encara que fóra poc, els grans buits que més de tres-cents anys, des de 1707 ençà,
ens han provocat com a poble amb un passat nostre, un passat que reivindiquem per a les
generacions futures.

Molta gent encara desconeix l’origen del nostre poble, així com el de les aigües que ens
donen a beure, i de les terres que  ens donen a menjar, i dels noms amb els quals anomenem
la nostra realitat quotidiana. Si alguna cosa em dol, precisament és aquesta, que els nostres
xiquets i xiquetes no coneguen el significat d’estellador, de casa de comportes, de reg a manta,
del nom de la serra de la qual som l’última frontera, Serra del Cavalló, o el nom dels ullals
que ens aporten l’aigua que ens dona la vida.... Tot plegat, ben trist i decebedor. Les dicta-
dures no deixen de provocar injustícies ni les derrotes són de bon grat acceptades per
ningú, precisament, perquè de ser algú passes a ser l’ombra d’algun altre, una ombra muda
que va oblidant-se de si mateix ....

Així les coses, sense massa pretensions i sense atrevir-me a alçar la veu més enllà del permés,
vaig decidir que les generacions futures haurien de saber una mica més -no  molt, sinó una
miqueta més-  i de tenir un poc més de coneixença. 

Aquesta va ser la raó última de la celebració d’aquest Simposi que ara pots llegir a les teues
mans, el programa d’actes del qual va ser el següent: a la primera jornada, el divendres 6
d’octubre, realitzàrem l’homenatge merescut a Joan Francesc Herrero i Piqueres, a càrrec

INTRODUCCIÓ
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de Francesc Martínez Alberola (Antella, 1970) titulat superior de clarinet pel conservatori
superior “Óscar Esplà” d’Alacant (1995) i Llicenciat en Història i Ciències de la Música per
la Universitat de La Rioja (2004). Des de 1996, professor de música al’Educació Secundària
Obligatòria. L’any 2010 va obtenir el diploma d’estudis avançats (DEA) en la Universitat
Politècnica de València. Ha escrit diversos articles en revistes de divulgació (Segobricensis, La
Lloca) i científiques (Revista de Musicologia) i ha publicat el catàleg del fons musical de la
Col·legiata basílica Santa Maria, de Xàtiva. L’any 2013 va guanyar el premi ciutat de Xàtiva
d’assaig i investigació “Carlos Sarthou” amb el treball Música a Xàtiva entre dos segles. En l’ac-
tualitat, realitza una tesi doctoral sobre la música a la Col·legiata de Xàtiva en el segle XIX.

Martínez Alberola es va encarregar d’introduir la persona i el treball de Joan Francesc
Herrero i Piqueres, Paco Herrero, que va nàixer a Antella l’any 1953. Va iniciar els seus estu-
dis al col·legi públic d’Antella, estudis que va completar als Escolapis de València. Per oposi-
ció, va entrar al cos de funcionaris de l’administració de Justícia, com a Gestor Processal,
feina de la qual porta uns anys jubilat, i sempre ha estat llaurador i escriptor. Les seues lletres
s’han escampat per moltes i diverses revistes, en les quals ha treballat temes diversos: La tris-
tesa del taronger (1978), L’agricultura a Antella després de la Pantanada de 1982 (1984), L’Assut
d’Antella (1984), Sèquia Particular d’Antella(1987), La navegació en el Xúquer (1990), Antella, sen-
yoriu i baronia (1995), Les barques del Xúquer(1999), Ausiàs March, poeta (2001), Salvador Fuster
i Furió, un mestre del poble (2008), Antella, anys 1801 a 1814 (2011), entre d’altres.

Joan Francesc és un enamorat de la seua localitat natal, a la qual li ha dedicat i dedica molt
de temps; a més a més, ha donat a llum estudis sobre altres pobles de la comarca com ara
Alberic, Algemesí o Alzira. Entre els seus llibres cal destacar Antella, un poble (1982), Pintors
d’Antella (1986), Antella, XXV anys de la Penya Piragüista Antella, 1965-1990 (1990), Antella de
festa en festa (1991), Antella, dos pobles germans (2001) o el recull Fets i premsa d’Antella, 2005-
2011 (2012).

Gràcies a Paco Herrero, espais tan emblemàtics per a nosaltres, com ara la Casa del Rei, la
Sèquia Particular d’Antella, o l’Assut d’Antella han esdevingut llocs amb una història al
darrera, llocs dels quals podem presumir de saber els seus orígens gràcies a l’afany del nos-
tre veí, sempre disposat a combatre les tenebres de la ignorància. Herrero és una persona
afable, generosa i sempre oberta, que viu i sent el seu poble i que sempre ho fa en clau
valenciana i valencianista. Ara mateix, col·labora a la revista La Lloca que edita l’associació
cultural CILIM i segur que ara mateix en porta alguna al cap d’Antella i per Antella. 

En acabar l’homenatge el Simposi va continuar a càrrec de Paula Sarrión Pérez (Alzira,
1984) arquitecte per la Universitat Politècnica de València, l’any 2009, i màster en
Conservació del Patrimoni Arquitectònic amb matrícula d’honor, l’any 2013. Amant de l’ar-
quitectura històrica, de les llegendes i dels mites que envolten aquestes construccions, Paula
Sarrión va desenvolupar el treball d’investigació final de màster sobre la Torre Àrab gràcies
a una beca que li va permetre treballar al nostre Ajuntament i presentar-nos una detallada
Història de la Torre Àrab d’Antella.

Va concloure la jornada Isaïes Minetto Gozálvez (Antella, 1962) Llicenciat en filologia his-
pànica, especialitat de Valencià, per la Universitat de València (1986). Compta amb la diplo-
matura de filologia semítica, per la Universitat Central de Barcelona (1989) i estudis de llen-
gua portuguesa, a l’Escola Oficial d’Idiomes de València (2006) així com de romanés
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(2007). Ha traduït autors àrabs (M. Xukri i N. Mahfuz) al català; també ha realitzat estudis
sobre toponímia i dialectologia, tot treballant com a mestre de valencià. Com a poeta comp-
ta amb el Premi Ciutat de Mislata literatura breu, edició desembre 2014, amb el seu poemari
L’Altre. Actualment té la plaça a l’I.E.S. Maria Moliner, de Sagunt-Port. La seua passió és la
poesia i les etimologies. Isaïes Minetto ens va parlar de Etimologia dels topònims d’Antella, així
els veïns del futur no hauran de recórrer a antigues llegendes, més o menys divertides o
enginyoses, sinó seguir els criteris científics, els quals, manta vegades, són molt més interes-
sant que les llegendes o historietes populars sense massa pretensions. 

L’endemà, divendres, 7 d’octubre, al saló de plens de l’Ajuntament d’Antella va tindre lloc
la Segona jornada, en la qual Tomàs Peris Albentosa (Alzira, 1954), Premi Extraordinari de
Llicenciatura i Premi Extraordinari de Doctorat (Universitat de València). Com a investiga-
dor, s’ha centrat en els aspectes socials i econòmics de la Ribera del segle XV al XIX. Autor
dels 6 volums que integren la Història de la Ribera publicada per l’editorial Bromera entre els
anys 2001 i 2011. Fa 25 anys que ve analitzant els usos de l’aigua en el territori valencià en
general, entre els segles XIII i XIX, i la Sèquia Reial del Xúquer i la d’Escalona com a inves-
tigació monogràfica. És autor dels llibres Privilegiados, marginados y campesinos (1986),
Regadío, producción y poder en la Ribera del Xúquer (1992), La Séquia Reial del Xúquer, 1258-1847
(1995) i La gestió hidràulica en la Sèquia d’Escalona, 1605-1993 (2003) i Els molins d’aigua valen-
cians (segles XIII-XIX) publicat en l’any 2014.

Tomàs Peris, en la seua ponència, ens va fer una presentació gràfica i visual, guiada pel mes-
tratge de la seua paraula, per la qual poguérem conèixer de primera mà el Naixement, evolu-
ció i importància de la Sèquia Reial del Xúquer, des dels seus remots orígens fins avui mateix,
il·lustrada amb mapes i imatges del segle XVII fins al XX. 

Es va encarregar de tancar el Simposi l’historiador local Alejandro Conejero Noguera
(Antella, 1955), llicenciat en Geografia i Història per la UNED, l’any 1998. Va obtindré la
Diplomatura de Treball Social a la UNED el 2009. A l’actualitat, treballa com a Treballador
Social, a l’Institut Valencià d’Acció Social-Sanitari. Historiador per vocació, ha escrit nombro-
sos articles sobre demografia i podem dir que és el millor especialista en demografia del nostre
poble, sobre el qual ha escrit nombrosos articles i el llibre L’abolició del Règim feudal a Antella
(1750-1859) (2002). Li agrada el cinema, practicar senderisme per les muntanyes valencianes
i sent vertadera passió per la Història del País Valencià, especialment, la referida a Antella.

Alejandro Conejero ens va il·lustrar amb la seua interessant i detalladíssima conferència La
població d’Antella. Una visió al llarg de la història, gràcies a la qual els veïns i veïnes del municipi
vam poder seguir l’evolució del nostre poble des de poc després de la conquesta jaumina
fins avui mateix. 

Tot un luxe, que ha quedat desplegat i fixat al portal municipal www.antella.es de l’Ajuntament
d’Antella, on podreu trobar l’edició digital dels Simposi Antella: noms, aigua, gent.

Joan Josep Conejero Noguera
Regidor de Cultura, Educació, Esports i Turisme
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Joan Francesc Herrero i Piqueres, va nàixer a Antella, l’any 1953. Al
col·legi públic d’Antella va iniciar els seus estudis que va completar als
Escolapis de València. Per oposició, va entrar al cos de funcionaris de
l’administració de Justícia com a Gestor Processal, feina de la qual
porta uns anys jubilat, i sempre ha estat llaurador i escriptor. Les
seues lletres s’han escampat per moltes i diverses revistes, en les quals
ha treballat temes diversos, La tristesa del taronger (1978) L’agricultura
a Antella després de la Pantanada de 1982 (1984) L’Assut d’Antella (1984)
Sèquia Particular d’Antella (1987) La navegació en el Xúquer (1990)
Antella, senyoriu i baronia (1995) Les barques del Xúquer (1999) Ausiàs
March, poeta (2001) Salvador Fuster i Furió, un mestre del poble (2008)
Antella, anys 1801 a 1814 (2011).

Joan Francesc és un enamorat de la seua localitat natal, a la qual li
ha dedicat i dedica molt de temps; a més a més, ha donat a llum estu-
dis sobre altres pobles de la comarca com ara Alberic, Algemesí o
Alzira, entre altres. Entre els seus llibres cal destacar Antella, un poble
(1982), Pintors d’Antella (1986), Antella, XXV anys de la Penya
Piragüista Antella, 1965-1990 (1990), Antella de festa en festa (1991),
Antella, dos pobles germans (2001) o el recull Fets i premsa d’Antella,
2005-2011 (2012).

Gràcies a ell, espais tan emblemàtics per a nosaltres, com ara la Casa
del Rei, la Sèquia Particular d’Antella, o l’Assut d’Antella han esde-
vingut llocs amb una història al darrera, llocs els quals podem presu-
mir de saber els seus orígens gràcies a l’afany del nostre veí, sempre
disposat a combatre les tenebres de la ignorància. “Paco” Herrero és
una persona afable, generosa i sempre disposada, que viu i sent el
seu poble i que sempre ho fa en clau valenciana i valencianista.

Ara mateix, col·labora a la revista La Lloca que edita l’associació cul-
tural CILIM i segur que en porta alguna al cap d’Antella i per Antella

HOMENATGE A JOAN F.
HERRERO I PIQUERES
35 ANYS DE LA SEUA PUBLICACIÓ: 

ANTELLA, UN POBLE 

FRANCESC MARTÍNEZ ALBEROLA
Llicenciat en Història i Ciències de la Música, professor d’ESO



H
om

en
at

ge
 a

 J
oa

n 
Fr

an
ce

sc
 H

er
re

ro
 i P

iq
ue

re
s

9

MONOGRAFIES

Antella, un poble. 1982

La primera gran monografia de Joan Francesc Herrero i Piqueres.

El autor relata la història del seu poble, Antella, des de la prehistòria fins al
segle XX.

Es tracta d’un veritable treball d’arxiu i un excel·lent treball d’investigació.

Fins la publicació d’aquesta obra, les referències a Antella calia buscar-les al
diccionari de Madoz o a les cròniques del botànic Cavanilles, per exemple.

Constitueix una obra de referència per a investigacions posteriors.

Ara fa 35 anys de la seua publicació.

Pintors d’Antella. 1986

Aporta notícies biogràfiques artístiques sobre els pintors
nascuts a Antella o vinculats a la població per circumstàncies
diverses.

Igual com els pintors d’Antella han sabut plasmar els
antranyables paisatges d’Antella (…) Herrero i Piqueres ha sabut
compilar notícies d’aquests artistes, tenint amb ells un nex
comú: el profund amor a la pàtria natal.

Bernat Montagud i Piera
Doctor en Art



10

ex
tr

ao
rd

in
ar

i

Antella, XXV anys amb la Penya Piraguïsta. 1990

Amb este llibre Joan F. Herrero continúa en la línia
de passar a lletra impresa la història i els fets més
rellevants del nostre poble.

(…) i és per això que Joan F. Herrero s’ha convertit, potser
sense voler-ho, en el veritable testimoni i fedatari
del nostre temps i del nostre poble.

J. Leonardo Giménez

Antella, de festa en festa. 1991

Joan F. Herrero, a partir dels programes de festes conservats, fa un recorre-
gut per l’evolució de les festes a Antella des de 1943 fins 1991.

En aquest llibre aparéixen dades exhaustives sobre els festers i festeres, alcal-
des, retors, programes i evolució de la festa al llarg de més de mig segle.

És un document de referència per poder observar els canvis que es produei-
xen en les programacions de festes al llarg del temps.

Xiquets d’Antella. 1994

En paraules del propi autor 
són experiències de la meua infantesa.

Joan F. escriu, a partir dels records de la seua infantesa,
les seues vivències i va contraposant-les amb les de
la societat del moment en què escriu.
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Antella, abans i ara. 1997

En aquesta obra, Joan Francesc Herrero estudia
l’entorn que l’envolta, Antella, i descriu els llocs més
emblemàtics del seu poble.

És un text d’una gran riquesa amb unes il·lustracions gens
menyspreables.

A partir d’aquesta obra, l’autor començarà a
referenciar i a citar convenientment les seues
fonts d’informació, recurs
que aprengué del Dr. Vicent Pons.

La UD Antella, tot un equip. 1998

Com que no s’ha trobat documentació de la UD Antella, la
tasca ha estat basada en els testimonis dels que han estat
jugadors, directius, col·laboradors, etc.., i els documents fotogràfics que
alguns veïns del poble ens han deixat per tal de fer més complet el
treball (…)

Joan Francesc Herrero i Piqueres

A més de la gènesi i formació de l’Equip de futbol inclou nombroses
referències a alineacions, classificacions, resultats, entrenadors, 
jugadors, arbitres, directius i escola de futbol al llarg de la història del club.

Josep Alberola i Peiró.
Contes. 1998

Joan F. Herrero reconstrueix la biografia de Josep
Alberola, aporta tres testimonis de persones que
conegueren a Pepe Angeleta i publica cinc contes seus.

[biografiant Josep Alberola]

Sovint anava a casa del seu
cosí Vicent Alberola Orts a
sentir la ràdio per conéixer
les notícies d’aleshores.
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Metges d’Antella. 1999

Joan F. herrero deixa constància de tots els metges
que han exercit i han nascut a Antella i al mateix temps dóna
a conéixer els fills del poble que han aconseguit ser metges.

Deseo resaltar el entusiasmo que demuestra el autor de
este libro por todas las particularidades de Antella,
estudiando y recogiendo datos en archivos y bibliotecas o
preguntando a personas que pueden proporcionarle el dato
o fecha que busca (…)

Triatló Antella. 1999

Aquest llibre, publicat amb motiu del X Aniversari del Centre
Esportiu i Cultural d’Antella fa un recorregut pels 10 anys
d’existència del club i aporta informació sobre l’activitat del
CECA al llarg d’una dècada.

Aparéixen triatletes del poble, classificacions, proves i escola
de triatló de manera rigurosa i ordenada en el temps amb
il·lustracions i fotografies de gran valor.

Antella, dos pobles germans. 2001

Joan F. Herrero publica un reportatge fotogràfic de les
dues poblacions que tenen el nom d’Antella, la de Firenze i
la de València.

Té l’objectiu de contribuir aun agermanament entre els
dos pobles.

Inclou fotografies dels llocs més emblemàtics d’ambdós
pobles.
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Francesc Escribano, perruquer. 2001

Aquest treball fou creat per tal de donar a conéixer qui fou Francesc
escribano i Pasqual, aquell perruquer antellà i com a valencià,
aconseguí representar Espanya en un campionat mundial de perruqueria.

[M’ha cridat l’atenció]

Francesc Escribano s’apuntà a estudiar música en la banda
d’Antella (1955) amb el mestre Carlampio Salvador. Li agradava
tocar la trompeta, però com que no aconseguí l’embocadura adequada,
passà al tabalet. Com a músic d’aquest instrument realitzà la
primera eixida a les falles de València l’any 1957.

Pàgs. 9 i 10

Contalles d’Antella sense trellat. 2005

Les narracions curtes i breus que el lector veurà
en aquest treball, tracten de reflectir els costums
del poble d’Antella dels anys setanta i principis
dels vuitanta, és a dir, allò que feien xiquets i
joves en un lloc menut, al llarg d’un temps de canvi
de règim, de la dictadura a la democràcia.

Joan Francesc Herrero i Piqueres

Fets i premsa d’Antella. 2012

Acte que hi ha al poble, acte que Paco acudeix.
Esdeveniment que ocorre, esdeveniment que Paco
fotografia o registra en els seus papers. No hi ha obra
de teatre, partit de futbol, competició de piragües,
exposició de pintura, concert de música, processó cívica,
homenatge, inici d’obres o finalització d’obres que Paco
deixe de registrar, bé de paraula, bé amb imatges.

Joan Josep Conejero Noguera
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Joaquim Garcia Ribes, un republicà escarlata. 2015

Obra en coautoria amb J. Leonardo Giménez.
Il·lustrat per Abel Dàvila i Sabina

Narra les vicisituds de Joaquim Garcia, veí de
Sumacàrcer, que va ser un supervivent de l’Holocaust
nazi, un fet històric que va viure en primera persona i al
qual va sobreviure, per a contar-ho, cosa que
malauradament molts pocs més dels que el van patir van
tenir la possibilitat de fer.

Txema Peláez i Palazón

Joaquim Peris Alberola: Publicacions d’Antella en revista La Lloca núm. 6
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ARTICLES EN REVISTES

Se’n publicaren set números des d’agost de 1979 fins a març de 1980.

•  Reg d’Antella. Juliol, 1979.
• Abandonament del camp. Setembre, 1979.
• Progrés del camp. Novembre, 1979.
• Marxa de l’autonomia del País Valencià. Gener,1980

Gener 1991-Desembre 2005

Es tracta d’una publicació periòdica que dóna
continuitat a la publicació Antella, XXV anys amb la
Penya Piragüista.

Inclou resultats i classificacions dels palistes de la 
Penya Piragüista en les diferents proves realitzades
a l’Estat Espanyol.

També inclou retalls de premsa.

XARQUIA

Butlletí d’informació municipal d’Antella.
Des d’agost de 1983 fins abril de 1991

• L’agricultura a Antella després de la pantanada 1982. abril, 1984.
• Josep Alberola, carrer. Abril, 1984.
• La joventut, el treball i l’esport. Juny, 1985.
• VII volta ciclista Antella i inauguració poliesportiu. Desembre, 1985
• Serveis públics a Antella. Desembre, 1985.
• Una passa més cap a l’agermanament entre les dues Antelles. Juliol,1986
• Les nostres festes, febrer, 1987.
• Séquia particular d’Antella. Maig, 1987.
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1998-2007

Dóna continuitat a la publicació
la UD Antella, tot un equip.

1993-1998 (sis números)

• Quan nosaltres anavem a escola. Curs 92/93.
• L’ensenyament a Antella (1920-1939) Curs 93/94
• Antella, allò perdut a la pantanada de 1982. Curs 94/95
• Història de les indies occidentals (1532-1546) Curs 95/96
• Antella, senyoriu i baronia. Curs 96/97
• Els ferrers d’Antella. Curs 97/98

La LLoca

• Cilim, el sarraí d’Antella. 2005
• Guerrillers o maquis a Antella. 2006
• Antella, segle divuit. 2007
• Salvador Fuster i Furió. 2008
• L’expulsió dels moriscos a Antella. 2009
• Cremats a Antella. 2010
• Antella, anys 1801 a 1814. 2012.
• Fets d’Antella, anys 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 i 2017
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Articles en programes de festes

• Festes a la Puríssima, 1983

• L’ermita d’Antella, 1985

• Poesia avantguardista, 1985

• La Séquia del poble, 1988

• Menjar de festa, 1991

• Naixença d’un poble “Antella”, 1992

• L’església d’Antella, 1995

• Els Xúquers, un grup, 1996

• Dos músics al record, 1998

• Les barques del Xúquer, 1999

• Teulars d’Antella, 2001

• La taronja a Antella, 2006

• Servei social de la dona, 2011

• Francisco Juárez Morrió, 2012

• Quatre personatges a Antella, 2013

Poesies avantguardistes

No hem inclòs les monografies i
articles que Joan Francesc Herrero
ha publicat en altres poblacions
(Turís, Alberic, Algemesí o Alzira)
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Paco, et desitgem que en els propers
35 anys continúes recabant i

publicant dades sobre Antella per a
recuperar i salvaguardar el nostre

patrimoni històric i la nostra
memòria històrica.

Enhorabona!!!
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La torre àrab d'Antella representa un tipus d'edificació defensiva d'ori-
gen musulmà molt estès al litoral llevantí. Les seues característiques
constructives i formals són fruit d'un context històric i social concret, en
el qual dues cultures distintes vivien en un mateix territori que ambdós
volien dominar.

Es tracta d'una torre (burdj) d'alqueria i la seua funció era vigilar i
defensar a la població que vivia dins del recinte emmurallat limitat per
les barreres dels atacs o cavalcades que Jaume I descriu al Llibre dels Fets.
En aquest entorn rural d'explotació agrícola i en un moment d'expan-
sió de la població situem l'origen de la torre d'Antella.

En un burdj ideal es diferencien 3 parts: el sòcol que servia de fonament
i podia tindre talús, les plantes intermèdies a les que s'accedia a través
d'una escala de mà i estaven formades per voltes i comptaven amb sage-
teres; i el terrat, en el qual es trobaven els merlets i cadafals com ele-
ments de defensa. En cas d'atac, la població de l'alqueria es refugiava a
la torre i els ramats es guardaven a l'albacar, un recinte annex a la torre.

La torre d'Antella té la particularitat de la dualitat: es diferencien dues
tècniques constructives, la tàpia i l'obra de rajola. La tècnica de la tàpia
era dominada pels musulmans, però amb la seua expulsió l'any 1609,
aquesta tècnica queda en desús per falta de mà d'obra, i les construc-
cions passen a alçar-se amb obra de rajola. Per tant, està combinació de
tècniques en una mateixa construcció marquen un fet històric molt
rellevant.

Així, encara trobem les restes del que seria l'antic palau senyorial, del
que la torre faria les funcions domèstiques però també va servir de
presó pública. El mur sud i els cantons de carreus que encara podem
advertir al carrer  delimiten el que seria aquest palau.  
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HISTÒRIA DE LA TORRE
D’ANTELLA

PAULA SARRIÓN PÉREZ
Arquitecta amb master en Conservació del patrimoni arquitectònic



Aquesta pervivència al llarg dels segles han pro-
vocat que la torre s' haja modificat, adaptant-se
als nous usos i contexts històrics. Els murs són
un reflex de l'evolució de la torre, i per ells
podem intuir les fases constructives que s'han
donat al llarg de 800 anys, des de l'època almo-
hade fins els nostres dies. 

La torre d'Antella  pertany a dues èpoques, a
dues tècniques i dues funcions distintes, pel que
fa d'aquesta torre un testimoni únic del pas i la
convivència de dues cultures diferents al nostre
territori. 
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ORÍGEN s. XII-XIII s. XIII-XV s. XVI s. XVI-XVII s. XVII - endavant

ÈPOCA ALMOHADE
• Burdj amb 3 nivells
amb voltes

• Entrada a uns 3m
• Sageteres en el
tercer nivell

• Merlets al terrat
• Possible aljub en la
base

• Altura total
desconeguda,
almenys 20m

ÈPOCA DOMINACIÓ
CRISTIANA
• Torre arruïnada des
de la filera 23 a la 21

• Guerra contra
Castella en 1429

• Inspecció dels
oficials d’Alfons V

ÈPOCA DOMINACIÓ
CRISTIANA
• Guerra de les
Germanies en 1519

• Remodelacions per a
les noves armes de foc

• Aparició dels
matacans

• Construcció del
primer tram de
l’escala

• Formava part de la
residència del baró,
graner, magatzem...i
presó pública

ÈPOCA CRISTIANA -
expulsió dels moriscs
1609
• Forma part del palau
• Perd la funció
defensiva (i els
matacans)

• Embelliment de
finestres i de la
porta

• Primer cos de rajola

ÈPOCA CRISTIANA 
• Forma part del palau
i després d’un
habitatge

• 2 cossos més de
rajola

• Segona fase de
l’escala de caragol

• Múltiples obertures

Una construcció que té un ús es una construcció que perviu
Una construcció sense funció, és una construcció abocada a l’oblit i a la seua destrucció
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL
SIMPOSI
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PRESENTACIÓ

Bona vesprada, benvinguts i gràcies per la seua
assistència; agraïments a l’Ajuntament d’Antella,
a la corporació municipal i, especialment a Joan
Josep Conejero per l’organització del Simposi i
per haver pensat en la meua persona i els com-
panys que hi intervindrem. També a l’associació
cultural Cilim, pel seu recolzament, i en especial
a Francesc Herrero, ànima del simposi i de la
nostra associació local.

Bo, la divisió del treball serà la següent:

A. Estat de la qüestió
B. Antecedents històrics
C. www.terrasit. com /2D/
C.1. Cadastre municipal versus mites i lle-
gendes

D. Les fonts documentals
D.1. Geografia i orografia
D.2. Concomitàncies toponímiques

E. Ordenació rural i urbana
F. Conclusions
G. Bibliografia

El regidor de cultura, Joan Josep Conejero, mem-
bre de Cilim i ideòleg del present simposi, em
proposà completar l’estudi de la toponímia local
per reforçar els impagables treballs de la història
local de Francesc Herrero i l’estudi de la presèn-
cia de la població local fet per Alexandre
Conejero, per aportar el meu granet particular a

l’estudi de la nostra font de vida i d’existència,
l’aigua, el riu, les sèquies, fonts, etc. que són, al
capdavall el que donen sentit a la formació de
l’establiment i creació del nostre poble en la
forma actual. Gràcies i passem tot seguit a l’ex-
posició dels fets.

A. ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Quan l’organització del present Simposi em pro-
posà l’estudi i anàlisi del nom de la població AN-
TELLA, em vaig trobar un reguitzell d’informa-
cions força sorprenents, heterogènies, algunes
comprensives, d’altres ambigües, quan no del tot
desconhortadores.

Si entrem al portal de la web de l’Ajuntament,
en la part d’història només de forma succinta
ens indica que és un nom preromà que vol dir
“barrera” mentre que, si fem cas als tríptics editats
per la Generalitat Valenciana a la Conselleria de
Cultura, anomenats “toponímia dels pobles va-
lencians: Antella” número 30, edició del 2002,
ens diu que el nom del poble significa “portal, lí-
mit” i que està documentat des de 1274, sense
gaire més. Si fem una recerca actual al Google
sobre el nom ANTELLA, ens retrau a la paraula
ANTAE, nom llatí que vol dir “els muntants”
d’una porta, i encara el relaciona amb altres
noms de poblacions com ara ANDILLA (poble
de la comarca del Serrans), ANTELLA/AN-
TECCHIA (Florència) ANTILLO/ENTELLA, a
Sicília, i ANTELIAS (al Líban). No cal insistir
molt en geografia per fer recordar a l’interessat
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ETIMOLOGIA DELS
TOPÒNIMS D’ANTELLA

ISAÏES MINETO GOZÁLVEZ
Filòleg, poeta, traductor d’autors àrabs al català a i amb coneixements de les llengües

portuguesa i romanesa



el nom de LAS ANTILLAS, les illes que prece-
deixen el continent Americà, tot anant-hi des
d’Europa. ENTELLA, la població siciliana està
situada al cim d’un turó envoltat d’espadats i ta-
llats, i coincideix geogràficament amb ENTELLA,
nom de poble i del riu al costat de la ciutat de
GÈNOVA, nom de ciutat que deriva de JANUS,
el déu romà que era el guardià de “les portes”.

Davant d’aquestes troballes què podem fer?
Només calia començar pel principi i anar a les
consultes tradicionals: què en diuen els diccio-
naris....

LLATÍ CLÀSSIC: 
Antãe, -arum; Pilastra, filera de soldats.
Ante: Adv. Davant.
Antecello:  verb. Sobrepassar.
Anteeo: verb. Precedir, anar al davant. 
Antefero: verb. Portar al davant.
Antelatum (pp): Portat al davant de.

ALCOVER-MOLL:
Antella prové del llatí “Antãe” (muntants
d’una porta)

ENCICLOPÈDIA LAROUSSE:
Només relaciona Antella amb Andilla, a la co-
marca dels Serrans.

ONOMASTICON COROMINAE:
Que prové del llatí “Antãe”, que són les cames
o muntants d’una porta, i que està a la vora
del riu Xúquer tot formant un congost d’en-
canyalls entre Tous, Sumacàrcer i Antella.

ETIMOLÒGIC:
Relaciona els conceptes “ANS, ANTE, AN-
CIÀ”: Davant, abans de, anterior, antic, etc.

Si miràvem la font pròpiament valenciana més
antiga, ens retrotrauríem a la Crònica o Llibre
dels fets de Jaume I, on al capítol 321  el cronista
del rei Jaume fa referència a la ciutat de Xàtiva i
d’una alqueria de nom “Sallent” a prop del  riu
“Anna”, i de “sèquies, molins i assuts”, però no
esmenta mai el nom d’Antella.

Per la seua banda  la insigne professora de la
Universitat de València, Carme Barceló Torres,
en el seu assaig impagable sobre toponímia arà-
biga del País Valencià, ens recorda que el nom
d’ANTELLA no és d’origen àrab sinó molt ante-
rior i el relaciona amb “Andilla”, poble de la co-
marca del Serrans. Hi troba documentada, a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el 1249 una alque-
ria anomenada “Exarquia” al terme de
Sumacàrcer i el 1408 una altra del mateix nom a
la Vall de Càrcer. També el 1350 ja s’hi fa esment
de “l’assut d’Antella” i del “morabatí de la
Xarquia i d’Antella” als registres dels morabatins
de 1415.

Finalment, el major especialista actualment en
toponímia aràbiga de l’antiga Al-Andalus, Robert
Pocklington, en la revista Alhadra de la
Universitat de Granada, publicació del 2016, do-
cumenta el nom “ax-xarqiia”, a l’est, a l’orient
del castell de Sumacàrcer, per tant, a la solana,
el solell, perquè era on pegava el sol tot el dia;
per contra, hi havia una “Al-garbiia”, documen-
tada des del 1249, però avui ja perduda, i que
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vol dir “a l’oest, a ponent”, tot just a la part infe-
rior d’on és el poble actual de Sumacàrcer.
També s’hi fa ressò del concepte “As-sudd”, la
presa, el mur, i posa com a exemples ja al llibre
del repartiment de Jaume I “Burjassot” (la torre
de la presa) i “la çot de la rambla”  a la vora de la
ciutat de València, en 1238. 

B. ANTECEDENTS HISTÒRICS

1. El 1707 el regne de València és abolit oficial-
ment i el castellà imposat pels borbons com a
única llengua oficial, i és la causa de les inter-
ferències i substitucions dels topònims valen-
cians en favor del castellà. Ara sembla com si
això fóra la cosa més normal però una imposi-
ció a la força mai no és normal i el resultat, el
canvi, sempre tindrà la seua explicació.
Darrerament, la Conselleria d’Educació i
Cultura, des de l’any 2002 ha anat recuperant
uns 50 mil topònims valencians.

2. La Toponímia: la toponímia són els noms de
lloc, és l’estudi dels noms propis enfront dels
noms comuns. Els noms són únics i el patri-
moni inseparable de la terra, i són part de nos-
altres mateixos, són els nostres noms.

Hi ha, per tant, un cercle tancat que ens hi
vincula: LLENGUA... TERRENY... TERME...
MAPA... LLENGUA. El mapa és el patrimoni
real del territori; qui controla el mapa controla
la terra, i si no el controlem, seran  els altres
qui el controlaran i nosaltres esdevindrem no-

més una colònia. El significat del nom és la
base de les explicacions geogràfiques, i això,
en resum és LA  TOPONÍMIA.

3. L’origen de la toponímia la remuntarem al
primer mapa conservat i més antic que encara
tenim, anomenat TABULA PEUTINGERIANA,
una mena de mapa de carreteres de l’antic im-
peri romà, del segle IV dC amb el nom de les
estacions (MANSIONES) on hi havia un hostal
on descansar (mena de guia Michelin) Només
se’n conserva un exemplar, a la Biblioteca
Nacional d’Àustria, però curiosament està
quasi complet, i només li han arrencat un full,
el full corresponent al que seria a hores d’ara
el País Valencià, només el nostre full: sembla
curiós, com si algú ho hagués fet amb tota la
intenció, que de tot l’antic imperi romà, només
en falta el nostre full. Actualment, però, se
n’ha pogut reconstruir una part considerable
a base d’altres mapes i itineraris escrits en car-
tes i documents no cartogràfics ja posteriors.

Bé, ara caldria reviscolar-los, els topònims, i
considerar-los matèria viva, comprovar i classi-
ficar-los i explicar-los amb l’ajuda de la lingü-
ística, la geografia, la història, l’antropologia i
també l’economia.

4. La toponímia pretèrita mostra el punt en què
es trobava l’evolució del llatí parlat pels indí-
genes al segle VIII-IX de la nostra era, quan va
quedar enregistrat pels conqueridors àrabs.
En aquell moment, una bona part dels noms
ja no eren llatins, sinó adaptacions al llatí d’an-
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tropònims més antics, de llengües anteriors
(p.ex. “Sucro”) que els àrabs continuaren con-
servant tot adaptant-los però desvirtuats, i de
retop arribaren als nous pobladors del segle
XIII, catalans i aragonesos que alhora el tor-
naran a deformar i modificar (Antella,
Gavarda, etc) i en altres casos desapareixeran
totalment canviats per uns de nous.

5. Quan els escrivans de la Corona d’Aragó trans-
criuen els noms àrabs al sistema gràfic llatí,
aquest sistema està basat en la llengua llatina
clàssica, perquè les llengües modernes encara
no tindran una normativa pròpia estable fins el
segle XX, i això farà que trobem moltes variants
gràfiques fins i tot d’una mateixa paraula o nom,
i que vaja adaptant-se segons els textos antics o
bé segons la pronúncia local i dialectal, la qual
cosa encara contribuirà a distorsionar més el
mot i a poder trobar-ne l’origen i el significat.

El sentit d’un mot mal pronunciat no funciona
en la llengua estranya d’adopció: “Alberic” no

vol dir “Arbre ric” (taronger); “Antella” no vol
dir “ante ella” ni “Carlet” no és el diminutiu
de “Carles”; això són falòrnies populars. El que
fem és assimilar-lo a la nostra sintaxi i pensem
pronunciar alguna cosa similar tot modificant-
ne la forma fins que ja és impossible saber-ne
el significat d’origen. Els musulmans, per la
seua part, crearen emplaçaments al costat dels
antics habitatges i conservaren els noms ante-
riors o imposaren els noms àrabs als antics;
per ex. tenim “Antella”, al costat de “Xarquia”
i de “Rafaelet”.

6. Quan els califes musulmans d’Al-Andalus acon-
segueixen el monolingüisme i l’àrab és la llen-
gua oficial, també ho serà de cultura i de religió,
com a llengua pròpia d’Al·lâh, el Déu dels mu-
sulmans; aleshores el parlant arabòfon perd la
consciència que els noms antics comuns llatins
han passat ja a formar part del seu Corpus
Lingüístic habitual: Antella, Xúquer,
Sumacàrcer, Gavarda, etc. tot adaptant-los a les
exigències fonètiques de la seua llengua: (p.ex.)
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CAPITAM... qâbta... Gata; CONFLUENTEM...
kuflant... Cofrents; LAUSAM... lawxa... La Llosa
PETRARIUM... Bitraya... Petrer, Patraix; VIALE
(calçada)... Biyâr... Biar; de la mateixa manera
que ara nosaltres reflectim el que és “ètim”
dels usos lingüístics dels pobladors cristians
posteriors en el seus noms comuns incorporats
a la nostra llengua sense ser-ne conscients que
no provenen del llatí, com ara: “sèquia, rambla,
alqueria, aldea, raval, almenara, safareig...” (i
el mateix podrem dir de “futbol, tennis, telè-
fon, internet, xiclet, web, etc)

7. Finalment, el procés de repoblació fou llarg i
molt divers, segons cada zona:
a) Zones que es buidaven totalment però els
nouvinguts mantenien molts noms àrabs
(costa)

b) Zones on es mantenia la població musul-
mana (sarraïns, moriscos) fins l’any 1609-
14. Hi ha una nova repoblació al segle XVII.
Hi ha una connivència durant segles.

c) Zones de substitució de la toponímia quasi
total d’origen àrab, com és el cas d’Antella,
Gavarda, etc.

C. WWW.TERRASIT.COM (2D) EL CADASTRE

1) Tots els pobles i cultures tenen el seus mites i
llegendes i de vegades les airegen com a part
incontestable dels seus orígens. Algunes fins i

tot són recollides en diccionaris i ara darrera-
ment en blogs i pàgines webs, com el mite de
l’origen del nom “Antella” i de la mort “ante
ella” d’un enamorat que barrejava el roman-
ticisme amb la religió catòlica, com encara
se’n fa ressò el diccionari de termes medievals
de la Universitat Pontifícia de Salamanca, tot
perquè a les Partides d’Alfons Xé el Savi, de
1275 hi apareix l’expressió “delante de ella”;
així com de fer derivar de noms personals els
topònims mai explicats com ara “la cova de
Carles” (al barranc de les Moreres), confusions
pelegrines com “barranc de les ànimes” o
“senda de les ànimes”, ben a prop de la partida
de l’Oro (els orons també són unes gerres o
sitges fetes d’espart) o que la partida “de les
forquetes” era perquè s’hi enviaven a la forca
els ajusticiats en l’època feudal o, finalment,
tot barrejant el topònim “Antella” com a “por-
tazgo” o lloc on es pagaven les taxes per la
baixada de la fusta, sense tendir-ne cap docu-
mentació que ho justifica, ja que el nom
“Antella” està documentat des del segle XIV
pel cens dels morabatins (censos dels musul-
mans abans de l’expulsió), o que la “Font dels
Màrtirs” era on degollaven els cristians, etc.
enlloc de relacionar-ho amb la Serra de Martés
(MATREM) de la qual en són fills la Serra del
Cavalló i la Serra d’Antella, etc. Hi ha qui s’a-
treveix a dir que “Antella” prové del mossàrab
(?) i que vol dir “porta”, tot relacionant-ho
amb el pas de la fusta, però sense dir des de
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quan hi passava la fusta pel riu i quin docu-
ment hi aporten.

2) Davant tot aquell garbuix cal consultar el ter-
reny virtual en el cadastre municipal que hi
citem més amunt extret del Nomenclàtor de
Topònims de la Comunitat Valenciana (100
mil topònims) i de l’Institut Valencià de
Cartografia amb col·laboració de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua.

Els topònims són inintel·ligibles pels habitants
perquè deriven de trets geogràfics i històrics,
i en el nostre en concret, del vincle estret amb
el riu Xúquer. Les etimologies són conserva-
dores però estan arrelades i identificades pels
habitants perquè són els llocs on vivim, la font
i el riu d’on bevem i reguem i les muntanyes
per on caminem.

Els ponts sobre el Xúquer en l’actualitat ens
fan oblidar que fins fa ben poc els poblats
eren fets i refets o abandonats per causa del
riu que s’havia de creuar en barca o pels guals.
El riu era via de comunicació fins que les assuts
el feren impracticable.  Abans del segle XX
els únics ponts sobre el Xúquer eren els dos
d’Alzira i el pas de l’assut d’Antella (per on
arribà a creuar l’exèrcit de Napoleó). Des de
l’origen fins Antella el riu baixa corrents però
després s’amanseix, es fa meandrós, raconós,
illenc...

3) Dividirem els topònims tot seguint els models:
a) EL RELLEU
Paraules que informen sobre els punts elevats,
coves, forats, depressions o enfonsaments  del
terreny; alguns noms que fan referència a la
geografia de la península aràbiga es tornen a
usar però adaptant-los al terreny que és el nos-
tre i pot diferir del desert asiàtic. Després,
amb la vinguda dels repobladors catalans i
aragonesos, els noms àrabs tornen a ser re-
produïts amb la pronúncia romànica: as-Siq
(congost entre muntanyes).... Sit (Petrer) Cid
(Castella); al-Massîl (estret, barranc, rierol)...
Partida/pont del (Massil).

b) RECURSOS HÍDRICS
Hi ha noms de lloc que parlen d’aigua, de
rius, de naixements, dipòsits de fang a les ri-
beres, acumulacions d’aigua dolça, de la
forma que deixa l’aigua al seu pas: el nom
per excel·lència és WAD.

L’home sempre s’ha interessat pels punts on
troba aigua i per això els ha identificat: els
noms àrabs que els identifiquen encara pervi-
uen i algunes denominacions també han pas-
sat al lèxic romànic comú: “al-marj”.... (prat,
aiguamoll) Marjal; “al-gadir”...(llac, estany)
Barranc dels Algadins.

Els castells medievals àrabs (Sumacàrcer) ser-
vien com a refugi de la població en el cas d’un
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atac i estaven en punts estratègics que vigilaven
les rutes comercials; les torres secundàries es-
taven en llocs claus per a vigilar el pas de les
aigües, fraus de muntanyes o les platges. Des
de les torres es feien senyals lluminoses per
avisar del perill (Almenara) o servien de co-
lomer pels missatges (Antella). Els espais prò-
xims al centre poblat s’anomenen de formes
diferents: “ar-Rabat” (el barri) Raval; “ar-
Rahal” (la masia) Rafal, Rahal, Rafel... i per al
transport de les persones i mercaderies les
bèsties de càrrega eren molt estimades per
força major: “uttûn” (les ruquetes, les burre-
tes) diminutiu de “uttûnâl” (El Otonel, poble
proper a Millars).

c) INSTAL·LACIONS AGROPECUÀRIES
Alguns llocs rebien noms relatius a la localit-
zació de terres especialitzades en pasturatge
o el conreu de la terra, sembradures, eres, di-
pòsits, sitges, etc. “ANDAR” (era)... Andarella,
Ondara, Ondarella, Andar (Castelló de la
Plana), però mai no donaria de
“ANDAR”...”Antar”, com algú ha volgut trobar
el nexe, i que Antella signifiqués (“l’era”).

El nom del poble d’Ondara sí que és un ara-
bisme (“Andar”) amb significat d’era, però
cal atendre que les consonants oclusives llati-
nes, com ara la D és sonora i restarà reflectida
com a D en qualsevol posició: ARUNDA...

RUNDA... Ronda, i el grup –NT-, -RT-, -ST-, -
PT-, també, i es transcriuen en àrab com a T,
com ara LUCENTUM.... LAQANT.... Alacant,
i no mai sonoritza, per tant, podem deduir
que el nom ANTELLA ja prové d’una trans-
cripció del llatí que passa a l’àrab i no de
l’àrab al català. 

També hi havia llocs d’aprovisionament d’ai-
gua de pou per a les cavalleries i homes: “al-
bi’ar”... (L’Albir, l’Arabi (València)

d) XARXA VIÀRIA
No podem oblidar els noms dels ponts i cre-
uaments de barrancs o torrents: AL-QAN-
TARA és un pont de pedra, Alcàntera del
Xúquer, (tot i que no s’ha pogut identificar
on era el pont), o “les alcantarilles” un poc
abans d’arribar al pont del Molló.  Al-gísar
(pont de fusta) Al-aqwâs (són els ullals o arcs
del pont): Alaquàs.

e) MALNOMS, PATRONÍMICS I PROFES-
SIONS

Alguns sintagmes es formen amb BN (fill de,
tribu de) que s’usa en àrab per la formació
de malnoms, àlies o per la procedència i nai-
xement: Benimuslem (fill de musulmans)
“Aban –ad -duff” (l’Aldufer)... “Aldufa”.

Aquí caldrà fer una breu referència al feno-
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men de la IMÂLA de la llengua àrab que és la
tendència a pronunciar de forma natural de
l’àrab /a...e/ i de vegades a /i/ en tots els
dialectes àrabs, i encara més accentuat en els
dialectes de l’antiga Al-Andalus; és un feno-
men conegut com al·lofonia: ALBARÎD.... al-
berit (Alberic), BANI SÂLIM...(Benisselim),
o per citar el cas paradigmàtic del nom de
l’associació cultural d’Antella “Cilim” que
prové d’un nom personal en llengua àrab SA-
LÂM (la pau).... Selêm... Silîm...Çilim i l’actual
“CILIM”.

Pel que fa als noms, cal fer memòria que a
partir del 1525, data del bateig forçat, per part
de la Inquisició espanyola, dels mudéixers ara-
gonesos, (mudéjares a Castella) i sarraïns a
València, que des d’aleshores esdevindran
“moriscos” (“cristianos nuevos de moros” a
Castella), l’església catòlica retorna a l’acció
repressora contra les pràctiques musulmanes,
cosa que explicarà que als llocs on vivien abans
de l’expulsió del 1609-14, encara perviuen els
noms com el Barri de la Xerea (“xarî’a”) o el
Pla de Gualatja (“walîja”), que són les expla-
nades fora de ciutat vella on es podia orar
conjuntament en festes o dies assenyalats quan
no cabia tothom a l’interior d’una mesquita.

Hi trobem, finalment,  que hi ha propietaris
de terres que són mudéixers i moriscos valen-

cians abans de ser expulsats (com es recull als
llibres de morabatins, els moriscos censats i
contribuents a les arques del senyor feudal
del lloc concret), però els noms dels quals van
donar patronímic a partides rurals que es con-
serven després de l’expulsió de 1609-14; a
Castelló de la Plana hi ha un nom d’una al-
queria anomenada “Xupió” que prové d’una
coneguda família de mercaders moriscos del
segle XV. 

D. LES FONTS DOCUMENTALS

LA RELACIÓ ENTRE GEOGRAFIA I TOPONÍMIA
El més abundant en la toponímia és la divisió de
l’orografia pels seus noms:
a) Muntanyes: puig, penya, munt, serra...
b) Qualitat del terreny: pedreguer, salines,
vallverda

c) Hidràulica: aigües, font, marina, mareny...
d) Vegetals: Pinar, malva-rosa, pineda, garro-
fera...

e) Ocupació humana: cases, poble (beni,
rafa)...

f) Defenses: castell, torre, murs...
g) Conreus: horta, paleta, molins, boquera...
h) Nom de font + cognoms o malnoms: sant
/propietari (fundació o ermita).

Tot seguint el que hem vist dividirem les etapes

37

Et
im

ol
og

ia
 d

el
s t

op
òn

im
s d

’A
nt

el
la



històriques en:
A) TOPÒNIMS ROMÀNICS ANTERIORS A LA
CONQUESTA CATALANO-ARAGONESA:
De seguida ens topem amb terminacions en –
ella, -ell, -elles, com ara “Campell, Morella,
Xirvella  /Silvella (Xirivella) Fontilles, El Otonel,
ANTELLA” són diminutius romànics que es con-
serven sota la dominació musulmana, i fins i tot
provoca hibridisme entre el romànic i l’àrab, per-
què els musulmans que parlen àrab , reconeixen
que hi havia una llengua anterior ja perduda però
encara audible en noms i cognoms (Benimagrell,
Benimantell, Catarroja, etc. “la família dels mo-
rets, dels magres o la fortalesa roja...) Ara nosaltres
fem el mateix i percebem uns noms que comen-
cen per Al/Ben sense saber-ne gens d’àrab.

a) Situació del relleu:  Sagra (roca), Alcúdia (tos-
sal) Algar(coves) Antella(llindar) Xarquia, etc.

b) Hidràulica: Wad, fondec (barranc), qantara,
biar, etc.

c) Agricultura: Mestalla (escampat), Alginet,
Almúnia, ONDARA (era), Burjassot, assut, etc.

d) Camins: Alberic, Albalat, Cirat (camí) , alque-
ria, Ador (cases), etc.

e) Explotacions agràries: ràfol, rafel, rafal, real,
borj, massa (manzil), etc.

f) Religió: Algímia, Alcaissa (kenissa), etc.
f) Antroponímia: Abu (bu) Bufalí, Ibn (ben)
Benaguassil, etc.

B) TOPONÍMIA POSTERIOR A L’EXPULSIÓ
DELS MORISCOS DE 1609 I LA SEGONA RE-
POBLACIÓ:
a) Natura: Pla, puig, penya, tossal, vall, foia, ca-
nyada, clot, coll, fondons, fonts, etc.

b) L’ús de la terra: Cases, cabanes, poblet, vila,
reialenc, boquera, pou, hort, molins, teular,
lloses, etc.

c) Hagiotoponímia: Sant/a i el nom de font.
d) Noms de propietaris: No com a finca unitària
sinó amb el nom del propietari, sovint sense
normes ortogràfiques i amb uns registres ca-
dastrals confusos. De vegades estan basats en
rondalles o llegendes o en detalls morfològics
estranys, o atribuint-ho a “cosa dels moros”
només perquè ja té dos o tres segles. 

e) Estatges i vivendes: on hi ha una presència
clara de l’home (cova, barraca, casa, “albaniia”
–fortificació -, avenc, clot, cau, etc.)

f) Apel·latius àrabs passats a l’ús corrent: I que
el parlant ja no és conscient que prové de l’à-
rab sinó del seu propi lèxic habitual, com ara,
“séquia, sénia, assagador (filera, reraguarda),
rafelel, aljub, assut, marjal, albelló, almàssera,
safareig, riu-rau (raf-raf: porxada), algoletja
(Sumacàrcer, meandre), xàvega, almúnia, al-
daia, dula (Dawla: arment), algeps, ràpita, fa-
vara (font), xara (esplanada sense arbres), etc.

C) TOPONÍMIA CATALANA RECENT:
a) Orografia: alter, bassa, “rambla”, paleta (Rovira,
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del llinatge “roure”), solana, vall (farta, verda),
heretat, censals, capçades (bancals), mollons,
quadrons, terços, mitjans, tossal, muntot, ra-
cons (meandres), esgoladors (relliscadors), go-
les/clot de coles “goles”, barrancs, etc.

b) Paisatge: Els plegaments del sistema Ibèric són
de terreny calcaris travessats per barrancs i
rieres, com ara tenim, “pla, clot, foia, fondo,
bassa” seguit de l’antropònim del propietari,
o bé “estret, portell, portitxol, solana, ombria,
esgolador, replanell, lloma, cova, etc.”

c) Hidrologia: Barranc(quet), font, basses, goleta,
racons, raconades, illes, etc. Relacionats amb
la Vegetació, com per ex. baladre, canya,
murta, arboços, bova, etc. o amb Animals, com
ara, Cova de les àguiles, Barranc del llop, etc.

d) Ocupació humana: 
1. Personals: Casa + cognom i llinatge: Amat,
Estelrich, Gener, Moll, etc.

2. Administratiu: Mollons, terme, racons o
mola +de+ antropònim.

3. Propietats: Realenc, censals, heretat, finca,
senyoria, tancat, barcella, almud, quartons,
quadros, estrets, la sort (parcel·la petita),
eres, sequers, alqueries, secans, etc.

4. Conreus: Figuera, olivereta, ametller, garro-
fer, vinya, parra(eta)(al), etc.

5. Regadius: (entre el riu i els ullals):
Escorredor, braçal, escorrentia, barranquet,
illa, pla,etc.

6. Aigua: Repartiment (braçals, filloles, re-
gants); Extracció (bomba, motor, màquina,
respirall); Pous, sènies, bassa + de + (nom).

7. Ramaderia: corrals, vaqueries, dules, etc.
8. Indústria: pedreres, arenes, algepsers, rajo-
lars, teulars, molins, etc.

9. Circulació: camins, sendes, veredes, ponts,
barquetes, guals, etc.

10. Esperits:Hagiografia, o institucions religio-
ses que en fan referència, com ara, senda
de les ànimes, cementeris, calvaris, ermites,
creus, noms de sants, etc.

11. Partides i parcel·lacions: En les partides, que
són les divisions internes del terme muni-
cipal, el cadastre tendeix a retallar o supri-
mir la partícula nexual (de), però per ex.
tenim “la partida de l’oro” (partida de l’Orí,
a Alzira), de l’Alqueria, del Ràfol, etc. acom-
panyat, sovint, del llinatge, cognom, nom i
fins i tot del malnom.

D) LA CANAL I LA RIBERA:

Com a colofó trobarem que el Xúquer, després del
pas per la Canal i en entrar a la Ribera, ja ha superat
els 500 km d’encaixonament i de congosts, i a
Sumacàrcer i Antella dóna pas a terres planes d’al·lu-
vió i s’obri a la zona molt poblada que acabarà al
llevant en la mar. Les aportacions lèxiques del que
hem vist fins ara restaran reflectides en els noms
dels pobles que travessa la seua conca, noms que
acompanyaré amb la data de primera aparició: Anna
(1244), Antella(1350), la Canal (1240), Càrcer
(1249), Carlet (1238), Cotes (1248), Estubeny
(1248), Sallent (1248), Sumacàrcer (1248), Tous
(1258), Alcàntera (1268), Alberic (1238).

En conclusió, la toponímia és com els cromoso-
mes que permeten establir el genoma de la terra
i de la relació amb els seus mapes. 

E 1. ORDENACIÓ RURAL-URBANA

Si contemplàvem el cadastre municipal d’Antella
ens trobaríem una ordenació ben semblant al
que havíem explicat adés, com és la següent:

A) COVES:
“Carles”, al barranc de les Moreres, no és un an-
tropònim sinó que deriva de l’àrab “qal’at”, cas-
tell, prop d’un poblament humà del neolític, i
ara tancada amb reixats per haver-hi trobat restes
d’enterraments.

“Terreta”, prop de la partida de l’Oro, està a la
solana, i en fa referència al tipus de terra usada
antigament en l’àmbit domèstic.

“Guillem, Torró, Mà, Manota, Espardenyer o
Quarteret” fan referència  als antropònims i oficis.

B) HIDROLOGIA:
1. Barrancs: (antropònims o conreus, animals o
vies) “Albalat” (en àrab és “el camí”), Font
dolça, Fèlix, Manyana, Mig, Poll, Fondo, Mina,
Aigüetes, Ànimes, Clotxes (clots d’aigua o gor-
gues), coves, moreres, Manuel (Nelo), Roc,
Florit, Llop.

2. Clotxes:  Bova, Corb.
3. Fonts: Albalà, Cristòfor, Moreres, Badall,
Baladre, Màrtirs, Dolça, Groga.

C) HIDROLOGIA ARTIFICIAL:
“Aldufa” (arabisme) són les fulles d’una porta o
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comporta (“ad-dûf, difâf”) en l’actualitat també
és la paleta d’un timó, en àrab modern.

“Assut” (arabisme) és una presa, un mur, ja passat
al vocabulari popular.

Basses: Bonilla, Fita, Leopoldo, Capella.

Motors: Jordi, Sala, Llauradors, Xarquia.

Sèquies: (arabisme) que és literalment “regar”,
d’Antella i Reial del Xúquer.

Sènies: Avui ja desaparegudes, encara es poden
veure les ruïnes; també arabisme “Sanîia” que
era la roda per a traure aigua d’una sèquia i pu-
jar-la a un bancal més alt. 

Altres construccions com el Berenador de Camil,
Forns de calç o carbó com la del Torró o la
Cantadora, la creu alta sobre el turó d’Antella
on hi havia un poblat del bronze, o els tres
Mollons, o marcador dels límits entre Tous,
Antella i el Realenc d’Alzira.

D) CASES I CASETES:
Tenen el nom del propietari o potser del mateix
lloc on ha estat alçada, com ara, “Font dolça,
Abel, Adolf, Agulló, Andreu, Gimeno, Arcadi,
Eleuteri, Enriquet, Benavent, Calvo, Canyada,

Capella, Asensi, Cisneros, Doménec, Dionís,
Florenci, Gesmilet, Navarro, Huete, Gola, Llorca,
Manuel, Noguera, Pardo, Samuel, Teresa, del
barranc del Llop, Barquer, Torró, Caçadors,
Galls, Corral de la Casera.”

E) PARTIDES:
1. Assut
2. Barranquet
4. Bosc
5. Clot de Coles/Arrossars: prop de la partida de
la Gola al terme de Cotes i assenyalant la con-
fluència del riu Sallent amb el Xúquer; simili-
tud amb el mot “escoletja” com a partida de
Sumacàrcer que prové d’un arabisme “al-wa-
lâja” que és l’al·luvió a la vora d’un riu o ar-
breda a la vora, al marge.  Als afores de
València ciutat teníem documentat el Pla de
Gualatja, que també en fa referència  a “goletja,
esgoletja, goles i clot de coles”. 

6. Corralissa
7. Fonteta
8. Forquetes
9. Gola (sentit d’estret), prové del llatí GÛLA,
amb sentit de confluència d’un afluent o un
barranc amb el seu riu.

10. La Vana: té relació amb la paraula “clotxa” i
ja està documentada fins al segle XVIII però
després es desvirtua i passa a dir-se “la havana”.
La paraula llatina VANUS, -A (buit) en el sentit
de terra buida o poc profitosa. Tot i això, el
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lingüista J.Coromines, ho fa derivar del llatí
VALLEM, -A (la vall) amb una pronúncia de-
fectuosa “Valla”:”Vana”. 

11. Hort de Cristòfor/Mompó
12. Illes del Pla
13. L’Oro: no és un mot castellà;  hem arribat a

l’últim meandre abans del turó del penyal
d’Antella, la part alta de la qual s’anomena la
cova de la terreta, davant de la partida de
Sumacàrcer que es diu Racó de l’Assut, i trobem
que tenim dues possibles etimologies:  CAPUT
AUREUM que ha donat QAPT AURUH (en
àrab) i “Oruh” per contracció i finalment
“Oro”. Però també tenim que un “Oró”
(Partida de l’Orí, a Alzira) era un tipus de cis-
tella molt gran, de vímet o espart per a guardar
el gra; a Sumacàrcer, a la part on era l’antiga
“Garbia” s’han trobat unes sitges de l’època ro-
mana tardana, de finals de l’imperi romà. En
la part aquesta del riu Xúquer no s’hi ha exca-
vat, per tant, només seria una possibilitat.

14. Els Plans: del tramussar, de Carpí.
15. Els Racons: de Galà, del Frare, de la Fonteta.
16. Sorts Majors: La sort també vol dir un hort

menut o tros de terra parcel·lada vora un riu
o sèquia, amb aigua, i per tant, reservada per
a ús exclusiu del senyor feudal i no arrendada
als petits llauradors.

17. El Viver
18. Xarquia, Rafaelet, (Garbia, a Sumacàrcer).

F) CAMINS I SENDES:
Tots porten la preposició “de”, com ara: de Baix,
Dalt, Vereda/Assagador (arabisme) que prové
de “sâqa”, filera o reraguarda, referit al pas de
l’arment, Caçadors, Font dolça, Tous, Mig,
Mulato, Senda roja, mala, portitxol i les ànimes.

G) ELS PONTS:
També es formen amb el sintagma “Pont de” se-
guit del nom de la partida o camí, com és: Del
barranc d’Albalà, de les Coves, del Llop,
Barranquet, Molló, Barqueta, de la Muntanya,
Massil (un arabisme) que provés de “Sîl”, corrent
d’aigua, i “Massîl”, lloc per on va el corrent, jaç
del riu o barranc.

H) CARRERS:
Si seccionem el poble d’Antella en dues parts,
des de l’avinguda del Xúquer cap al nord, són
carrers que no tenen ni cinquanta anys, perquè
n’és la part més nova. Cap al sud, trobem noms

tradicionals, com ara Molí, o dels Sants: Vicent,
Antoni, Gristòfor, Puríssima, Bàrbara, plaça del
Rei (casa de la Sèquia Reial del Xúquer) i de
Sant Rafael, que en realitat és del “Rafalet”, així
com del Raval a extramurs del poble; finalment,
del Calvari cap a l’ermita.  Tots justificables per
ser Antella un poble de repoblació ja molt tar-
dana, després de l’expulsió dels moriscos. Tota
la resta són noms molt recents, de nova cons-
trucció o remodelació urbana (hi havia un carrer
del “convent”, perquè hi havia un convent ja des-
aparegut); finalment, cal dir que hauríem de
consultar els noms dels carrers, si hi ha, en relació
amb els registres dels morabatins, treball en es-
tudi que esperem amb pruïja i avidesa.

E 2. HIDROLOGIA /ANTROPONÍMIA

Cal entendre que el nostre sistema orogràfic té
origen al nord de Cortes de Pallàs, en l’anome-
nada Serra de Martés que deriva de MATRES –
MATREM (la serra mare) i que els musulmans
pronuncien com a “Martís”, i que es bifurca en
dos braços: la Serra del Cavalló (que no deriva
de “cavall” sinó de CAPITULUS, “cabet”) i la
Serra d’Alèdua (de l’àrab “al-‘idwát”, “la vora, el
marge”) al bell mig de les quals trobem el riu
Magre, afluent del riu Xúquer (com el Sallent i
l’Albaida) però per la part esquerre.

El riu Magre quedarà, per tant, emmarcat al mig,
entre la Serra del Cavalló i la d’Alèdua, des de
Montroi, Alfarb (“al-harb”, en àrab “la ruïna”),
la Vall dels Alcalans (“al-qal’at”) fins a Carlet
(“Qal’at”, la fortificació), és a dir, tot un seguici
de topònims àrabs en zones estratègiques pel
control de l’aigua del riu Magre, i que una mica
al sud, encara hi trobem el naixement d’un altre
afluent del Xúquer, el Riu Verd o Riu dels Ulls,
al terme municipal de Massalavés, en la partida
de Ressalany (“Raas al-‘ain”, en àrab “El cap de
l’ullal” o naixement d’un riu.)

A la banda de l’oest, el Xúquer discorre entre la
Serra dels Castellets (Sumacàrcer) i la del Cavalló
fins Antella, i al davant, el Muntot i la Serra de
Santa Anna: Antella i Gavarda reincorporen als
seus termes la confluència del Sallent i l’Albaida,
al cabal del Xúquer.

Caldrà esperar que s’hi trobarà una gran barreja
de noms preromans, llatins, àrabs, berbers, etc. i
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que quan més pla és un lloc més abunden els to-
pònims que signifiquen “puig, tossalet, turó, etc.”
i a l’inrevés, quan més muntanyenc és el lloc,
més apareixen els topònims com “font, pla, hort,
etc.” Els topònims preromans com Antella,
Gavarda, Xúquer i Cabriol, alternen entre els
d’origen àrab de la Ribera, com ara les zones de
rec i conreus, i comencen pels antropònims “Al-
, Ben-”, mentre que els topònims catalans són re-
cents i posteriors a la repoblació del segle XVII,
i són topònims municipals de noms referents a
propietaris, terrenys, partides, etc.

D’altra banda, pel que fa als topònims de passos
de muntanyes trobarem que així com el nom
GÈNOVA o GINEBRA, a Itàlia i Suïssa, al País
Valencià tenim una ÈNOVA (JANUA, del déu
llatí JANUS, guardià de les portes i entrades),
entre Xàtiva i la Comarca de la Ribera del
Xúquer, justament on el camí es fa estret, on tro-
bem la confluència dels rius Albaida i el Xúquer,
i on hi ha el pas reial del segle XVII, i ara mateix
tenim el port de Càrcer i la carretera N-340. La
coincidència amb “pas tancat” de l’Ènova la tro-
barem més cap a l’interior amb Antella i Gavarda,
i més amunt, el mateix nom del riu Cabriol.

ANTELLA (ANTAE), és una paraula grega que ja
havia passat al llatí amb el significat de “llindar”
però amb sufix diminutiu “Antella”, on el riu deixa
d’estar encaixonat entre muntanyes. GAVARDA
(“Gabarra”)  és una paraula que prové de l’iber-
basc amb el significat de “bardissa”, nom que ja
trobem als Pirineus aragonesos. Al terme de
Gavarda, per cert, també hi ha una partida que es
diu “Albufera”, perquè abans s’inundava com un
pantà i feia el pas impenetrable riu amunt.

El riu Xúquer, en realitat, era una “barrera” pels
qui venien des del sud i no podien creuar-lo si no
era en barca fins l’any 1917, quan fan els primers
ponts de ferro, i el mateix nom de Cabriol, (GA-
BARRIOLUM, en els textos llatins, ja era una adap-
tació de l’iber-basc amb sentit de “bardissars”; el
nom, per cert, apareix als Furs de Jaume I en el
sentit de límit i frontera amb el regne de Castella.

CONCLUSIONS

1. La toponímia és la sal de la terra, és el vincle
que ens relliga als noms, als orígens.

2. Els vincles de la terra van units a l’aigua i als
seus topònims, és a dir, als rius que ens donen
la vida.

3. En el nostre cas, el Xúquer és l’únic riu que
encara porta aigua des dels orígens fins la mar;
tots els altres han estat sagnats fins a assecar-
los: Túria, Segura, Millars, etc.

4. Els topònims de rius són els més pertinaços ja
que hom pot canviar el nom de les ciutats, po-
bles, comarques, muntanyes, etc. però difícil-
ment el nom d’un riu.

5. La tendència és conservadora fins i tot quan
la llengua, les llengües originàries han desapa-
regut.

6. Hi ha, per tant, una pronúncia distorsionada
de la llengua originària que intenta adaptar-se
a les successives llengües posteriors.

7. La toponímia menor o interna dels termes
municipals reflecteixen el moment històric de
l’expulsió dels moriscos al segle XVII i la pos-
terior repoblació de catalans i aragonesos que
arriben a unes terres noves ja buides o quasi i
tornen a batejar-les de bell nou. Els noms d’o-
rigen àrab, així com les llatines o preromanes
romandran com una residu fossilitzat en el
temps.

8. Els noms ANTELLA, així com GAVARDA de-
laten que la caixa del riu Xúquer s’amplia en
aquest lloc i és el moment que el riu s’obri
com un ventall a la Vall Farta. 

9. ANTELLA (antâe) és un diminutiu fossilitzat
i documentat al segle XIV, que vol dir “el llin-
dar, el brancalet” mentre GAVARDA (
“Gabarra”) és un nom preromà, de l’iber-basc
que vol dir “les bardisses, els boscatges” que el
delaten com a zona impossible de penetrar
des del sud o navegant riu Xúquer amunt; al-
hora, també clarifica que riu avall, el Xúquer
es fa lent, mandrós i profitós per l’agricultura
i l’habitatge.

FINAL: hem d’acabar, com no s’escau d’altra ma-
nera, amb un fragment de V.A.E. que ens ha fet
arribar el professor Rosselló i Verger, que fa així:
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L’assut, arabisme derivat de al-sudd,1 constitueix
l’inici de sistemes hidràulics d’irrigació fluvial.2

Encara que no resulta totalment desgavellat su-
posar l’existència d’algun assut del període islà-
mic, que derivés aigües del Xúquer per al reg de
camps de la zona, cap vestigi, ni documental ni
arqueològic, permet verificar aquesta presump-
ció. El que ja resulta més difícil d’admetre és que
l’hipotètic assut islàmic estigués emplaçat en el
mateix lloc que coneguem en períodes poste-
riors, en els voltants de la població de d’Antella.
A això s’oposen diverses raons. En primer lloc,
les notables modificacions del mateix curs fluvial.
Però, sobretot, que si l’objectiu del projecte de
Jaime I consistia a augmentar substancialment la
superfície regada (fins a pensar a portar l’aigua
a l’Albufera o a la mateixa ciutat de València,
per dotar de reg les terres altes fins llavors fretu-
roses), això obligava a modificar l’emplaçament
del suposat assut, abandonant la hipotètica presa
islàmica i construint una altra de nova aigües
amunt. Un punt apropiat per situar aquest supo-
sat assut islàmic sembla ser els voltants de
Gavarda, al costat de l’aldufa de Gavarda o la
Garrofera, on el riu i el canal pràcticament s’u-
neixen, en un meandre favorable per a la presa
de les aigües.

L’assut era una peça vital de la qual depenia el
reg de tota la zona. Per això, no s’escatimava en
el seu manteniment, encara que la seva conser-
vació reportés enormes despeses als regants, ja
que havia de resistir els embats de les endèmiques
riuades, així com els desperfectes ocasionats pel
transport fluvial, especialment les fustades de
pins procedents de la regió muntanyenca de
Conca. En el tercer ítem dels Capítols de 1596
es disposava que «qualsevol que porti fusta pel riu,
si abans que aplegue dita fusta a l’Açut Real no havia
demanat llicència al Çequier Real, per a fer posar gent
a dit açut, per al fet que ens faça parada en aquella,
per el gran perill que està dit açut de rompre’s, en
notable dany, fent parada, te de pena vint i cinch lliu-
res».3 El resultat d’aquest constant procés de de-1 GLICK. T. F.; Regadío y sociedad en la Valencia medieval,

Valencia, 1988, pp. 316-317.

2 PERIS ALBENTOSA, T. (2016): “El disseny físic de les séquies
valencianes durant els segles xvi-XVIII”, Cuadernos de
Geografía, núm. 99, pp. 79-109. 3 Arxiu del Regne València, Real, 683, f. 16.
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terioració i reformes, així com de contínues adap-
tacions a les modificacions que sofria el llit del
Xúquer en els seus limítrofs, és l’enorme plasti-
citat de l’assut al llarg del període estudiat, feno-
men sobre el qual disposem d’abundant infor-
mació des de mitjan segle XVIII.

I. L’assut d’Antella en 1732-1768

En 1765, la seva configuració no era precisament
de les més apropiades segons els cànons de l’en-
ginyeria hidràulica, ja que venia a formar una
espècie d’arc sobre el qual incidia el corrent del
riu, gairebé perpendicularment, per la seva
banda còncava. Aquesta feblesa es compensava
recolzant cadascun dels dos braços que constava
sobre una illa fluvial del Xúquer. Els trams tenien
400 i 1.350 pams de longitud respectivament,
amb què l’assut aconseguia una longitud total,
incloent l’illa, de 2.117 pams. Estava construït
en fusta i pedra, i aconseguia 10’3 pams d’alçada
i 42 de grossor. L’aigua s’introduïa en la sèquia
mitjançant dues comportes, construïdes durant
la reforma de 1732, les dimensions de la qual
eren una mica més de 9 pams d’amplària per 11
d’alçada.4

Juan de Escofet aporta interessants detalls sobre
les característiques, funcionalitat i estat de l’assut
en 1768: «format de pedres soltes, unides per estaques
i taules de fusta, amb portells intermedis perquè passi
l’aigua del riu quan ve l’abundància a omplir la sè-
quia, tapant-se aquests a proporció que disminueix, a

fi que entre suficient per les comportes». Malgrat que
els anys transcorreguts des de l’última reedifica-
ció no eren molts, uns 36, aquest enginyer militar
ja va detectar importants desperfectes, i propo-
sava els següents arranjaments:

Convé formar un mur de maçoneria per tota
l’extensió interior de dita assut, construint-li de
pedra, mescla de calç i una espècie d’argila que
es troba en aquest Regne i produeix en les obres
d’aigua el mateix efecte que la terra de Puçol,
amb la finalitat d’augmentar la solidesa de l’as-
sut, evitar els continus i crescudes, despeses de
la seva composició anual i serrar els filtres que
passen pels buits o interiors de les pedres, per im-
pedir que retorne l’aigua al riu durant el temps
d’escassetat; que més es necessita en el reg d’estiu;
doncs, per diligent cura que es posi a tapar amb
brossa i palla d’arròs els referits filtres, no pot
impedir-se en el dia que per ells torne la tercera
part de l’aigua al riu, tot fent falta algunes ve-
gades a la Sèquia.5

L’estat de conservació de les comportes tampoc
era òptim, sent necessari, segons el projecte de
Escofet, una urgent reparació de les dos existents
i la construcció d’una tercera comporta, per in-
crementar el cabal de la sèquia, a fi de poder re-
gar les terres situades més enllà d’Algemesí:

Les comportes, per on entra l’aigua a la Sèquia,
tenen descarnades i mogudes les pedres laterals i
del seu fonament; el dany del qual els ha causat

4 Mapa de JUAN DE ROJAS, Arxiu Séquia Reial del Xúquer.

5 Plan de las obras de rectificación de la Acequia Real, en su pri-
mera sección, y construcción de la segunda, formado por don
Juan de Escofet, con arreglo al privilegio del Rey Don Martín,
1768, A.S.R.X., legajo 33, número 6.
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el descuit per haver deixat per molt temps un
banc de pedra i sorra que deixà l’aigua a poca
distància de la seva entrada. Convé reparar al
més aviat possible l’amenaçada ruïna de tota
aquesta obra i formar una altra comporta al
costat dret de l’actual, per a l’augment de l’aigua
que es proposa.

II. L’assut d’Antella entre 1771 i 1781

Entre 1771, any en què el duc de Híjar va prendre
al seu càrrec les obres d’ampliació, i 1781, l’assut
va sofrir una notable remodelació, que podem
seguir en les figures.6

En el plànol de 1771 podem observar que l’an-
terior assut de dos trams s’havia transformat en
una presa de derivació bastant més llarga. De
planta lleugeríssimament convexa, prenia tan-
gencialment les aigües del riu, després d’una pro-
nunciada recolzada del Xúquer, fins a dirigir-les
a les comportes. Aquest canvi en el disseny de la
presa ha d’atribuir-se a dos motius:

a) L’envergadura de l’assut, de major alçada i
més compacte, ja que havia de prendre major
cabal que l’anterior (ja que, a més de regar
l’horta històrica, havia de portar aigua sufi-
cient per ampliar el regadiu fins a Albal), la
qual cosa el convertia en un obstacle major al
corrent del riu.

b) Les noves concepcions tecnològiques arriba-
des amb els enginyers militars, que prenen el
relleu als tradicionals mestres d’obres, experts
autodidactes, la qual cosa va permetre disse-
nyar la presa sobre la base de raonaments físics
més fonamentats. Encara que la concepció de
l’assut de 1771 resulta molt diferent a la de
l’anterior, es va mantenir l’ús dels clàssics ma-
terials: un doble esquelet de fustes, emplenat
de pedres, capaç de contenir el fort impuls
del corrent del riu. Set portells o almenares
facilitaven l’anivellament de l’aigua que no
podia admetre la sèquia, retornant-la al riu.

En la figura corresponent poden veure’s les obres
de consolidació realitzades per facilitar l’entrada
de l’aigua en la sèquia i aconseguir una major
protecció de la paredassa:7

– Es va eixamplar el llit del riu Xúquer en el seu
marge esquerra, rectificant el seu traçat abans
irregular, retallant entre mitja i sis vares al llarg
d’un tros de 400 vares, amb què s’aconseguia
«inclinar tot el corrent i pes de l’aigua del riu cap a
la part de la muntanya, deixant esplaiada i sense
embranzida alguna la part de l’assut i, per tant, amb
més permanència i durada, per estar menys exposat a
rompents en les avingudes i crescudes del riu».

– Per millorar l’entrada de les aigües, es va re-
baixar una paredassa, resta de les anteriors com-
portes, que dificultava l’accés de les aigües:
«s’ha llevat i tallat [...] més d’una vara [...] a una
paredassa que havia de maçoneria, petrificat i tra-
vessat, des de la muntanya fins a l’assut, deixant
com dues vares de buit entre ella i impedint que entrés
d’altra banda l’aigua, quan no venia crescut, i oca-
sionant destrosses i trencaments, i sent causa l’elevació
d’aquesta paredassa al fet que la Sèquia no prengués
del riu si no és menys d’una setena part de la seva
aigua. I ara, llevat aquest embaràs […], es ve i pot
entrar tot el riu per la Sèquia».

6 Suspensión de las obras de la Acequia de Alzira..., A.S.R.X.,
legajo 30, número 15, ff. 7-8. 7 A.S.R.X., legajo 30, n.° 15.
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– Consta que en aquest any de 1781 s’havia en-
grandit l’entrada d’aigües a la sèquia, constru-
int la tercera comporta, en el costat esquerre,
assegurada per una paredassa.

– Cal ressenyar les obres de consolidació de l’as-
sut, consistents en:
• emplenar amb «pedra en sec» la recolzada ini-
cial per facilitar que el corrent prengués una
adreça més adequada i aconseguir un major
reforç del mateix assut;

• la reducció del nombre de portells existents,
de 7 a 5, a fi de captar major cabal;

• la construcció d’un tercer cos, que augmen-
tava la robustesa de la presa, augmentant-ne
el seu grossor;

• l’afegit d’un «revellí» o reforç posterior de pedra
seca de gran grandària. 

Finalment, es va construir, en la part de les com-
portes, una «riba i paret per alliberar la Sèquia en les
avingudes i creixents del riu», així com uns marges
robusts, que servien de camí, en el punt d’arren-
cada de la sèquia.

En la figura corresponent poden veure’s els torns
mitjançant els quals s’accionaven les comportes,
així com l’important paper de les taules de fusta
en la conservació del conjunt de l’obra, ja que
tota la part submergida es trobava protegida per
estaques o «peus drets» i «posts», per permetre,
amb el pas del temps, la consolidació de l’obra
realitzada.

III. L’assut en 1787

L’expansió del cultiu de l’arròs a l’àrea irrigada
per la Sèquia Real, així com l’ampliació de la su-
perfície beneficiada amb el reg, per la prolonga-
ció fins a Albal, van significar un fort increment
de la demanda d’aigua. Això implicava l’exigèn-
cia d’una assut capaç de derivar una major porció
del corrent del Xúquer. La presa, que fins al pri-
mer terç del segle XVIII havia estat relativament
permeable (quan s’accentuava l’estiatge i les ter-
res assedegades requerien massivament el reg,
es tancaven els abundants filtres de l’assut, intro-
duint-hi  garbons de palla d’arròs) es va fer cada
vegada més compacta.

La solidesa de l’assut es reflecteix bé en la figura,
on poden veure’s totes les precaucions adoptades
per dotar-ho de major resistència enfront de l’em-
branzida del riu. Per primera vegada apareix algun
petit sector en el qual s’utilitza el cadirat. L’assut
queda disposat en sis blocs, de tres trams de gros-
sor i una «escarpa» de pedra en la part posterior,
per evitar els inconvenients i deterioració causada
per la caiguda de l’aigua. El desguàs ordinari es
realitza per quatre almenares, cadascuna amb el
seu respectiu estrep o prolongació, per evitar l’e-
rosió provocada per la caiguda de les aigües.
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Prova de l’eficàcia aconseguida en alguna avin-
guda produïda en la dècada de 1780 és que la
permanència de l’assut va obligar les aigües del
Xúquer a obrir una bretxa en el llit (motivant la
desaparició de les illes fluvials que s’apreciaven
en els anteriors mapes), poc abans de la presa, la
qual cosa va haver de remeiar -se construint una
doble falsa assut en el lloc per on el riu havia
obert un nou llit. Una llarga paredassa de maço-
neria s’encarregava d’evitar que l’aigua, en des-
bordar-se, busqués directament la part ampla del
llit, dirigint-la cap a les comportes, a les quals ar-
ribava llepant un mur de cadirat. Finalment, l’e-
fecte combinat d’una grossa riba, coronada per
una sòlida paredassa, contenien l’aigua del
Xúquer, impedint-li penetrar en la sèquia durant
les crescudes.8

IV. L’assut de 1806. Les destruccions de les ri-
uades de 1831 i 1864.

L’assut que acabem de descriure després de les
obres de 1787 no va tenir molta fortuna. La seva
vida va ser breu, ja que una fortíssima avinguda
del Xúquer, esdevinguda el 16 i 17 de novembre
de 1805, ho va arruïnar gairebé completament.
Amb tota urgència va ser construït una nova as-

sut, que és el que descriu amb admiració Jaubert
de Passá,9 qui realitza una minuciosa ressenya de
l’assut d’Antella en l’estat en què ell la va conèi-
xer en 1816-1819. Dibuixa una enorme paredassa
massissa d’argamassa, que arribava a tenir més
de 42 vares d’espessor, «sense comprendre en aquest
càlcul les pedres que s’oposen a la caiguda de l’aigua,
i que serveixen de punt de suport a l’assut»; distingint
entre una part curta i un «dic que fa una espècie
d’embut amb la riba esquerra», en les quals hi havia
quatre grans excloses, per les quals es realitzava
l’operació de desguàs («Grans fustes posades en les
obertures practicades a aquest efecte en la pedra, mesuren
el volum d’aigua que es vol al canal. La sobrant surt
amb força al través d’aquests estrets passos, i es precipita
amb admirable rapidesa cap a la part de fora del dic,
sobre les massisses roques que protegeixen la mare»).

A causa del recent de la seva edificació, tot l’assut
estava revestida de taules de fusta, tal com hem
vist que en 1781 va estar l’anterior, per la qual
cosa Jaubert de Passá explica que:

Aquesta bella construcció no està del tot
conclosa: una armadura sòlida, revestida o
coberta de fustes, la cobreix enterament.
Quan pel transcurs del temps s’hagin gastat
ja les fustes, el morter suficientment unit
als materials i l’aigua hagi deposat sobre la
superfície una capa calcària i promptament
cristal·litzada, llavors és quan es conclourà
l’obra, i totes les seves parts seran definiti-
vament protegides per pedres tallades.

La casa queda descrita en els següents mots: «El

8 A.S.R.X., leg. 30, n° 15, f. 101.

9 JAUBERT DE PASSÁ, F. J.; Canales de riego de Cataluña y Reyno
de Valencia; leyes y costumbres que los rigen, reglamentos y orde-
nanzas de sus principales acequias, 2. vols., Valencia, 1853,
vol. I, pp. 428-429 (reedición Valencia 1992).
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castell, o bé sigui la casa de les comportes, està edificada
en l’extremitat de l’embut i a 128 vares cap a sota l’an-
gle format per l’assut[...]. Tres grans comportes, que es
fan maniobrar per mitjà d’espigons, tanquen hermèti-
cament les seves obertures, i donen pas a l’aigua sense
que aquesta pugui mai trencar les barreres que la hi
oposen, ni mudar el nivell que la hi assigna». Per evi-
tar que la força del corrent, després del seu pas
per les comportes, erosionés els caixers de la
Sèquia, el tram inicial d’aquesta quedava format
per dues llargues paredasses d’obra.

La conservació de la vital assut va ser, si cap, molt
més atzarosa durant el segle XIX, fet que cal po-
sar en relació amb un agreujament dels efectes
destructors de les riuades d’aquests anys; però
sense oblidar tampoc la creixent envergadura de
l’assut construït, que fins i tot va arribar a propi-
ciar canvis en el llit del Xúquer. En la figura cor-
responent podem apreciar els vestigis de l’antiga
assut destruït en 1805, així com el construït en
1806, arruïnat per una nova inundació esdevin-
guda el 17 d’octubre de 1831. S’observa la «ma-
queta» provisional, construïda davant del tren-
cament per derivar aigua cap a la sèquia, el vell
llit ja obsolet i en cultiu, així com el nou llit,

molt estret, la qual cosa accelerava la velocitat
de circulació de l’aigua i augmentava la força del
seu impacte sobre l’assut.10

Ja en la segona meitat del segle XIX va caldre re-
alitzar diverses obres de reconstrucció, consoli-
dació i millora de l’assut, especialment després
de la gran riuada de 1864. Bosch Julià, enginyer
comissionat per la reina després d’aquella inun-
dació, relata en el seu informe que:

L’assut de la Sèquia Real es creu que va
desaparèixer a les onze de la nit del 4 [...];
els arrossars van quedar coberts de sorra i
pedres [...]; les hortes de la partida de l’as-
sut estaven plenes d’enderrocs de la presa.
Les pedres de les seves obres superiors, que
tenen un volum de 0’4 metres cúbics, van
ser dipositades a 400 metres del seu lloc
[...].11

10 «Proyectos y planos para la reconstrucción del azud de
Antella...», A.S.R.X., legajo 30, número 17.

11 BOSCH JULIÀ, M.; Memoria sobre la inundación del Júcar en
1864, Madrid, 1866, p. 316.
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El Simposi celebrat durant els dies 6 i 7 d’octubre
de 2017 a l’Ajuntament d’Antella, amb motiu de
la commemoració del 9 d’octubre, amb el títol
d’ANTELLA: NOMS, AIGUA, GENT, ens ha per-
més donar a conèixer l’evolució del nombre d’ha-
bitants del nostre poble des de 13681 fins a 20162.

Encara que sabem que al llarg de la prehistòria
l’actual terme d’Antella va estar  poblat, com de-
mostren els jaciments del barranc de les Moreres,
la Font Dolça, entre altres llocs datats des de l’è-
poca del bronze, entre 2.000-1.500 aC, i el poblat
iber de la Creueta Alta, del segle III aC, només

serà a partir del segle XIV, quant comencem a
tindre documents escrits sobre el número apro-
ximat d’habitants que han viscut al nostre poble. 

Sabem, a través del llibre del Repartiment, que
les primeres donacions de terres després de la
conquesta feudal catalano-aragonesa del segle
XIII, es donaren  a la Xarquia, nucli originari de
l’actual ANTELLA i, que segurament la seua po-
blació es traslladaria al nou emplaçament allà
pel segle XIV degut principalment als efectes de
les inundacions del Xúquer i buscar els seus ha-
bitants un lloc més segur per a viure.

1 Sèrie de Morabatins.
2 Censos del Institut Nacional d´estadística.
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L’EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA
A ANTELLA (1368-2016)

RIBERA ALTA DEL XÚQUER

ALENDRO NOGUERA CONEJERO
Llicenciat en Geografia i Història, Treballador Social de l’Institut Valencià d’Acció

Social-Sanitari, amb diverses publicacions d’història local. 



1. L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D’ANTE-
LLA SEGONS ELS MORABATINS de 1368 a
1698 I ELS CENSOS DE 1510, 1563, 1609, 1646.

Les primeres dades del número aproximat d’ha-
bitants procedeixen dels MORABATINS, recomp-
tes de població de tipus fiscal que s’inicien al se-
gle XIII, per tal de fer la recaptació d’impostos
per a la hisenda reial. Els recomptes de població
d’esta documentació només contemplen aquells
que han de pagar els impostos reials d’aquí que
s’hagen conservat, en alguns d’ells els noms d’a-
quells habitants d’Antella a partir de 1368 fins a
1698. Però estos llistats només contemplen el
nombre de caps de família que paguen impostos;
els “nichils” -o pobres de solemnitat- que no pa-
guen, i els noms de les vídues. Un altre problema,
que es presentarà al llarg de tots els recomptes
de població per al període preestadístic és el de
la conversió del nombre de caps de família al
nombre d’habitants. Per a fer esta conversió s’ha
adoptat el coeficient del 4’1 per a tot este pe-
ríode, coeficient que s’ha fet  a través dels estudis
demogràfics d’este temps. D’ací que les xifres de
població siguen sempre aproximades al nombre
real dels habitants d’Antella fins al moment en
què s’elaboraran els moderns censos de població
a partir de 1857.

Malhauradament, com no tenim a l’abast l’arxiu
parroquial (cremat en la Guerra civil), que ens
haguera proporcionat més informació sobre la
població d’Antella des del segle XVI, hem de
comptar només amb els llibres dels morabatins i
els recomptes de població fets en este període.

El gràfic ens mostra una evolució de la població
amb guanys i pèrdues d’habitants entre 1368 i
1493. A les darreries del segle XV, veiem un aug-
ment progressiu dels habitants d’Antella que es
prolonga fins a 1572, amb una forta pèrdua en
1590 i un altre augment de la població als primers
anys del segle XVII que es prolongarà fins a 1609.
Diverses són les causes però cal fer esment de la
mortalitat excessiva degut a les epidèmies d’esta
època, com les de 1450, 1467, 1477, 1489 i 1494,
que sacsejaren fortament la Ribera del Xúquer.
(Vegeu quadre núm. 2)

L’expulsió dels moriscos en 1609 representarà
una pèrdua de població del 38,02%  de la pobla-
ció d’Antella entre 1609 i 1646. Són anys de des-
poblament del poble i terme d’Antella, ja que la
repoblació serà llarga i complicada.

El gràfic 2 ens mostra les taxes (%) del creixe-
ment intercensal del número d’habitants
d’Antella per al període entre 1368 i 1698.
Podem vorer en ell la caiguda de la població a
partir de 1609, pel motiu de l’expulsió dels mo-
riscos i la lenta recuperació de la població fins a
les darreries del segle XVII.
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El quadre següent ens mostra l’evolució de la
població d’Antella i els pobles dels seus voltants
segons els principals censos confeccionats en este
període.

Sobre les dades de població aportades pels mo-
rabatins d’Antella que s’han conservat i els censos
de població de 1510, el cens del desarmament
dels moriscos de 1563, el cens de 1609 (data de
l’expulsió) i el vecindari de 1646, hem elaborat
l’anterior quadre per tal de veure en percentatges
l’evolució de la població d’Antella i Gràficament
podem observar, a partir del morabatí de 1368
el continu descens del nombre d’habitants al
llarg del segle XV. A partir de 1510 s’inicia un
augment progressiu de la població al llarg del
segle XVI fins a 1609, any del màxim nombre
d’habitants (697) i el progressiu descens fins a
les darreries del segle XVII. Són moments de
despoblament del terme d’Antella ja que el re-
poblament posterior serà lent i dificultós. Podem
observar com des de 1609 a 1698 la població en-
cara que va augmentant es produeix a un ritme
molt lent, ja que molts dels repobladors venien
com se n’anaven contínuament. Es pot apreciar
la caiguda de la població entre els dos censos
d’eixe moment, el de 1609 i el de 1646, on es
produeix una caiguda del poblament del 38,02
% entre estos dos anys, i, per altra part només es
produeix un augment poblacional del 50’93 %
entre 1609 i 1698, data del últim morabatí
d’Antella que hem trobat. Les dades de població
de 1609 (697 habitants) només les tornarem a
trobar a les acaballes del segle XVIII, com de-
mostren els censos de 1768 i 1787.
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Principals censos de població d’este període (1510-1646)

Quadre 1

Sis-cent trenta anys de l’evolució de la població d’Antella.
Quadre de percentatges de l’evolució del poblament d’Antella. 
Segles XIV-XV- XVI-XVII.

Quadre 2

Reconstrucció del plànol urbà d’Antella segons els protocols notarials
conservats a l’arxiu de Castelló de la Ribera en 1617. Foto cedida
per Valerià Benetó



2. ELS INICIS DE LA DEMOGRÀFIA CONTEM-
PORÀNIA: ELS CENSOS DEL SEGLE XVIII.

El segle XVIII continua amb la mateixa tònica
del recompte de la població anteriors ja que són
encara exclusivament confeccionats per motius
de tipus fiscal o militar. i els recomptes per nom-
bre de veïns.

L’excepció per a este període són els censos de
1768 i 1787, on ja es fan pel concepte d’habitants. 

Econòmicament, el segle XVIII, a partir del seu
primer terç, serà el gran moment dels conreus
de la morera i de l’arròs a la Ribera del Xúquer,
encetant-se també la sèrie de polèmiques sobre
les virtuts (guanys econòmics) i els problemes
(sanitaris) del seu conreu, entre el botànic
Cavanilles, acèrrim detractor d’aquell i el veí de
Castelló de la Ribera V.I. Franco, a favor del seu
desenvolupament, i les recomanacions del Dr.
Llansol, de tipus sanitària. També serà el moment
àlgid de les epidèmies del paludisme (les tercia-
nes) i la mortalitat excessiva, sobre tot entre 1730
i 1780. En els quadres següents podem veure  l’e-
volució de la superfície conreada d’arròs per als
pobles que hem estudiat.

2.1. Els dos censos contemporànis de població
del segle XVIII
Entre 1768 i 1787 es van confeccionar els censos
de població del Comte d’Aranda i del Comte de
Floridablanca, presidents respectivament del
Consell de Castella, que seran els dos primers
censos estatals que van fer el recompte de pobla-
ció pel nombre d’habitants, posant les bases per
als moderns censos de població del segle XIX.

2.1.1. El cens del Comte d’Aranda
El quadre presenta les dades amb què es van con-
feccionar els censos de població de 1768.

El cens el va confeccionar els rectors de les par-
ròquies tot atenent les recomanacions dels bisbes
i les instruccions del Consell de Castella.
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Quadre 3

Evolució de la superficíe arrossera (1752-1864)

Quadre 5

Quadre 6

Antella. Cens d’Aranda (1768)Esquema de la rotació anual del conreu de l’arròs.

SA: Sembra de l’arròs. SC: Sembra del cereal d’hivern. CA: Sega de
l’arròs. CC: Sega del ceral d’hivern. P: Planter d’arròs. AP:
Arrancada de plantes. TP: Transplantament dels planters. A: cria
de l’arròs. –guaret o descans de la terra.

Quadre 4

Quadre 7
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2.1.2. El cens de Floridablanca.
La confecció del cens presenta notables diferèn-
cies respecte al d’Aranda, confeccionat vint anys
abans. Una de les primeres diferències és que
l’estat, l’administració civil, va recórrer a la seua
pròpia organització per a la confecció del cens,
a través de les Intendències, en lloc de recórrer
a l’Església, com en el d’Aranda.

En la Biblioteca de la Reial Acadèmia d’Història,
a Madrid, es conserven els qüestionaris que es
van enviar als pobles per a la confecció del cens
de Floridablanca i que havien d’omplir els justí-
cies i jurats dels respectius pobles. El qüestionari
que s’ha conservat d’Antella és el següent:

“Diezy seis días del Mes de Noviembre de Mil
Setecientos Ochenta y Seis: Federico Sanchis por
Fiel de fechos de su Ayuntamiento: Certifico: Que
haviendose practicado la enumeración de
Vecindario por Orden Superior, que por (valija
ordinaria) se recibió en este Pueblo en veintey
siete de Octubre del presente año; a consecuencia
de los VS Reverendo Cura: Vicente Sanz Alcalde
ordinario JOSEF ORTUÑO, y JOSEF FRIGOLS,
Regidor primero y segundo BERNARDO MAR-
TORELL, Y VICENTE TORMO, Sindico
Procurador General y Personero: resultó el total
de solteros varones ciento Settenta y cinco: el de
Hembras ciento setenta y quatro: Total trescientos
quarenta y nueve. Total casados Varones: ciento
quarenta y cinco: Hembras ciento quarenta y
seis: Total: Doscientos noventa y uno: Total de
Viudos varones: Onze: Hembras treinta y siete:
Total: quarenta y ocho.

L’etapa preestadística finalitzarà amb les dades
que ens proporciona PASCUAL MADOZ, que re-
flectim en el quadre següent:
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Percentatges (%) de la població d’Antella

Quadre 8

Estat civil de la població d’Antella (1787)

Quadre 10

Estructura professional d’Antella en 1787.

Quadre 11

Quadre 12

Estructura poblacional d’Antella per edats de 1787

Quadre 9



Hem vist en este primer període preestadístic
l’evolució de la població d’Antella des dels pri-
mers documents de registre de la població, els
morabatins del segle XIV, fins a les dades que
ens proporciona el Diccionari de Pascual Madoz
de 1842. Serà l’últim recompte de població que
utilitzarà el concepte de veïns, ja que el pròxim
cens de població, el de 1857, ja utilitzarà el d’ha-
bitants i serà també, ja definitivament, l’adminis-
tració civil la que s’encarregarà de fer els censos
de població a partir d’este moment.

3. ÉPOCA ESTADÍSTICA: 1857-2016.

Després dels resultats dels censos de població de
1768 i 1787, serà en 1857 quan tindrem el primer
cens de població de l’època estadística contem-
porània que continuarà fins els nostres dies. En
este període serà important la creació del
Registre Civil, en 1871, que serà el que hem uti-
litzat per a conèixer, junt als censos oficials de
població, l’evolució de la població d’Antella fins
als nostres dies.

El quadre nº 13, presenta l’evolució de la pobla-
ció d’Antella entre 1857 i 2016. En ell  podem

observar que la població d’Antella entre 1857 i
1960 va augmentant progressivament des dels
1.037 habitants que tenia en 1857 en el moment
de la confecció del primer cens de l’època esta-
dística contemporània, fins al cens de 1960 on
es dobla el nombre d’habitants d’Antella d’aquell
any (índex 207’14, que representa un augment
de la població d’un 107’14 sobre l’any inicial de
1857), en un augment progressiu i constant de
la població. En este període cal fer esment de
les dues disminucions de la població en els pe-
ríodes intercensals de 1860-1875 i el de la dècada
entre 1940-1950, situació que es veurà compen-
sada per l’augment del nombre d’habitants entre
els anys 1950 i 1960, últim moment d’esta fase
acumulativa de població des de 1857.

A partir de 1960 s’inicia el període contrari a
l’anterior caracteritzat pel lent però ininterrom-
put descens de la població que arribarà fins a
2002-2003, on es recupera part de la població
degut al fenomen de l’emigració estrangera pro-
cedent dels països de l’est d’Europa.

3.1. Les estructures demogràfiques de la població
d’Antella entre 1857 i 2016.
La conservació de les dades del cens de 1857 a
l’arxiu de la Diputació de València ens ha permés
obtindre una informació valuosa sobre l’estruc-
tura professional d’Antella en el mateix moment
en què s’inicia a Espanya el recompte de la po-
blació a través dels censos de població. També
cal recordar que en 1859 se signarà entre els ter-
ratinents d’Antella i el Comte de Ròtova l’escrip-
tura de redempció del Senyoriu-Baronia
d’Antella per la qual s’abolia el règim feudal al
poble, d’aquí la importància de les dades con-
servades a l’arxiu de la Diputació. 

Els següents quadres ens ofereixen l’evolució de
la població d’Antella per grups d’edats i per sexes
extrets dels censos oficials de 1857 (el de 1875
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correspon a un recompte de població del partit
judicial d’Alberic), de 1991, 1996 i 2016. D’ells
hem elaborat les corresponents piràmides de po-
blació, en les quals podrem veure l’evolució de
les estructures demogràfiques en este ampli pe-
ríode de temps.
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Quadre 14

Estructura per edats i sexes d’Antella en 1857

Estat civil de la població d’Antella en 1857

Estat civil per edats en 1857



Estructura professional d’Antella en 1857.

3.1.1. El padró del partit judicial d’Alberic de 1875.

La gràfica anterior ens mostra l’evolució de la
natalitat, les defuncions i els matrimonis
d’Antella, per al període 1871-2016. En 1871 va
entrar en vigor a Espanya el Registre Civil, ins-
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trument legal que ens ha servit  per estudiar l’e-
volució d’aquestos esdeveniments (naixements,
matrimonis, defuncions).

Com es pot veure a la gràfica, fins a la dècada
dels anys seixanta del segle XX, vegem que els
naixements superen a les defuncions en tot mo-
ment, excepte en tres períodes concrets, l’any
1885, per l’epidèmia del còlera; l’epidèmia de
grip de 1918, i el període de la Guerra civil espa-
nyola (1936-1939). A partir dels anys 90 del segle
XX esta sèrie canvia i seran les defuncions les
que superen els naixements.
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Evolució dels grups d’edats: 1991-2016
Antella 1991

Antella 1996



Quadres de l’evolució del nombre d’estrangers:
1991-2016
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RESUM

A la gràfica que representa l’evolució de la po-
blació d’Antella entre 1368 i 2016 podem apre-
ciar la inestabilitat del poblament al llarg dels se-
gles XIV i XV; un ascens moderat però
ininterromput a partir de 1510 amb altibaixos,
que culminarà en 1609, quan s’arriba al màxim
del nombre d’habitants, 697, en aquest període
secular. L’expulsió dels moriscos en 1609 condi-
cionarà el creixement de la població al llarg del
segle XVII. El segle XVIII observa un creixement
de la població que s’estabilitzarà en els 600-700
habitants, fenomen que persistirà fins la segona
meitat del segle XIX, com demostra el cens de
1857; i des d’aquest moment, un creixement
constant fins als anys seixanta del segle XX, crei-
xement que culminarà en 1960, amb els 2.175
habitants d’aquell any. A partir d’aci començarà
un cicle totalment invers a l’anterior, amb la cai-
guda constant del nombre d’habitants del poble,
que es perllonga fins ara mateix.

Comentarem que a partir dels anys 90 del segle
XX comença a Antella la denominada transició de-
mogràfica, caracteritzada per l’augment de la mor-
talitat sobre la natalitat, com reflexa la gràfica de
l’evolució dels naixements i defuncions entre 1871
i 2016, fenomen que constata el procés d’envelli-
ment de la població respecte a períodes anteriors. 

Una altra característica que ens mostra és la pre-
sència d’emigrants estrangers a partir de la dè-
cada dels anys noranta del segle XX que va fer
recuperar la població a Antella.

Per últim, les dues piràmides de població de 1857
i 2016 representen gràficament l’evolució de les
estructures demogràfiques d’Antella en este pe-
ríode de temps, en les quals hom pot veure com
la piràmide inicial de 1857 té una base de pobla-
ció jove ampla, al contrari que la de 2016, en la
qual la campana final (l’envelliment de la pobla-
ció) és comparable a la base de població jove de
la de 1857. En altres paraules, s’ha invertit per
complet la representació de la piràmide!
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APÈNDIX

1. Evolució dels percentatges d’edats (%), entre 1768 i 2016.
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4. Gràfica de l’evolució de la població d’ANTELLA: 1368-2016.

3. Gràfica de l’evolució d’alguns pobles dels voltants d’Antella.

2. Gràfica de l’Evolució de la població d’Antella: 1768-2016.
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Grups d’edats (Espanyols)Piràmides d’edats. Antella, 1857-2016
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