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INTRODUCCIÓ

El temps! El pas del temps de què ens parlen els filòsofs no l’hem d’entendre
només com la línia imaginària que ens unifica en la distància. Ah! la nostra
pobra ànima envoltada de la sang i la carn que són el nodriment del nostre
esperit atemorit...No, benvolgut lector, ara ens hem de referir a la veritable
matèria de què estem tots fets: de pedra i de temps!

Si ens aventuràrem a definir el “temps” com a l’extensió de l’espai, de seguida
trobaríem que la veritable natura de la qual estem constituïts no és ni de carn ni
de sang, com ens dirà l’home religiós, ni tampoc de somnis, com ens dirà l’home
poètic, sinó que la nostra veritable i profunda matèria que ens forma i sosté és
el temps i la pedra. Així, si ens endinsàrem per les galeries del record pregon,
no trigaríem a topar-nos amb la roca dura i insensible del temps. Som i estem
fets de records excavats en la profunda, humida i fosca insensibilitat de la pedra;
som, doncs, geologia; això, només: el record del fosc regne callat de la pedra
oculta a l’interior de la Terra. 

Distingits lectors, arribats ja al quinzè de la revista La Lloca de l’associació
Cultural Cilim d’Antella, tindrem ara a les nostres mans el capítol que dedica la
nostra entitat, a manera de monogràfic, al pas del temps i el record gravat a foc
en la pedra esmicolada, triturada i rosegada pels avatars dels destins: aquesta és
la definició particular de la mirada a l’arqueologia local.

Els articles que hi trobareu alternen, adés i ara, entre la desaparició de les
glaceres arreu d’Europa, en un temps en el qual encara hi havia óssos de les
cavernes i lleons europeus i que permeté als nostres avantpassats poblar els
marges dels rius i ocupar les planúries solitàries;  d’altres, ens parlen dels temps
més recents al nostre poble, com ara per exemple la instal·lació de la xarxa
d’aigua corrent i el clavegueram; en alguns casos ens retrotraurà fins als primers
poblaments al terme d’Antella, en els albirs de les  civilitzacions fins a portar-nos
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a les crisis de població causades per epidèmies molt recents, de només fa cent
anys, tot passant per d’altres que ens parlaran de les crisis agrícoles i de lluita pel
control de les terres de conreu al País Valencià, com fou l’expulsió dels moriscos,
sense fer-nos oblidar, és clar, els fets més recents, més actuals, és a dir, els
esdevinguts l’any anterior al moment present.

La segona part del número quinze és alhora monogràfic i homenatge als
antellans que han destacat per antonomàsia en actes de solidaritat ciutadana,
per excel·lència en el dia a dia o vetllen per la seguretat i benestar de les nostres
vides: els bombers d’Antella; una breu referència bibliogràfica de cadascun.

La part cultural de la nostra revista, estrictu sensu,  com ja és un hàbit agradós
de l’associació,  es complementa amb la poesia i la prosa dels escriptors locals,
però a més a més, també ens apropa a la vida i miracles artístics dels músics
pertanyents o vinculats d’alguna forma a l’Entitat Musical d’Antella, i en aquest
cas, es tractarà del grup de clarinetistes i de la seua trajectòria fins a hores d’ara.
Finalment, acabarem la tramoia amb la relació de la vida i virtuts dels futbolistes
locals i de com foren l’origen de l’aparició molt més tard, de grups i Centres
Culturals i Esportius que a hores d’ara centren miraculosament l’interès i les
inquietuds del nostre poble pels esports diversos, que de retop, en alguns casos,
tenen un ressò internacional.

Que en pugueu fruir de la lectura, amics i socis de Cilim, i que us puga reportar
satisfaccions i saviesa, i us exhortem  a seguir en la tasca silenciosa però
incansable de la nostra associació que com la pedra pacient espera poder parlar
algun dia de la immensa i sorprenent extensió de la història i del temps.

La Junta directiva de l’Associació Cilim
Antella, 2019



Com a aclariment inicial cal assenyalar que el
patrimoni arqueològic d'Antella mai ha format
part d'una recerca arqueològica sistemàtica de
cap dels jaciments que es troben en el seu terme
municipal. Les dades de les quals disposem són
escasses i fruit de prospeccions superficials o tro-
balles casuals, recollides amb molta voluntat però
amb pocs mitjans per investigadors locals o per
arqueòlegs interessats a inventariar aquest patri-
moni. Per tant, podem dir que estem davant un
gran desconegut que amb prou feines ens ha
mostrat part de la seua realitat.
En el terme municipal d'Antella actualment exis-
teixen inventariats set jaciments arqueològics
(Fig.1), reconeguts així en l'Inventari de
Jaciments Arqueològics de la Conselleria
d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, que és l’or-
ganisme competent en matèria de patrimoni
arqueològic. A més de recollir aquest inventari,
cal afegir-hi el paratge de l’Assut, pel seu caràcter
històric, malgrat no haver-se localitzat en superfí-
cie restes arqueològiques més enllà de les pròpies
estructures hidràuliques modernes.  

Antella recull, en el seu terme, jaciments arqueo-
lògics de diferents èpoques, que van des de la
Prehistòria Recent fins a l'Edat Mitjana i
Moderna. Destaquen, sobretot, els jaciments de
l'Edat del Bronze amb diversos exemples com ara
el Barranc de les Moreres, la Font Dolça o  el
Barranc del Llop.

Una altra de les èpoques més ben representada
és l'Edat del Ferro Antiga amb el jaciment desta-
cat de la Creueta Alta o el jaciment de la Vana. 

I finalment en època medieval trobem el nucli
històric del poble on es documenta l’Alqueria
d'Antella o el que alguns investigadors han iden-
tificat com el possible nucli originari de la pobla-
ció, el jaciment de la Xarquia. Possiblement
davant un projecte de prospecció arqueològica
sistemàtica de tot el terme d'Antella, aquestes
dades augmentarien atès l'entorn geogràfic on es
troba la població, la vall fluvial del riu Xúquer, de
gran riquesa i fertilitat i amb un important con-
text arqueològic al seu al voltant, amb exemples
de destacats jaciments des del Paleolític Superior
fins a l'Edat Mitjana.

EL BARRANC DE LES MORERES

Realment en el Barranc dels Moreres trobem
diversos jaciments arqueològics, ja que existeix
tant un poblat com un enterrament coneguts. La
zona va ser visitada per col·laboradors del Servei
de Recerca Prehistòrica de la Diputació de
València en 1974, encara que aquesta visita no es
va traduir en cap excavació arqueològica que
pogués mostrar el potencial arqueològic dels jaci-
ments. En aquesta visita, els tècnics del S.I.P. hi
acudiren perquè es tenien notícies que una cova
en aquest barranc estava sent espoliada per clan-
destins.

EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
D’ANTELLA
JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ PERIS

ARQUEÒLEG

Fig. 1 Jaciments arqueològics inventariats en el terme
municipal d'Antella
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Els arqueòlegs encarregats de la vista van con-
cloure que es tractaria d'una cova d'enterrament
del període Eneolític o Bronze Inicial, on es recu-
llen materials arqueològics com sílex, fragments
de ceràmica a mà, diversos fragments de crani o
cranis humans i restes de fauna. Hi ha altres
autors que detallen l'aparició d'altres materials
significatius en aquest mateix lloc, com ara cer-

cles de collaret o un fragment d'agulla d'os
(Herrero, 1997), fet que incideix en la hipòtesi
que estem davant una cova d'enterrament del
període referit anteriorment.

Respecte al poblat, es tractaria d'un recinte circu-
lar, de similars característiques a l'oposat en el
paratge de la Font Dolça i que per les seves carac-
terístiques i semblances amb d’altres jaciments
podríem deduir que estem davant un poblat
també del Bronze, amb una cronologia de vers
1500 -2000 anys a.C. (Herrero, 1997). 

EL BARRANC DE LA FONT DOLÇA

El jaciment arqueològic de la Font Dolça, es tro-
baria sobre un turó allargat amb orientació Est-
Oest que culmina amb dos petits pujols amollats
units per un petit serral. En tots dos s'observarien
materials arqueològics. Segons apunta Martínez
(1988) al turó occidental es documenten les res-
tes d'un estructura defensiva o tal com ell ho
denomina “torrassa” que estaria acompanyada
d'una muralla que s'iniciaria i acabaria a la matei-
xa torre. D'altra banda, en l’oriental es documen-
tarien sengles “torrasses” en els extrems i tots dos
units per llenços de muralla. Actualment d'aques-
tes “torrasses” amb prou feines queden uns amun-
tegaments de pedres caigudes, que a manca d’una
intervenció arqueològica que ho confirmés, sola-
ment mantindrien la fonamentació in situ.

Respecte als materials arqueològics documentats,
aquest mateix investigador, apunta a la presència
en el jaciment d'olles globulars de llavi exvorat,
fragments de ceràmica groc-vermellosa amb
abundant desgrassant càlcic i pasta porosa. Al cos-
tat dels fragments de ceràmica apareixen nom-
brosos esqueixos i làmines de sílex, algunes reto-
cades, i de quarsita, cantells rodats usats com  a
percutors, així com un fragment d'una petita
aixada polida en quarsita (Martinez Perez, 1988).
Fragments de sílex, que pels dibuixos que aporta
aquest autor podrien correspondre a micròlits
denticulats o fulletes esllavissades.

Una vegada estudiats els materials i analitzades
les estructures documentades per aquest investi-
gador, la cronologia que ofereix per a aquest jaci-
ment seria la del Bronze Ple o Mitjà, després de
comparar les estructures documentades amb les
trobades en els jaciments del la Font del Pernil
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Fig. 2 Barranc de les Moreres, localitzat a la zona del
Realenc

Fig. 3 Barranc de la Font Dolça

Fig. 4 Croquis de les restes del poblat de la Font Dolça
(Martínez Pérez, 1988)
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(Tous), el Cingle dels Corbs (Catadau) o el
Puntalet (Alfarp).

D'altra banda, existeixen notícies que en les roda-
lies d'aquest jaciment, i prop d'on es troba el nai-
xement de la Font Dolça, trobaríem sobre una
terrassa erosionada restes de llesques i nuclis, així
com fulles de dors rebaixat, que apuntarien a la
presència d'un possible jaciment del Paleolític
Final o de l’Epipaleolític (Herrero, 1997).

EL BARRANC DEL LLOP

Possiblement estem davant el jaciment menys
conegut dels adscrits a Antella a l'Edat del
Bronze. És un jaciment que es troba inèdit, quant
a les publicacions especialitzades en aquest perío-
de i les notícies sobre el seu potencial o els mate-
rials que s’hi documenten, són escasses. Malgrat
això, es tracta d'un jaciment inventariat i conegut
per la Direcció general de Cultura i Patrimoni de
la Conselleria de Cultura. 

El Barranc del Llop és un dels nombrosos bar-
rancs que baixen pel vessant meridional de la
Serra del Realenc fins a la ribera del Xúquer. Al
costat del Barranc de la Manyana, és un dels bar-
rancs més llargs de la zona, amb una longitud
aproximada de 2.100 m. i parets molt espadades.
En aquest barranc es troba l’anomenada Cova
del Cirerer on es van trobar una destral de pedra
polida i nombrosos fragments ceràmics. Podria
tractar-se d'un enterrament eneolític o de
començaments de l'Edat de Bronze. En el mateix
barranc i en una altra cova, coneguda com a Cova
del Pou, es va trobar un temporal esquerre de
crani humà (Herrero, 1997).

Per tant, si analitzem la dispersió de jaciments
arqueològics de la Prehistòria Recent en el terme
d'Antella, aquests no cal entendre'ls com a ele-
ments aïllats, sinó que formen part d'un nucli de
població que va ocupar de manera intensa la
Ribera, des del Calcolític, l'Edat del Bronze fins al
període ibèric. Són jaciments del Bronze, que a la
zona de la Ribera proliferen com a petits nuclis
agrícoles, alguns amb importants estructures en

Fig. 5 Monticles del jaciment del Barranc de la Font Dolça

Fig. 7 Materials arqueològics de la Font Dolça
(Martínez Pérez, 1988)

Fig. 6 Jaciment de la Font Dolça
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pedra i situats en el cim de turons i muntanyes, ja
que la zona de la plana costanera presentaria
àmplies zones de marjal i albuferes, conseqüèn-
cia de l'avanç de la mar en època Flandriense o
Postglacial i per l'aportació de materials detrítics
per part del Riu Xúquer (Martí i De Pedro,
1999).

Així, doncs, coneixem una mostra nombrosa i
extensa de jaciments arqueològics que apareixen

des del Calcolític i on es documenten
coves sepulcrals múltiples, cas en el
qual hipotèticament es trobaria el jaci-
ment de la Cova de Les Moreres.
Aquest tipus de jaciments són especial-
ment significatius a la zona del
Realenc de Carcaixent.

D'altra banda també es troba molt ben
representat el període del Bronze, que
en el cas d'Antella es correspondria
amb el jaciment de la Font Dolça. En
aquest cas el poblament del bronze
sembla ocupar un territori més extens,
i ocupa significativament les muntany-
es més orientals de la Ribera, especial-
ment la zona del Realenc d'Alzira,
Tous o les muntanyes de Catadau.

LA CREUETA ALTA

Aquest lloc es tracta sens dubte del
jaciment més conegut dels localitzats
en el terme municipal d'Antella, ja visi-
tat pel president del Centre de Cultura
Valenciana, D. Nicolau Primitiu en
1935 per invitació del metge d'Antella,
D. Francisco Roig. Al novembre de
1940 es va presentar al Centre de
Cultura Valenciana una figura femeni-
na de fang cuit, sense cap ni braços,
trobada en la Creueta Alta pel mateix
Francisco Roig. Aquesta figura es va
dipositar al mateix centre, encara que
en l'actualitat desconeguem on es
troba (Herrero, 1997).

En 1965 la Creueta Alta també és visi-
tada pel  director del Servei de
Recerca Prehistòrica de la Diputació
de València, l'arqueòleg D. Enrique
Pla Ballester (Pla, 1966).

Segons Pla Ballester es tractaria de les restes d'un
antic poblat ibèric, del qual es veuen surar els
murs de les cases i es distingia gairebé tot el seu
recinte emmurallat que presentava en alguns
punts restes de torres i en un dels seus costats
dues grans pedres disposades a manera d'entrada.

Tota la superfície estava sembrada de restes de
ceràmica ibèrica de bona qualitat, alguns amb
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Fig. 8 Jaciments del Calcolític a la Ribera (Martí i De Pedro, 1999)

Fig. 9 Jaciments del Bronze de la Ribera (Martí i De Pedro, 1999)



decoració geomètrica pintada. Així com s’hi
podia veure grans fragments de gots de bones
dimensions de pasta tosca. Segons apunta aquest
investigador, durant la seva prospecció al costat
de D. Francisco Xapa, realitzada el 17 de Juny de
1965 van recollir una llucana de vernís negre bri-
llant d'època republicana romana. Aquest mateix
autor ens indica la inexistència de ceràmica tipus
terra sigillata, cosa que, conjuntament amb les res-
tes de materials reconeguts, li van fer situar la cro-
nologia del jaciment entre el S. III fins a la meitat
de S. I a. de C.

El jaciment es troba sobre un turó de la Serra
Martés, a uns 150 m. sobre el nivell del mar, i
ocupa una situació estratègica ja que domina la
sortida del Riu Xúquer a la Vall de Càrcer i a tota
la plana que s'estén fins a la seva desembocadura
a Cullera. Per tant, d'aquest jaciment cal suposar

a priori que devia tenir una importància cabdal
en el control del riu en època ibèrica, si pensem,
sobretot, que el riu Xúquer en aquests moments
és la frontera natural de dos territoris ibèrics tan
importants com la Contestània al sud i l'Edetània
al nord.

En primer lloc, d'aquest jaciment cal assenyalar
que les dades que es coneixen no són fruit d'una
recerca arqueològica com a tal, ja que mai s'ha
realitzat cap projecte de recerca amb una meto-
dologia arqueològica moderna, sinó que totes les
dades que es coneixen procedeixen de les obser-
vacions que s'han realitzat en superfície i de les
restes documentades també en superfície o fora
d'un context estratigràfic que permeta associar
aquestes mateixes restes entre elles o a una deter-
minada cronologia.

D'altra banda aquest fet el que ens està indicant
és que estem davant un jaciment que pot ser clau
en el coneixement del poblament ibèric en la
Ribera, ja que existeixen un enorme nombre d'e-
vidències que ens indiquen que amb una bona
excavació sistemàtica del jaciment ens podria ofe-
rir molt bons resultats.

Les primeres notícies sobre la Creueta Alta aparei-
xen publicades per Francisco Roig en el Diari de
València, el 16 d'agost de 1930., amb un article
titulat “Antella, descobriment d'una estació pre-
històrica”. Text on l'autor al·ludeix a la “grandíssi-
ma abundància” de fragments de ceràmica de
color vermellós i algun exemplar negrenc. Segons
això, el poblat estava disseminat per tota la plana

Fig. 10 Mapa del turó de la Creueta Alta al nord de la
població d'Antella

Fig. 11 Vista de la vall del Xúquer des de la Creueta Alta
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del cim del turó, on no hi ha indicis de maons o
teules, encara que s'observen les restes dels murs
a nivell del sòl. Una de les coses que més destaca
són les muralles, compostes per grans sòcols de
pedra,  damunt les quals hi ha pedres calcàries de
menor grandària. Aquest investigador apunta a la
possibilitat que aquestes muralles podrien tenir
tres metres d'altura i uns altres tres d'espessor.
També destaca que aquesta muralla no existiria
per la part meridional del poblat i solament esta-
ria present en la resta de punts.

Un altre de les dades que destaca aquest investi-
gador és l'existència de dues pedres còniques
d'un metre de longitud cadascuna i amb una cara
quadrada, que ell interpreta com a destinades a

una funció ritual d’altar
associades a una pedra
plana d'uns 3 o 4 metres
quadrats de color blanqui-
nós i molt polida que es tro-
bava al seu costat.

Posteriorment, investiga-
dors com Antonio Giménez
Gil, també van centrar part
de les seves recerques en
aquest jaciment. Aquest
investigador apuntava en
1984, en part gràcies a les
seves converses amb els
agricultors de la zona, que
fins que no van ser planta-
des les oliveres existents a la
zona del jaciment, potser
havia mantingut bastant bé
la seva estructura original;
posteriorment, però, es van

emprar part de les pedres de les muralles i els
murs per a la construcció de les terrasses i els
bancals agrícoles, així l’estructura original hauria
estat molt alterada i ha restat tal com la podem
veure en l'actualitat, on les terrasses agrícoles han
transformat considerablement la superfície del
jaciment. També Giménez Gil al·ludeix a l'acció
dels col·leccionistes particulars i els espoliadors
per denunciar l'estat del jaciment arqueològic,
que en els anys 80 ja hauria patit part de la seva
destrucció.

Giménez Gil indicava en el seu estudi que es dis-
tingia ben bé tot el recinte emmurallat i, en diver-
sos punts, la presència de restes de torrasses, que
identificaven la muralla nord com la millor con-
servada. Aquest investigador arriba a comptabilit-
zar un total de quatre torrasses encara que
al·ludia al fet que n’hi havia alguna més. Del
poblat descrivia la seva forma ovalada i l'existèn-
cia d'un camí central (disposició típica, d'altra
banda, de poblats ibèrics coneguts com el
Castellet de Bernabé en Llíria o el Puntal dels
Llops a Olocau). També assenyalava l'existència
de sòcols en pedra de diverses cases rectangulars,
amb distribucions interiors i l'existència d'una
obertura de 2,15 m. per 1,30 m. de profunditat
en la roca, que aquest autor interpreta com un
possible aljub, element també present en altres
poblats ibèrics ben documentats.

Fig. 13 Fragments de molins trobats a la Creueta Alta
(Giménez Gil, 1984)

Fig. 12 Ortofotografia actual del cim del turó, on es troba el jaciment de la Creueta
Alta; hom pot observar els camps de cultiu en les terrasses i límits, en els quals han estat
documentats la majoria de les restes arqueològiques conegudes d'aquest jaciment
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Un fet que Giménez Gil destaca d'aquest poblat,
és l'abundància de pedres circulars de molí, totes
oposades als murs de les terrasses agrícoles i
gairebé totes  fragmentades, de les quals en va
documentar dues completes amb orifici central.
En les seves prospeccions de camp, Giménez Gil
arriba a comptabilitzar-ne més de 50 fragments, 5

meitats, 2 molins complets i 8 fragments amb ori-
ficis per a la subjecció del molí. Tots els molins
estarien fets en un pedra calcària molt porosa i
abrasiva per l’acció de moldre el gra, amb unes
dimensions aproximades entre els 30 i 60 cms. de
diàmetre i amb una grossor entre els 5 i 25 cms.
El molí estaria format per dues peces, una al
damunt, que girava gràcies a dos orellons, i una
altra davall, que estaria fixa.

Es tractaria, doncs, del molí rotatori, comú al
món ibèric, format per dues peces, una activa
(catillus) i una altra passiva (meta). La peça passiva
sol tenir una part baixa (en contacte amb el sòl)
cilíndrica, que continua en forma cònica amb
costats còncau-convexs o gairebé rectes. La peça
activa o catillus mostra la cara exterior vertical i
una secció triangular. Aquesta part presenta
segons el subtipus, osques verticals de secció qua-
drangular o sortints, munyons  o orelletes que
sobresortirien del molí i on hom emmanegava els
pals de fusta per fer rodar la pedra superior sobre
la inferior.

Cal destacar que aquesta abundància de restes de
molins és molt important i dóna bona mostra del
potencial del jaciment, ja que la majoria de frag-
ments documentats pertanyen a la part rotatòria
del molí. Tal com hem descrit aquestes peces acti-
ves haurien de funcionar necessàriament amb
una part passiva que estaria fixada al sòl. Per tant,
aquesta circumstància podria estar indicant-nos
que les parts fixes dels molins poden seguir estant
col·locades “in situ” a l'interior de les estades
d'hàbitat, la qual cosa ens assenyalaria que es con-
serva una potència estratigràfica significativa, de
la qual es podrien obtenir nombroses restes
arqueològiques.

En el mateix estudi, Giménez Gil assenyala que
tota la superfície dels camps conreats està sem-
brada de fragments de ceràmica ibèrica, realitza-
da a torn, de bona qualitat i alguns amb decora-
ció pintada amb motius geomètrics. Al costat
d'aquest tipus de ceràmica notem la presència de
ceràmica de cuina sense decorar, amb desgras-
sant de mica i,  menys abundant, de ceràmica
campaniense romana. 

Amb aquesta informació es pot deduir que el jaci-
ment estaria funcionant almenys fins al S. I a. de
C. ja que la presència de ceràmica campaniense
ens indica un contacte cultural iberoromà deter-

Fig. 14 Fragments de molins amb forats per a l’emmanega-
ment (Giménez Gil, 1984)

Fig. 15 Reconstrucció de molí rotatori (Quesada Sanz,
Kavanagh de Prat i Lanz Domínguez, 2014)

Fig. 16 Materials recollits per Giménez Gil en prospeccions
superficials a la Creueta Alta
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minant a l’època republicana tardana.

També assenyala la presència de fuselloles o peces
de teler o la troballa d'una tessel·la de mosaic,
peça important que denota la possible existència
d'un paviment en alguna estada noble. És destaca-
ble també la documentació d'escòria de plom que
podria indicar-nos la presència de fosa d'aquest
metall als voltants del jaciments (cal assenyalar la
importància que per al món ibèric tenen les làmi-
nes de plom on s'han trobat nombroses inscrip-

cions, encara que malgrat això  a hores d’ara no
s’ha pogut desxifrar la llengua ibèrica).

Finalment hem de ressenyar que gràcies a
Giménez Gil posseïm l'únic croquis que s'ha
realitzat fins avui de la planta de les restes arqueo-
lògiques trobades a la Creueta Alta, croquis on
apareixen assenyalades les principals troballes en
relació als camps de cultiu existents al cim del
turó.

Cal assenyalar que de tots aquests materials
arqueològics, actualment, en desconeixem la
seua ubicació ja que no existeix un inventari o
una catalogació publicada o no hi ha constància
del seu dipòsit en algun museu.

Un altre dels investigadors que va treballar sobre
les restes de la Creueta Alta, fou Antonio
Martínez, autor de la Carta Arqueològica de la
Ribera (Martínez, 1984). Aquest investigador
assenyala l'existència de dos llocs d'ocupació: un
de menor magnitud i emmurallat al costat de la
creu de ferro que dóna nom al turó, i un altre a
la part alta del turó, de majors proporcions,
també protegit per llenços de muralla i torrasses
(Martinez, 1988). En el seu estudi presenta dues
peces importants que identifica procedents de la

Fig. 17 Croquis de la Creueta Alta (Giménez Gil, 1984)

Fig. 18- 19 Oenocheoe i plat, procedents de la Creueta Alta, dibuixats per A. Martínez (Martínez Pérez, 1988)
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Creueta Alta, estudiades inicialment per D.
Serrano (Serrano Varez, 1987). Es tractaria d'un
oenochoe i un plat decorats amb motius geomètrics
i vegetals; segons l'autor, l’oenochoe tindria dibui-
xat l'anomenat ull apotropaic, motiu que represen-
taria simbòlicament una protecció contra el mal
d'ull o els mals esperits. Es tractaria d'un simbolis-
me relativament comú en la ceràmica grega anti-
ga i en altres cultures de l'Antiguitat. Després del
seu estudi aquestes dues peces, segons Martínez,
es van dipositar en el Museu d'Alzira, on actual-
ment formarien part dels seus fons.

Així, doncs, una vegada analitzada la bibliografia
sobre el jaciment de la Creueta Alta, i tot desta-
cant que no s'hi ha realitzat cap campanya de
recerca arqueològica amb una metodologia d'ex-
cavació sistemàtica, podem deduir que estem
davant un jaciment arqueològic potencialment

Fig. 20 Camí central que creua la Creueta Alta, amb els límits
agrícoles contemporanis que aprofita amb tota probabilitat els
materials constructius antics. S'observa en la fonamentació
dels límits (grans carreus de pedra calcària), la qual cosa ens
pot indicar l'existència d'estructures importants en el jaciment

Fig. 21 Estat actual del jaciment de la Creueta Alta, amb
parcel·les de cultiu abandonades, zones de muntanya baixa
no conreades i terrasses agrícoles dedicades al cultiu de
l'olivera

Fig. 22 i 23 Mur conservat que formaria part de l'interior del mur de tancament o muralla a la zona nord del jaciment. Es
correspon amb el lloc que Giménez Gil identifica en el seu pla com a zona 11 (Giménez Gil, 1984)

Fig. 24 Vista de les partides de la Vana i Xarquia, a l'est de
la població de Sumacàrcer

12
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molt important, amb restes d'estructures d’hàbi-
tat i defensives i amb una abundància de mate-
rials arqueològics destacable; si hom fes un pro-
jecte de recerca arqueològica estaria molt ben
justificat, ja que podríem conèixer el veritable
potencial del jaciment i, sobretot, col·laboraríem
a la seua  protecció.

LA VANA

Uns altres dels jaciments arqueològics que apa-
reix inventariat en el terme municipal d'Antella,
és el conegut com La Vana, igual que la partida
agrícola del mateix nom. Es tractaria d'un jaci-
ment ja publicat en la Carta Arqueològica de la
Ribera per Antonio Martínez i en el qual l’investi-
gador assenyala l'existència de restes ibèriques i
romanes localitzades en superfície (Martínez,
1984). La zona on podria localitzar-se va sofrir una
enorme transformació després de la Pantanada
de 1982, fet que dificulta enormement la seva
localització exacta atès que actualment no s'hi
observen restes arqueològiques en superfície que
aporten indicis sobre la seva existència.

D'altra banda, convé assenyalar que a l'entorn de
la zona on se situaria el jaciment es coneixen res-
tes arqueològiques amb una cronologia antiga, ja
que en aquesta zona, en el marge dret del Riu
Xúquer, és conegut el jaciment del Teular, en el
terme municipal de Sumacàrcer, on van ser loca-
litzades diverses restes humanes i una sivella amb
un fermall possiblement de cronologia romana.

Finalment, d'època medieval moderna, existei-
xen dos jaciments arqueològics actualment
inventariats, d'una banda tindríem el nucli histò-
ric del poble d'Antella, recollit en l'inventari com

Alqueria d'Antella i d'altra banda el jaciment ano-
menat La Xarquia, al qual tradicionalment diver-
sos investigadors han atribuït l'origen medieval
de la població actual.

L’ALQUERIA D'ANTELLA

Es tractaria d'una alqueria morisca els límits actu-
als de la qual no estan identificats i que potser
estigués relacionada amb l'existència de la torre i
la possible mesquita, al voltant de l'actual Plaça
Major i de l'Església. Actualment el nucli històric
tradicional es troba en aquesta mateixa localitza-
ció, entre els carrers Sant Cristòfol a l'oest, el car-
rer Puríssim al nord, el carrer Pintor Abril a l'est
i els carrers Santa Bàrbara i Sant Rafael al sud.
Aquesta delimitació és purament administrativa
ja que des d'un punt de vista arqueològic no hi ha
suficients dades per poder identificar la localitza-
ció exacta d'aquesta possible alqueria original
perquè no s'han realitzat suficients intervencions
en el nucli de la població i les poques que s'hi
han realitzat no han identificat clarament uns
nivells d'ocupació medieval. Per tant, seria impor-
tant que des del punt de vista urbanístic es tingu-
és en consideració la possible presència d'aquest
jaciment amb la finalitat de documentar l'existèn-
cia, o no, de nivells arqueològics que aporarien
dades a l'origen de l'actual població d'Antella.

XARQUIA

Es tractaria d'un jaciment l'origen del qual cal
relacionar-ho amb una possible alqueria morisca
que estaria, segons l'Inventari de Jaciments
Arqueològics de la Conselleria de Cultura, situa-
da a la zona que actualment ocupa la Finca de
Cristobal Mompó, en el marge esquerre del

Fig. 25 Delimitació del nucli històric tradicional, possible
localització de l'alqueria d'Antella.

Fig. 26 Localització de la zona del jaciment de Xarquia
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Xúquer i propera a la població de Sumacàrcer. És
un jaciment del qual hi ha referències documen-
tals en el Llibre del Repartiment, on en l’entrada
2491 se cita que es realitza una donació a “Andree
d’Oliola, per hereditatem francham, doms in Xarquia,
alcheria de Somocarcer, et V jovades terre in eiusdem
acabo» Donacions d’Alzira, 23 de maig de 1249.
Des del punt de vista toponímic existeix una par-
tida agrícola que ha conservat el nom de
Xarquia, nom que té a veure amb la posició de la
possible alqueria a l'orient de la població de
Sumacàrcer (Minetto, 2018). Diversos investiga-
dors s'han referit a l'existència d'aquest jaciment
(Martinez,1984), en identificar en superfície
materials islàmics, però la realitat és que actual-
ment la seva ubicació exacta no es coneix atès
que no s'han identificat restes materials, en part a
causa de la gran transformació que va sofrir la
zona després de la gran inundació provocada per
la Pantanada de 1982.

CONCLUSIONS

Una vegada que hem descrit els jaciments cone-
guts i inventariats en el terme municipal, podem
extreure diverses conclusions sobre el patrimoni
arqueològic d'Antella.

En primer lloc podem afirmar que es tracta d'un
patrimoni gairebé desconegut, on gran part de
les notícies sobre els seus jaciments o sobre els
materials apareguts, són fruit de prospeccions
superficials no sistemàtiques. En cap dels jaci-

ments s'ha realitzat una campanya d'excavació
arqueològica; el jaciment de la Creueta Alta,
però, és el que més interès va suscitar per part
d'alguns investigadors locals o d'alguna institució
com ara el Servei de Recerca Prehistòrica de la
Diputació de València (Pla Ballester, 1966), en
canvi, aquest interès mai ha derivat en un projec-
te de recerca. És el jaciment que presenta un
potencial arqueològic ressenyable, ja que els estu-
dis realitzats per aquests investigadors, apunten a
l'existència d'estructures defensives com a mura-
lles o torrasses i espais d'hàbitat, amb presència
d'abundant material arqueològic d'època ibèrica
i romana. Aquesta falta de projectes de recerca
ha pogut ser determinant en la degradació que
ha sofert el jaciment com la destrucció de part de
les seves estructures i nivells arqueològics a causa
de diferents causes com ara les tasques agrícoles
o l'espoliació.

D'altra banda, podem confirmar l'existència d'un
ric patrimoni prehistòric, especialment del
Calcolític i del Bronze, del qual amb prou feines
es coneixen unes poques dades sobre els mate-
rials arqueològics descoberts. Existeixen una
sèrie de jaciments en cova i a l'aire lliure, sobre
els quals mai tampoc s'ha realitzat cap campanya
d'excavació que pogués determinar el seu poten-
cial arqueològic o la presència de materials “in
situ”. Les prospeccions realitzades per A.
Martinez en jaciments com la Font Dolça apun-
ten també a l'existència d'estructures d'hàbitat,
fet que confirmaria la gran importància d'aquest
jaciment per estudiar la prehistòria recent en la

Fig. 27 Vista panoràmica de la vall del Xúquer a la zona de Xarquia, vista des de Sumacàrcer,
amb la població d'Antella al fons
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Ribera, així com la presència d'importants mate-
rials ceràmics o d’indústria lítica.

L'existència d'aquests jaciments del Bronze o del
Calcolític cal entendre'ls no des d'un punt de
vista local sinó com a part d'una xarxa de jaci-
ments existents en l'època que apunta a un
poblament intensiu en la prehistòria recent en
tota la Ribera del Xúquer.

També és important destacar que el context
arqueològic on es localitzen els jaciments
d'Antella indica que estem davant un territori
poblat des del Paleolític Superior, prova d'això és
la presència del jaciment de la Senda Vedada, a
Sumacàrcer, on s'han documentat materials fona-
mentals per conèixer el Magdalenià al litoral
mediterrani peninsular, territori amb enormes
recursos naturals, que té com a eix el Riu Xúquer
i que per la seva posició geogràfica ha estat fona-
mental des de la prehistòria fins a l'època moder-
na, atès que ocupa l'última vall abans que el riu,
en el seu curs baix, puga arribar a la plana al·luvial
de la Ribera fins a la seva desembocadura.

Aquest territori se segueix explotant i poblant en
la prehistòria recent com ho demostren els jaci-
ments descrits, o jaciments tan importants com la
Muntanya Assolada d'Alzira, fonamental per al
coneixement de l'Edat del Bronze en la Ribera.
En l'Antiguitat aquest paratge aconseguirà la

categoria de zona estratègica ja que el Xúquer
formarà el límit entre la Constestània i
l'Edetània, dos territoris clau per conèixer el
poblament ibèric a el País Valencià. Aquesta és
una zona de frontera on tradicionalment s'han
localitzat importants jaciments amb elements
defensius destacats, tal com podria ser el cas del
jaciment de la Creueta Alta.

Aquest context arqueològic seguirà sent molt
important en època romana i visigoda, amb l'exis-
tència de jaciments com els Forns Romans de
Vilanova de Castelló, el Pla de Penilla en
Sumacàrcer o la Fàlquia a Beneixida. Finalment
en època islàmica i baixmedieval es configurarà
l'origen de la majoria dels actuals nuclis de pobla-
ció de la vall del Xúquer.

Per tancar aquestes breus anotacions sobre el
patrimoni arqueològic d'Antella, m'agradaria
assenyalar que es tracta d'un ric patrimoni que
mereix ser protegit, objectiu que hem de marcar-
nos tots com a societat, tenint clar, tal com ens
assenyala la professora Maria Angeles Querol,
que “per protegir cal valorar, per valorar cal conèixer i
per conèixer hem d'informar. En nosaltres, els que
d'una manera o un altre treballem per al Patrimoni
Històric, recau, en definitiva, aquesta responsabilitat.
Tan de bo ara, que en som conscients, tinguem el valor
suficient per portar-la per bon camí”.
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“La rapidesa amb què pot canviar el clima del nostre
planeta està plenament demostrada en els registres
paleoclimàtic on, per exemple, s’han posat en evidèn-
cia canvis de temperatura  o humitat suficients per a
passar d’un paisatge de bosc a una estepa en poques
dècades. Aquestes dades científiques són rellevants per
a una millor comprensió del fenomen de l’escalfament
global actual i per a implementar estratègies de mitiga-
ció per part de la nostra societat”. (Descifrando el
clima de los últimos 2,58 Ma.¿Cómo , donde y por
qué? Registros marinos).

Amb l’inici del període Quaternari, fa 2,58
milions d’anys tenen lloc dos fets molt singulars:
un l’aparició del gènere homo, d’on venim nosal-
tres; i l’altre, l’entrada de la Terra en una era
glacial, en què la gel permanent fa aparició en
l’hemisferi nord, on abans no existia. 

Però una característica del Quaternari és la fluc-
tuació de períodes climàtics freds i càlids. Al
llarg d’aquest període es produiran 4 fases de
clima fred o glaciacions, que s’intercalaren amb
d’altres de clima càlid, períodes interglacials,
que afectaran tot el Món, encara que de manera
desigual. Per terme mitjà, les glaciacions dura-
ven prou més que els cicles interglacials, amb
grans variacions de durada entre les unes i les
altres.

A continuació exposaré una classificació de la
durada de les glaciacions i períodes interglacials
del període Quaternari referides a Europa,
segons una de les fonts consultades (mural.uv.es).
He de subratllar que he trobat diverses informa-
cions d’aquest tema i les dades no són del tot
coincidents.

Nom del període              Des de fa ... a ...                Durada 
                                                                                                 en anys
Glaciació Günz (G)                   1.200.000  a  730.000 anys         470.000
Interglacial Günz_Mindel           730.000 a 650.000 anys           80.000
Glaciació Mindel                          650.000 a 350.000 anys         300.000
Interglacial Mindel _ Riss          350.000 a 300.000 anys           50.000
Glaciació Riss                             300.000 a 120.000 anys          180.000
Interglacial Riss_ Wurm             120.000 a   80.000 anys           40.000
Glaciació Wurm                              80.000 a   10.300 anys            69700

Durant una glaciació les temperatures baixaven
moltíssim, augmentaven les zones de tundra i de
deserts, disminuïen les pluges i els gels cobrien la
meitat d’Europa, fins a ultrapassar del paral·lel
50 (Nord d’Alemanya). Per fer-nos-en una idea,
en l’actualitat les glaceres cobreixen uns 14,9
milions de km2, mentre que durant les glacia-
cions arribaren a cobrir 44,4 milions de km2 i la
grossària de la gel arribava en alguns llocs als
3.000 m. Feia un clima paregut al de l’actual
Sibèria. En gelar-se tanta aigua disminuïa molt el
nivell del mar, fins arribar, en l’última glaciació, a
baixar 120 m.

En canvi, en els períodes interglacials, es fonien
les gels i augmentava el nivell de la mar, plovia
més i els boscos guanyaven terreny a la tundra,
cosa que generava grans canvis en la fauna i la
flora.  A la nostra zona, aquests períodes càlids,
el clima seria com el d’ara, però més sec. 

Durant l’interglacial Mindel-Riss (350.000-
300.000) hi hagué un clima temperat i molta

APROXIMACIÓ AL CLIMA 
DE LA PREHISTORIA

ROGER PONS VIDAL



humitat, per la qual cosa prosperaren els arbres
de fulla caduca. La fauna més destacada: elefant
de pell nua, rinoceront, hipopòtams, cérvols.
èquids i grans bòvids.

A la glaciació Riss, hi hagué períodes de fred
molt intensos. La fauna s’hi adaptà: elefant, ur,
rinoceront de musell estret...

L’interglacial Riss-Würm va ser calorosa. La gla-
ciació Würm, l’última, es pot subdividir en 4
parts: en el Würm I i II el clima és fred i humit,
i s’intensifica més en el Würm III i IV. De totes
les glaciacions, aquesta és la més estudiada; va
començar fa uns 115.000 anys i acabà fa uns
11.500 anys. D’aleshores ençà les temperatures
es moderaren, disminuïren els gels i el clima va
ser en general paregut a l’actual.

Però ni una glaciació és uniformement freda, ni
els períodes interglacials són càlids de manera
regular. Al llarg de la glaciació hi hagué grans
variacions del clima: en uns episodis anomenats
estadials augmentava el fred, i en d’altres anome-
nats interestadials hi havia un brusca pujada de
temperatures. Els estadials duraven uns 1.500
anys i els interestadials uns 10 anys. Durant l’últi-
ma Glaciació hi hagué uns 24 episodis interesta-
dials.

La major part del casquet polar de l’hemisferi
Nord començà a fondre’s fa uns 20.000 anys i
acabarà aquest procés fa uns 8.000 anys, en què
ocupava un espai paregut a l’actual. Fa uns
12.900 anys hi hagué un sobtat refredament
intens del clima (el Younger Dryas) en què des-
aparegueren els arbres en bona part de
l’Europa meridional.

Aquest període fred acabà també súbitament fa

11.700 anys en el qual ja entràrem al període cli-
màtic actual, anomenat holocé, on els humans
prosperaren, inventaren l’agricultura, la rama-
deria, i desenvoluparen una civilització que
només ha estat possible gràcies a una era, extre-
madament rara, de temperatura estable. 

A continuació citem uns fets relacionats amb el
clima o de notable importància històrica ocorre-
guts en el període del qual hi ha constància de
presència humana al planeta Terra fins a la fi  de
l’Imperi Romà (que ja és històric, però  em
venia de gust dir-ne alguna cosa). 

ESDEVENIMENTS DE LA PREHISTÒ-
RIA RELACIONATS AMB EL CLIMA

Les dades de cada esdeveniment es refereixen
als anys que fa que es van produir, A.P. (abans
del present, que es considera mundialment
l’any 1950), excepte l’últim apunt que s’indica
a.C. (abans de Crist) i d.C. (després de Crist).

350.000 a 300.00 Període interglacial Mindel-
Riss, en aquest llarg període les temperatures
s‘elevaren. Apareixen les evidències humanes
més antigues de la Cova de Bolomor (Tavernes
de la Valldigna).

300.000 a 120.000 Glaciació Riss.

250.000 Restes més antigues d’ús del foc en les
llars, cova de Bolomor.

130.000 Segona gran expansió humana africana.

120.000 a 80.000 Interglacial Riss-Würm. Clima
bastant estable. S’arribà a temperatures 20C
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Pintura rupestre de l’Abric de Voro (Quesa). 
8.500 a 7.000 A.P.

Cova de Bolomor (Tavernes de la Valldigna)
Estigué ocupada des de 350.000 B.P al 100.000 B.P. 
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superiors a les actuals.  El volum de les gels és
mínim entre el 125.000 i 120.000 i a les mars s’ar-
riba al nivell més alt. Els neandertals prosperaven
a Europa.

115.000 Gran baixada del nivell marí, que s’asso-
cia a l’augment dels gels per les baixes tempera-
tures. Comença a Europa l’última Glaciació; a la
península ibèrica no comença fins a 106.000.

80.000 a 12.000 Glaciació Würm. La mar baixà 90
m al principi de l’última glaciació en formar-se
els casquets polars actuals.

73.500 Es produí la major erupció volcànica
coneguda en els últims 100.000 anys a l’illa de
Toba (Sumatra). Provocà un hivern volcànic que
va durar alguns anys i que deixà la població
humana a la vora de la seua extinció.

50.000 Apareix l’home de Cromanyó a Europa.

39.000 L’erupció d’un volcà (a Nàpols) provocà
un hivern volcànic que va reduir 50 la tempera-
tura a l’Europa occidental i frenà l’expansió de
l’Homo Sapiens per Europa. 

39.000 a 19.000 Últim Màxim Glacial. Les tem-
peratures potser baixaren fins a 150C, però a la
península ibèrica no foren tan extremats els
freds. La cota més baixa de les neus perpètues
dels sistemes muntanyosos era una mitjana de
900 metres,  per sota de l'actual.

30.000 És possible que l’adveniment d’un clima
molt fred i àrid fóra determinant per extermi-
nar els darrers neandertals, que vivien al sud de
la península ibèrica.

19.000 a 14.700 Període estadial Oldest-Dryas.
La temperatura mitjana anual seria 100-120C
menor que l’actual.

14.700 a 13.000 Període interestadial, Bolling-
Allerod, en el qual es va produir un brusc aug-
ment de les temperatures.

13.000 a 11.700 Període estadial YoungerDryas
(Dryas III o Dryas recent) molt fred i d’intensa
pluviositat.

11.700 Comença l’Holocé. Súbitament acaba el
període fred i entrem en l’interglacial actual.
Aquest període temperat facilitarà que els
humans abandonen les coves i es multipliquen.
Al principi hi hagué un contrast major que l’actu-
al entre les estacions: els estius eren més càlids i
els hiverns més freds que ara. Els corrents oceà-
nics adoptaren, més o menys, el mode de funcio-
nament que tenen ara.

11.500 a 10.500 Torna el clima àrid i disminuei-
xen els boscos.

10.000 a 9.600 Aquest és el moment més humit
de l’Holocé, que provoca el retorn de moltes
espècies arbòries. Intensa fusió de les glaceres. 

Restes d’elefant i rinoceront trobades a la Cova Negra
(Nuestra Historia I)

Cova de la Senda Vedà (Sumacàrcer)
Datació: 13.800 A.P

Vista d’Antella i la Vall Farta des de la Cova de la Senda
Vedà
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9.900 a 5.900 Sorprenent augment d’humitat a
l’Àfrica sahariana i el Sahel, on habitaven mamí-
fers de la sabana, granotes i cocodrils.

9.350 a 9.200 Fluctuació Preboreal Enmig d’una
fase càlida ve un ràpid i relativament curt descens
de les temperatures.

8.700 a 8.000 Òptim Climàtic de l’Holocé o
Hypsitermal; va ser el període més càlid i humit
des de feia 125.000 anys, que va tindre el seu punt
d’inflexió fa 6.000 anys. La banquisa de gel àrtica
ocupava a l’estiu solament el 50% de la superfície
actual; nivells mínims de glaceres i màxims de la
mar.

8.400 a 8.000 Període curt on hi hagué un brusc
refredament de les temperatures.

5.900 S’inicia el procés de dessecament del
Sàhara.

5.500 Sobtada inundació de la Mar Negra en
tornar a comunicar-se amb la mar Mediterrània.
Durant 1.000 dies una enorme cataracta aporta
tanta aigua que el nivell de la mar Negra pujà
150 m.

5.500 a 4.000 El clima del Sàhara i l’Orient Mitjà
es torna àrid, a conseqüència del canvi d’orienta-
ció del monsó cap al sud, que origina  el paisatge
que tenen ara i provoca el desplaçament de la
població a la vall del Nil.

5.200 a 4.900 Oscil·lació Piora, període fred i
humit amb avançament de les glaceres.

5.000a 1.100 Hi torna el fred i les sequeres. 

750 a.C fins 476 d.C  En línies generals, es pot
afirmar que durant l’Imperi Romà les temperatu-
res eren una mica més altes que no ara, el que en
part queda justificat per la indumentària que por-
taven, amb robes bastant lleugeres. A part d'estius
secs i calorosos, els hiverns eren, en general, més
suaus, i no només a la zona mediterrània, sinó en
bona part d'Europa.

COM INVESTIGUEN ELS 
CIENTÍFICS EL CLIMA DEL PASSAT
REMOT

Actualment són ja diverses les disciplines i mol-
tes les tècniques que ajuden a esbrinar com va
ser  el clima del passat llunyà. Ara bé, cal posar
atenció que, tot i ser científics, els descobri-
ments, ni tots són coincidents al 100% en la
datació, ni tampoc en la localització exacta.
Quan més antics més marge d’error, i més dis-
crepàncies entre els investigadors. I sobre el ter-
ritori, vull dir que  les apreciacions són genèri-
ques, referides a àrees territorials extenses,
moltes  vegades referides a un continent o un
oceà.

Les variacions de les condicions ambientals i
canvis del clima del passat quedaren guardades
en els registres geològics o paleoregistres; estu-
diant aquests elements és com s’investiguen els
climes de la prehistòria. La ciència que estudia
el clima dels temps remots s’anomena paleocli-
matologia i actualment són moltes les ciències
aplicades que li proporcionen informació. 

Per analitzar els climes del passat és de gran
ajuda poder datar adequadament els registres
orgànics. El mètode del C14 en proporciona la
informació.

Cova Negra (Xàtiva) 
Va estar ocupada des de 117.000 A.P.  a  50.000 A.P.
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Entre els paleoregistres que més dades  aporten
estan: l’estudi dels sediments al fons dels llacs,
dels mars i dels dipòsits que han deixat els rius i
les glaceres. El tipus de sediment i l’estratigrafia
proporciona una quantitat molt important d’in-
formació sobre el clima que hi havia quan es va
generar. Les restes de plantes i d’animals que hi
apareixen determinen el clima d’aquell
moment. Per exemple, si fa 25.000 anys hi havia
una espècie de planta que ara sols viu en un
clima fred vol dir que aleshores ací teníem
aquell clima. Igualment, les plantes fossilitzades
també en són indicadores. 

Els coralls tenen anells similars als que fan els
arbres i donen informació sobre la temperatura
de l’aigua i l’efecte dels corrents. A part d’això,
com els coralls sols viuen a temperatures supe-
riors a 250, si es troben roques  de corall vol dir
que, quan es van formar, en aquell lloc el clima
era càlid. 

Un material que aporta dades molt interessants
a la paleoclimatologia és el pol·len i les espores,
perquè són materials resistents a la putrefacció i
fossilitzen fàcilment. Per això es poden datar i
identificar la planta d’on provenen i així deduir
com era la vegetació i, per tant, el clima regnant
quan es formaren. Un dels llocs on abunden
més aquelles restes són a les torberes, als
ambients lacustres i als aiguamolls. 

Per a recerques no massa antigues es pot extra-
ure informació de l’estudi dels anells dels arbres
vius més antics. Per a l’estudi s’extrauen uns
canuts de massa del tronc que no danyen l’ar-

bre. És un sistema molt exacte però que no
aprofundeix molt en el temps; el màxim que
s’hi ha arribat és a uns 8.000 anys. 

També s’estudien els espelotemes, és a dir, les
formacions rocoses que s’originen en les coves.
Però una de les fonts que més informació ha
aportat als paleoclimatòlegs sobre els canvis de
clima que s’han produït al Món és l’estudi dels
cilindres de gel extrets a Grenlàndia i a
l’Antàrtica. L’extracció de cilindres de gel de
fins a 3.623 m de profunditat (estació soviètica
Vostok, any 1998) permet analitzar la composi-
ció de l’aire atrapat en la gel i  deduir-ne el
clima. Fa pocs anys s’ha arribat, en un sondeig a
Grenlàndia, fins a una capa que es va formar fa 
123.000 anys.  

D’aquests elements components de l’aire, una
de les tècniques que aporta informació més
exacta correspon a la que estudia la descompo-
sició dels isòtops d’alguns elements químics. Per
determinar els canvis de temperatura ocorre-
guts s’analitzen les variacions d’isòtops de oxi-
gen, hidrogen, carboni i nitrogen (entre d’al-
tres) en la neu que forma els cilindres de gel.
Així, l’oxigen té tres formes d’estar en la natura,
tres isòtops; el de massa atòmica 16 (O-16) és el
més abundant i el 18 (O-18) dels més escassos.
La quantitat de O-18 que forma part de la closca
d’alguns éssers vius varia segons la temperatura
de l’aigua; la comparació entre la proporció
d’un i d’altre pot determinar variacions molt
exactes de fins a 0,50 en la temperatura de l’ai-
gua del mar quan vivia aquell animal. 
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DILLUNS 16 DE GENER DE 2017
TIPSA TANCA LA SEUA DELEGACIÓ A ANTE-
LLA.- L'empresa de transport Transports Integral
de Paqueteria S A, que fa poc més d'un any que
obrí una delegació a Antella, al carrer Sala de
Poquet, 9 a hores d’ara ha tancat aquesta delega-
ció i se n’ha anat a Riba-Roja de Túria des de la
qual ens donarà servei.

DILLUNS, 6 DE FEBRER DE 2017
CONDICIONAMENT i PAVIMENTACIÓ DELS
CARRERS, Av. XÚQUER, CONTINUACIÓ DE
PURÍSSIMA i RECTOR SALA POQUET.- Avui
han començat les obres de condicionament i
nova pavimentació dels carrers esmentats; prime-
rament el Rector Sala Poquet, tot el carrer com-
plet, després la continuació de Puríssima, en el
qual s’hi ha donat eixida als claveguerams de les
últimes cases fins a la casa contigua de la Bocateria

La Real. Al mes de març s’havia alçat tot l'asfalt de
l'avinguda del Xúquer i s’havia fet al marge dret
una canaleta amb blocs de formigó per a recollir
les aigües de les pluges;  també s'havien fet quatre
xicotets cavallons de 4 a 5 metres d'amplària per
tota la travessera per tal que els vehicles no aga-
fen massa velocitat.
Aquestes obres estan dins del Pla Provincial
d'Obres i Serveis de la Diputació de València, i les
portava en curs l'empresa Rebogar Obres i Serveis
SL, amb un pressupost de 93.688,93 €. Van fina-
litzar el dia 5 d'abril.
En aquesta obra cal destacar el control exhautiu
per part del regidor d'Urbanisme, Salvador
Chapí, així com dels tècnics de l'Ajuntament
(arquitecte i aparellador), que dia a dia han revi-
sat la tasca de la constructora, a la qual obligaven
a rectificar tot allò que no es feia correctament.
DILLUNS 6 DE MARÇ DE 2017

SOLTA D'AIGÜES EN LA SÈQUIA 
PARTICULAR.-  En aquest dia s'ha soltat l'aigua
en la sèquia esmentada per a regar els camps del
term;, no ha estat així en la sèquia Reial, en la
qual hi ha trams dins del terme d'Antella on s’es-
tan fent obres i la  neteja  anual. Hom ha comen-
tat que la comporta de la sèquia Particular que hi
ha a la partida de l'Oro enguany estarà tot el
temps de reg baixada, i això significa que les par-
tides de la Vana, Reger i Oro, així com els secans
de la part de dalt podran ser regades quan els
propietaris desitgen, mentre  al poble només n’a-
rribarà un filet.
En haver una forta pluja dilluns dia 13 de març,
es tornà a tallar l'aigua fins al dia 27 de març
mentre  la sèquia Reial s'ha soltat l'aigua el dia sis
d'abril.

FETS D'ANTELLA 
ANY 2017

JOAN FRANCESC HERRERO I PIQUERES
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DIVENDRES, 7 D'ABRIL DE 2017
PRESENTACIÓ DEL POEMARI "La sal i la fam"
DE RAÚL ORTEGA.-Organitzat per l'Associació
Cultural CILIM, amb col·laboració de
l'Ajuntament d’Antella, al saló d'actes d'aquesta
institució, al voltant de les 19,30 hores, s'ha pre-
sentat el poemari "La sal i la fam" de Raúl Ortega,
fill d'Algemesí, editat per La Rosella editorial; en
l'acte han intervingut diversos recitadors, a més a
més de l'autor. Tots han recitat poemes del llibre
acompanyats de la guitarra; per a finalitzar, la
rondalla a la qual perteny l'autor, Adesiara
Fandanguers, han cantat algunes jotes valencianes,
totes molt aplaudides per la quarantena d'espec-
tadors presents. Els presents han  estat convidats
a una mistele amb coca de carbonat, mentre Raúl
Ortega signava els llibres que anava venent. El lli-
bre tenia un preu de 12 € i el 10 % de la venda
era per ajudar la lluita contra el càncer. S'hi han
venut 17 llibres.

DILLUNS, 10 D'ABRIL DE 1017
REINICI DE LES OBRES DE LA CASA DE LA
MÚSICA.- Amb la subvenció de la Diputació de
València, a finals de l'any passat,  es feren els fona-
ments, pilars i sostre de les estances adossades de
l’auditòri; dies abans, la Protectora Musical
sol·licità un préstec bancari per tal de seguir amb
el projecte i tancar-ne els exteriors i, així, poder
demanar una altra subvenció a la Generalitat
Valenciana per concloure’n la construcció defini-
tiva.

DIMECRES, 12 D'ABRIL DE 2017
CONFERÈNCIA Al VOLTANT DEL REG A la
SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT.-
L'enginyer agrícola local, Marcos Ortíz i Valero,
al saló d'Actes de l'Ajuntament ha impartit una
conferència sota el títol: "Aspectes mediambientals
del reg tradicional" la qual ha estat acompanyada
d'una projecció telemàtica i, a la fi de la qual, s’hi
feren un gran nombre de preguntes per part dels
assistents que foren contestades pel ponent.
Aquesta activitat fou organitzada per l'Associació
Cultural CILIM amb col·laboració de
l'Ajuntament, a la qual assistiren entre 40 a 50
persones que, en finalitzar l’acte, gaudiren d'un
vi  d'honor.

DIUMENGE, 21 DE MAIG DE 2017
ELECCIONS PRIMÀRIES PER TRIAR SECRE-
TARI GENERAL DEL PSOE.- A tot l'estat espan-
yol s'han celebrat eleccions entre els militans
socialistes per triar el seu secretari general.
Els candidats presentats eren, Pedro Sànchez,
Susana Díaz i Patxi López. A Antella aquestes
eleccions s'han celebrat a la Llar de Jubilats, amb
un cens de 18 electors entre les agrupacions
d'Antella i Sumacàrcer; l'horari ha sigut de 9 a 14
hores i el resultat ha estat: 10 vots per a Pedro
Sànchez, 1 per a Susana Díaz i cap a Patxi López;
han votat 11 militants i se n'han abstingut 7.
El resultat estatal ha quedat amb el 50,21 % de
vots a favor de Pedro Sànchez, el 39,94 % per a
Susana Díaz, i el 9,85 % per a Patxi López. Per
tant, el secretari general del PSOE serà Pedro
Sànchez.

DILLUNS, 5 DE JUNY DE 2017
MORT DEL JOVE D’ANTELLA, DANIEL
PÉREZ i PERIS, COM CONSEQÜÈNCIA
D'UNA BREGA.-
Avui, a l'hospital de la Ribera d'Alzira, ha faltat el
jove d'Antella, Daniel Pérez i Peris, de 27 anys, el
qual és trobava a la UCI de l'esmentat hospital
des de diumenge 28 de maig, a les cinc de la mati-
nada, com a conseqüència d'una parada cerebral.
Tot ha estat a causa d’una discusió en què va
intervindre a Sumacàrcer, en els festes de la
joventut i, en la qual, un jove de Beneixida el va
colpejar, quan la discusió ja havia acabat; caigué
de tos, es va ferir al cap i va perdre els sentits.
D'aquest fet en dóna una llarga relació el diari
Levante-EMV, en la separata de la Ribera, el dies
30 i 31 de maig i 7 i 17 de juny.

DIVENDRES, 23 DE JUNY DE 2017
CANVI D'ALCALDESSA.- D'acord amb el pacte
municipal acordat a principi de la legislatura,
entre els grups PSOE-PSPV i GdAU (Gent
d'Antella Unida), cadascuna de les alcaldables
estarien dos anys en el càrrec i es donarien suport
mútuament i, passats aquests dos anys, es renova-
rien; així, doncs, avui s'ha celebrat el Plenari en el
qual s'ha elegit nova alcaldessa del poble a Emília
Ortíz i Castillo del grup Gent d'Antella Unida,
amb els vots del PSOE-PSPV (3) i el seu grup (2);
en contra els vots del PP (4). L'anterior alcaldessa,
Amparo Estarlich Martorell, dies abans ja havia
presentat la seua renúncia.
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DIUMENGE, 16 DE JULIOL DE 2017
ELECCIONS PRIMÀRIES PER TRIAR El
SECRETARI GENERAL DEL PSPV-PSOE.-
Aquestes eleccions primàries entre els militants
del PSPV-PSOE, per triar el secretari general,
s'han celebrat avui a tot del País Valencià.
Els candidats eren l'actual secretari Ximo Puig i
Rafa Garcia (alcalde de Burjassot).
A la taula d'Antella, situada a la Llar de Jubilats,
havien de votar els militants d'Antella, 10 afiliats,
i els de Sumacàrcer, 9 afiliats. Els d'Antella vota-
ren tots i els de Sumacàrcer només un; el resultat
fou de nou vots a favor de Ximo Puig i dos per a
Rafa Garcia. El resultat total al País Valencià fou
d'un 56,7 % de vots per a Ximo Puig i un 42,3 %
per a Rafa Garcia; per tant, seguirà de secretari
general dels socialistes valencians Ximo Puig.

DIUMENGE, 29 DE JULIOL DE 2017
28 é TRIATLÓ ANTELLA.- Com és tradicional
tots els anys, avui s'ha celebrat el 28é Triatló
Antella; el recorregut era de 1200 m de natació,
32 km amb bicicleta i 8,2 km de cursa a peu; hi
han participat un total de 560 triatletes, entre
homes i dones.
Els guanyadors masculins foren Ramon Ejeda
(Tricanet Berenguer), seguit de Francisco
Rodriguez (Triatló Carcaixent) i Miquel Fernández
(Triatlon.com); i les dones, la primera fou Cristina
Roselló (Laboratoris Sys), segona Diana Pérez
(Huracan Cultbikes) i tercera Vanessa Iglesias.

Cal fer constar que el triatleta local Josep Pascual
va guanyar el primer lloc de la seua categoria sub-
23; i que Francisco Grau "Guirro", també
d'Antella, obtingué el huité lloc de la general.

DIMECRES, 9 D'AGOST DE 2017
21ª. VOLTA A PEU.-  En aquest dia s'ha celebrat
la tradicional Volta a peu, la qual ha constat d'un
recorregut de huit quilòmetres en la seua catego-
ria absoluta; la cursa era per dins i fora de la
població. També s'hi han realitzat xicotets reco-
rreguts per a les diferents categories inferiors, on
han participat tant xiquets com xiquetes.
No ens ha estat possible enguany aconseguir-ne
les classificacions.

DIUMENGE, 20 D'AGOST DE 2017
TRAVESSIA DE NATACIÓ.- El Centre Esportiu

i Cultural d'Antella, com és tradicional de tots els
anys, ha organitzat a l'Assut la travessia de natació
al Xúquer. Enguany n’hi havia tres proves: la
nova Xúquer-tram, amb un recorregut de 5.000
m, i les tradicionals, la Llarga de 2.700 m i l'Adobi
amb 600 m. El participants en foren al voltant de
300 nadadors i nadadores de totes les edats; la
major part procedien del País Valencià.
El resultat fou: en Xúquer-tram, el 1r David
Ibáñez, 2n Josep Ortega, i 3r Carlos Cuesta; en
dones 1a Tania Shcherbinina, 2a Maria Soto i 3a
Naomi Martínez.
En la prova Llarga, 1r Mikel Basterriza, 2n José
Maria Navarrès i 3r Mikel Ugarte; en dones 1a
Mariam Parreño, 2a Esther Garcia i 3a Nerea
Yubero.

DIVENDRES, 25 D'AGOST DE 2017
8a FESTA ESTELLÉS Al BARRACÓ L'ASSUT.- 
Aquesta festa organitzada per l'Associació
Cultural CILIM, amb el recolzament de
l'Ajuntament d’Antella, enguany ha portat per
títol Exili d'Ovidi, vers pour Amador Calbo i Ramon.
Amb una assistència de més d'un centenar de
persones, després de sopar al barracó l'Assut,
començava la festa amb la recitació de poemes en
valencià, per veïns del poble i en francès per
Omar Emilio Sposito (francès d'origen argentí i
amic íntim d'Amador Calvo). Seguia la festa amb
una magnifica recitació de poemes pels rapsodes
Olga Suárez i Lluís Batalla (els quals formen el
grup Rodonors invictes), que combinaven tres llen-
gües (valencià, italià i francès) en aquesta actua-
ció, que fou molt aplaudida pels espectadors.
El motiu de dedicar-li aquesta festa a Amador
Calb i Ramón fou l’homenatge de reconeixe-
ment del poble per la seua tasca en la traducció
al francès de l'obra d'Estellés El llibre de Meravelles,
així com la primera versió d'Exili d’Ovidi que s'es-
trenà per primera vegada a la Universitat de
París, on Amador impartia classes.
Cal dir que Amador Calvo va faltar enguany a
París i fou soterrat al seu poble natal, Antella.

DILLUNS, 18 DE SETEMBRE DE 2017
FINALITZA LA VOTACIÓ DELS VEÏNS PER
DECIDIR ON I EN QUÈ ES DEDICARAN LES
INVERSIONS DE L'AJUNTAMENT.- Els veïns
empadronats al poble, des de dilluns  11, fins a
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diumenge 17 de setembre, han
pogut votar sobre les inversions
que l'equip de govern local
havia de fer al municipi, bé tele-
màticament bé personalment a
l'Ajuntament, entre diverses
opcions, fins un màxim de tres.
Votàren un total de 220 veïns i el
resultat fou:  reparació de
camins 100 vots; reparació de
carrers 84; compra d’un desfi-
bril·lador 79; enllumenat públic
70, en la llar de Jubilats, 22 ;
arxiu històric, 18; i auditori
municipal, 4 vots.

DIADA DELS VALENCIANS
DIMECRES I DIJOUS, 4 I
5 D'OCTUBRE DE 2017
CONCURS DE DIBUIX
INFANTIL i TEATRE A L'AU-
DITORI.-  Dimecres dia 4 hi
hagué un concurs de dibuix
infantil entre els alumnes del
col·legi públic la Xarquia i al
dia següent és representa a l'au-
ditori municipal l'obra de teatre
“El lladre de paraules”.

DIVENDRES I DISSABTE, 6 I
7 D'OCTUBRE DE 2017
SIMPOSI “ANTELLA, NOMS,
AIGUA I GENT” i HOMENAT-
GE Al DOCUMENTALISTA
JOAN FRANCESC HERRERO i PIQUERES.- Al
voltant de les 18 hores de divendres, l'equip de
govern i l'alcaldessa, Emília Ortíz i Castillo, acom-
panyats de tabalet i dolçaina, passaren a recollir
la persona a homenatjar per acompanyar-la a
l'Ajuntament.
Al saló d'actes de l'Ajuntament, amb l'assistència
de més d'un centenar de persones, el regidor de
Cultura, Joan Josep Conejero i Noguera, donà
obertura al Simposi “Antella, noms, aigua i gent”.
Tot seguit, l'escriptor i musicòleg Francesc
Martínez i Alberola, parlà de la vida i del  treball
escrit de la persona homenatjada, Joan Francesc
Herrero i Piqueres, auxiliat d'una projecció; de
forma detallada explicà les dèsset obres que l'au-
tor té registrades a la Biblioteca Nacional, això és,
“qui més obres sobre el poble d’Antella té en aquesta

Entitat”, en paraules de Paco Martínez; continuà
fent referència als treballs de les revistes locals,
programes de festes i llibrets de falla d'Algemesí,
Alzira i Carcaixent, entre d’altres; també va fer
referència a l'arxiu privat que Paco Herrero, té
com a fruit de tots els seus treballs; tot seguit és
projectà un vídeo musicat amb fotografies perso-
nals de l'homenatjat. L'alcaldessa li féu lliura-
ment d'un diploma de reconeixement com a
investigador de la història local. Paco Herrero és
dirigí al públic per agrair a l'Ajuntament l'home-
natge i, a Paco Martínez, la minuciositat tan deta-
llada que havia fet de la seua persona i dedicava
el guardó a la seua família i, especialment a la
seua dona, per haver-li permés dedicar a Antella
tant de temps; pel que fa a les publicacions, deia,
no hagueren estat possible sense l'ajuda dels seus
companys del jutjat, d'Alexandre Conejero, que li

9 d’octubre 2017
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proporcionava dades dels diferents arxius, de
Lleonard Giménez, que li corregia els treballs,
d'Isaïes Minetto pels molts dibuixos que havia fet
per a les diferents publicacions, a la impremta Set
i Set, especialment a Eleuteri i Francina per faci-
litar-li l'eixida al carrer dels seus treballs, i al
públic i gent d'Antella per la bona resposta i aco-
llida que li havien donat a tots els seus llibres.
Entrant de ple al Simposi, l'arquitecta d'Alzira
Paula Sarrión i Pérez, també auxiliada de la pro-
jecció, ens descrivia, d'una forma detallada i his-
tòrica, la construcció de la torre del palau senyo-
rial d'Antella, així com les seues vicissituts al llarg
del temps. Cal dir que Paula Sarrión té un màster
en conservació del patrimoni arquitectònic, amb
matrícula d'honor.
Tancava la primera jornada del simposi, el veí
d'Antella Isaïes Minetto i Gozàlvez, filòleg
d'Hispàniques i poeta, amb una llarga ponència
sota el títol “Etimologia dels topònims d'Antella”; ens
detallà l'etimologia dels noms d'Antella, de les
partides del terme, el riu, els seus barrancs,
carrers, i fins i tot els camins i altres llocs, així
com el nom mateix d’Antella.
Dissabte, 7 d'octubre, es celebrà la segona jorna-
da del Simposi, també a les 18 hores, però hi assis-
tí menys gent.
El regidor de Cultura de nou, presentava els
ponents: avui li tocava el torn a l'historiador
d'Alzira, Tomàs Peris i Albentosa, doctor en histò-
ria, amb diverses publicacions basades en la
comarca de la Ribera del Xúquer, sobretot, en la
vida camperola i les sèquies, en concret la Reial i
l'Escalona; aquesta vegada el títol de la seua con-
ferència era “Naixement, evolució i importància de la
Sèquia Reial del Xúquer”, amb la projecció de diver-
sos plànols on ens explicava la construcció de
l'Assut i la seua evolució al llarg de la història, ja
que fou reconstruïda moltes vegades de formes
diferents, però sempre davant de la casa de les
Comportes, encara que més amunt o més avall
del riu, atès que les riuades, de vegades, la des-
truïen o hi causaven desperfectes i així mateix
podem dir de la casa de les Comportes i de la
mateixa Sèquia Reial del Xúquer.
Tancava el Simposi, Alexandre Conejero i
Noguera, natural d'Antella i llicenciat en
Geografia i Història per la UNED, amb diverses
publicacions locals, i especialitzat en demografia,
ens donava la conferència “La població d'Antella,
una visió al llarg de la història”, en la qual amb la
gran projecció de gràfiques i piràmides, ens expli-

cà l'evolució històrica de la població d'Antella,
determinà moltes vegades les edats dels pobladors
i els diferents motius de despoblació.
Finalment, a tots els conferenciants, l'alcaldessa
els lliura el diploma acreditatiu de la seua partici-
pació al Simposi, i en finalitzar la jornada  hom
serví un vi d'honor als assistents, que aplaudiren
i gaudiren d’ aquestes lliçons locals magistrals.
Les ponències d'aquest Simposi estan publicades
a la web de l'Ajuntament (www.antella.es).

DILLUNS 9 D'OCTUBRE DE 2017
DIADA DELS VALENCIANS.- L'acte institucio-
nal d'aquesta diada es féu al voltant de les dotze;
començava a la plaça Major, on començà la pro-
cessó civica amb el tabalet i la dolçaina, que
seguia l'alcaldessa i tot l'equip de govern i una
vintena de persones; després de passar pel carrer
Nou d'Octubre, on el dolçainer acompanyat del
tabalet feren diverses tocates, es dirigiren a peu a
la casa de les Comportes, on Joan Josep Conejero
i Noguera, explicà qui fou Jaume I, que manà
construir l'Assut i la importància de l'olivera a la
Mediterrània, per això l'alcaldessa, en finalitzar el
parlament llançà a la Sèquia Reial un manoll de
branques d'olivera;  abans d'arribar en aquest
punt, Isaïes Minetto i Gozàlvez llegí un fragment
del llibre “Antella, abans i ara”, relacionat amb la
Sèquia Reial.
Amb la música dels dolçainers i els aplaudiments
del públic finalitzà aquest acte, i els assistents es
dirigiren a la plaça Major, on s’oferí al públic un
aperitiu.

DIMECRES, 11 D'OCTUBRE DE 2017
PRESENTACIÓ DEL PLA GENERAL URBÀ
D'ANTELLA A L'AUDITORI.- Al voltant de les 19
hores, els tècnics de la Diputació de València, amb
l'assistència de l'arquitecte municipal, presenta-
ren el Pla General Urbà Paisatgístic d'Antella, mit-
jançant una projecció de tot el terme del poble,
tot valorant principalment el paisatge, amb les
modificacions que proposaven, ja que més avant
en presentarien altres aspectes. Per finalitzar es
repartiren als assistents uns fulls per tal que
expressaren la seua opinió.
Aquestes fotografies i plànols exhibits es trobaven
també a l'entrada de l'auditori i exposats a
l'Ajuntament, conjuntament als fulls perquè la
gent poguera votar o expressar les  modificacions
que consideraren.
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DIUMENGE, 5 DE NOVEMBRE DE 2017
3r. MERCENARI IBER ANTELLA.- Aquest matí,
al poliesportiu municipal el Viver, s'ha celebrat el
3r Mercenari Iber Antella. Han començat els
majors d'edat i el júniors a les 10 hores i a les
11,30 hores el menuts; les eixides eren a tandes i
tots havien de superar una gran diversitat de pro-
ves i obstacles. No ens consta el nombre de parti-
cipants.
En la categoria absoluta el guanyador fou
Cristhian A. Zarta; en dones, Paula Esteiro, i en la
categoria juvenil, Víctor Martín; i en dones, Olga
Parets.
Més detalls d'aquest Mercenari Iber, la trobarem
al diari Levante-EMV de data 9 de novembre de
2017, pàg. 30, de la separata de la Ribera.

DIJOUS, 16 DE NOVEMBRE DE 2017
PREMI DE LITERATURA BREU EN VALENCIÀ
“VILA DE MISLATA 2017”, Al POETA D'ANTE-
LLA JOSEP MICÓ i CONEJERO.- Aquest dia es
va fer el lliurament dels premis de Literatura
Breu “Vila de Mislata”, en les diferents modali-
tats. En la modalitat de poesia en Valencià va
rebre el premi Josep Micó i Conejero de mans de
la poeta Isabel Garcia Canet, pel poemari
“Creuar l'instant”. L'acte el va presidir l'alcalde de
la ciutat i la regidora de Cultura de l'Ajuntament.
Prèviament és va representar una obra de teatre
en homenatge a Miguel Hernàndez en el 75é
Aniversari de la seua mort.

DIUMENGE, 19 DE NOVEMBRE DE 2017
CARME PERIS i CRESPÍ “Carmeta”, DONA
CENTENÀRIA D'ANTELLA.-  Avui compleix
cent anys Carme Peris i Crespí, coneguda a tot el
poble per Carmeta.
CARME PERIS i CRESPÍ, naix a Antella el dia 19
de novembre de 1917, al carrer la Puríssima, 25.
Era la filla menuda entre tres germans: Dolors,
Joaquim i ella; fills del matrimoni Dolors i
Joaquim.
Anà a l'escola pública de xiquetes del seu poble,
als baixos de l'Ajuntament, pel carrer Sant Rafel,
i amb la mestra Elvira Pla i Bernabeu (1884-
1960), on aprengué a llegir, escriure i costura.
Quan ja era boniqueta isqué de l'escola per aju-
dar a casa, abans dels catorze anys.
Quan el mestre Luis Horta Naus arriba a Antella

amb 60 xiquets evaquats de Madrid per la guerra
civil espanyola (1936-1939), al davant de la
Colònia del Ministeri d'Instrucció Pública que
s'instal·là a la casa del Rei, Carmeta, com l'ano-
menaven familiarment, entrà al servei d'aquesta
Colònia per atendre els xiquets. Ací treballà fins
que se n’anaren, però tal fou la confiança que hi
deposità el director, que li deixà les seues coses
personals que no pogué endur-se’n, amb la inten-
cio de vindre a recollir-les en finalitzar la guerra.
No en tornà mai, ni en sabé res mai més.
Finalitzada la guerra civil, Carmeta treballà com
empaperadora de taronges als magatzems
d'Eulogio i Capella, ací a Antella.
El dia 17 de juliol de 1947 és casa amb Quico
Alberola i Peiró, del qual enviudà el dia 17 de
gener de 2007; d'aquest matrimoni tingué cinc
fills; els tres primers foren varons, que se li mori-
ren a les hores o al dia de nàixer; posteriorment
tingué dues filles, Mari Carme (1955) i Francesca
(1958).
Carmeta amb les dues filles encara xicotetes va
continuar trreballant d'empaperadora de taron-
ges al magatzem de Cotes i Alberic, fins que ja
entrada en edat es dedicà únicament a les tasques
de la llar.
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DIMARTS, 5 DE DESEMBRE DE 2017
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS DE JAUME ARCOS
i PRESENTACIÓ DE LA REVISTA LA LLOCA
Núm. 13.-  A les 19,30 hores, en la Llar dels
Jubilats, el vicepresident de CILIM, Alexandre
Conejero i Noguera, ha presentat el número 13
de la revista La Lloca, amb el monogràfic Conreu i
reg dels camps d'Antella; així mateix, s'ha inaugurat
l'exposició de dibuixos de Jaume Arcos, dibui-
xant de les portades i il·lustracions de les últimes
revistes de la Lloca. Jaume, present a l'acte, va
donar les gràcies a l'Associació CILIM per tant
magnifica exposició que s'havia fet dels seus
dibuixos de la revista que es presentava, ja que la
vintena de panells estaven relacionats amb els
conreus i productes del poble com ara la de l'a-
rrós (ja desaparegut) i la taronja. Després es va
servir un vi d'honor i es repartiren les revistes als
socis assistents.
JAUME ARCOS i REQUENA, és nascut a
Majadas (Conca) el 5 d'octubre de 1965; monitor
de teatre, amb estudis fins a quart curs de Disseny
d'Interiors a l'Escola d'Arts i Oficis Genaro
Lahuerta de València; més avant va obtindre la
diplomatura de Disseny Interior a l'acadèmia
CCC (Centri Cultural per Correspondència). Ha
fet obra pictòrica a l'oli, pastís, carbó, aquarel·la i
sobretot acrílic; ha col·laborat amb les il·lustra-
cions del llibre de poesiaMatria i les revistes de la
Lloca.

DIMECRES, DE DESEMBRE DE 2017
13a FIRA ARTESANAL ANTELLA 2017.- A l'an-
tic carrer Damià Crua, avui anomenat Leopoldo
Ortíz, s'ha instal·lat la 13a Fira Artesanal Antella
2017. Ha estat oberta al llarg de tot el dia i hi
havia parades de venda a tot arreu, des de un
manyà fent claus de panys, fins bijuteria i menjar
de tota mena.

DISSABTE, 16 DE DESEMBRE DE 2017
CONCERT DE SANTA CECILIA DE LA PRO-
TECTORA MUSICAL.- La banda de música la
Protectora Musical, a l'Auditori municipal, al vol-

tant de les 19 hores, ha oferit al poble el concert
de Santa Cecília. La banda ha estat dirigida pel
mestre Gaspart Nadal, i ha interpretat les
següents tocates: Dansa Colorista, la Torre de
l'Or, Vent del poble, Dali, i Music for a movie pic-
tures; cadascuna d'aquestes obres corresponia a
les cinc arts clàssiques, dansa, teatre, arquitectu-
ra, poesia i pintura, respectivament del títols
esmentats.

DIVENDRES, 29 DE DESEMBRE DE 2017
PREMIS EXCEL·LÈNCIA 2017.- Aquesta poque-
ta nit, a la sala d'actes de l'Ajuntament, ple de
gom a gom, s'han atorgat els premis Excel·lència
al bomber Juan Carlos Teruel i a la piragüista
Bàrbara Pardo.
Presentava l'acte el regidor de Cultura Joan Josep
Conejero, i seguia la locutora de ràdio Empar
Piqueres, la qual comentava la projecció fotogrà-
fica del Bomber pel Món, Juan Carlos Teruel, tot
per la seua ajuda humanitària als més desfavorits,
ja que com a fundador i vicepresident de l'ONG
Bombers del Món ha intervingut al Sàhara,
Nicaragua, Panamà, Haití, i Grècia entre d’altres.
Tot seguit Joan Josep Conejero, antic piragüista,
feia el mateix amb Bàrbara Pardo, la qual a més a
més de les diferents competicions guanyades en
anys anteriors, enguany havia aconseguit la Copa
d'Espanya, en piragüisme en K-1, 1000 m. a
Trassona (Astúries), el 22 i 23/04/2017; fou la
primera en el Campionat d'Espanya Sprint
Olímpic en K-1, 1000 m. a Verducido
(Pontevedra), així com la segona al mateix cam-
pionat i lloc, en 500 m; la segona del món en l'e-
quip de K-4, 500 m. celebrat a Pitesti (Romania);
aquestes dues en l’últim campionat de juliol d'en-
guany; tot açò, entre d’altres competicions també
guanyades enguany.
Tancaven l'acte els dos homenatjats amb paraules
d'agraïment als seus familiars, sobretot, i al reco-
neixement que l'Ajuntament els havia fet.
L'alcaldessa Emilia Ortiz els féu lliurament dels
diplomes corresponents.
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L'ESTATUT MUNICIPAL DE 1924.

El 23 de desembre de 1923 Calvo Sotelo va ser
nomenat director general d'Administració.
Immediatament va posar en marxa l'estudi de la
reforma local espanyola, per a la qual va comp-
tar amb la col·laboració de Gil Robles,
Vallellano, Jordana de Pozas, Pi i Sunyer, Vidal i
Guardiola i el seu germà Leopoldo.

Finalment l'Estatut municipal seria sancionat
per Alfons XIII el dia 8 de març de 1924.

Tot i la gran extensió de l'Estatut municipal, va
ser necessari el seu desenvolupament per mitjà
dels reglaments. Promulgats entre el 2 de juny
de 1924 i el 2 de febrer de 1925, van ser els
següents: els de Població i termes municipals i
Contractació (2 de juliol de 1924); Organització
i funcionament dels Ajuntaments (10 de juliol);
Obres, serveis i béns municipals (14 de juliol);
Secretaris, interventors de fons i empleats muni-
cipals; Procediment en matèria municipal i
Hisenda municipal (23 d'agost 1924).
Finalment, el de Sanitat municipal seria promul-
gat el 9 de febrer de de 1925.

L'aprovació de l'Estatut suposava un nou sistema
de finançament que va permetre als ajunta-
ments, entre els quals el d'Antella, comptar amb

més recursos ordinaris i extraordinaris i així
poder executar obres públiques i millorar ser-
veis indispensables.

PROJECTE D'ABASTIMENT D'AIGÜES,
CLAVEGUERAM I ENLLUMENAT
PÚBLIC.

L'encàrrec del projecte va recaure en el Capità
del Cos d'Enginyers Militars Don Eugenio de
Ondovilla Sotés.

Entre octubre i desembre de l'any 1925 va realit-
zar un exhaustiu estudi per a la instal·lació i el
manteniment de la xarxa d'aigües potables, cla-
vegueram, tractament de les aigües residuals i
enllumenat públic per al municipi d'Antella.
Aquest estudi constava de tres volums. El primer
era un informe elaborat a partir de les necessi-
tats de la població, tenint en compte el nombre
d'habitants, l'orografia del territori i els possi-
bles punts de proveïment d'aigua.

El segon volum consistia en una memòria des-
criptiva del projecte, amb un conjunt de plans
on quedava plasmada tant la xarxa que distri-
buïa l'aigua potable, des d'una xarxa principal
cap a les xarxes secundàries i de proveïment
dels particulars, com la xarxa de recollida d'ai-
gües residuals i, finalment, la distribució de la
xarxa d'enllumenat públic.

L'últim volum consistia en un desenvolupat
Pressupost i Plec de Condicions on expressava el
cost de les obres, el cost del seu manteniment i
l'amortització futura del projecte.

El projecte va resultar molt ambiciós i per tant,
molt car. Segons les dades de l'enginyer, el cost
de les tres obres era:

LA  INSTAL·LACIÓ DE LES 
AIGÜES POTABLES AL 
MUNICIPI D'ANTELLA

ARACELI ORTIZ VALERO
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Aigua Potable, 95.000 pessetes
Clavegueram, 30.000 pessetes
Enllumenat, 160.00 pessetes 

Cal tenir en compte que calia afegir els costos
calculats per al manteniment de l'obra que, en
conjunt, superava la xifra de 35.000 pessetes
anuals.

FINANÇAMENT DEL PROJECTE.

Fou el Banc de Crèdit Local Espanyol, creat el
1925 com a societat anònima amb l'objecte de
finançar a entitats locals, l'encarregat de conce-
dir el crèdit de 150.000 pessetes, amortitzables a
50 anys, per a realitzar-ne les obres. Però el preu
tan elevat del projecte inicial va fer que el
mateix Banc es dirigís a l'Ajuntament demanant
[...] "Una reducció del cost de les reformes o
una limitació possible de les obres [...] davant la
impossibilitat d'ampliar el crèdit inicial".

En aquesta situació, el mateix enginyer exposà
la possibilitat que alguna part del projecte fos
sufragat posteriorment per l'Ajuntament o par-
ticular "al qual se li reintegrarà en les anualitats
que foren convenients" i es compromet a realit-
zar un nou pressupost que s'ajustés a les 150.000
pessetes que oferia l'entitat bancària.

És així com en la sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament del 6 de Juny de 1926, s'acordà eli-
minar del projecte inicial l'enllumenat públic i
es demanà un nou pressupost, el qual es va ajus-
tar a 152.979'05 pessetes. Finalment, el Banc de
Crèdit Local va concedir un crèdit per valor de
153.000 pessetes.

El 14 de desembre de 1926, en l'apartat Annex
Únic de la Gaceta de Madrid es publiquen les
bases per al concurs de licitació de les obres de
les aigües potables i clavegueram. El resultat del
concurs va ser l'adjudicació al senyor José
Terrassa d'Entrambasaguas, apoderat del mateix

Banc de Crèdit Local. Tal com es recollia a les
bases de l'anunci, el valor del plec va ser de
148.779'05 pessetes amb una bestreta de 4.200
pessetes per a expropiacions. Tot el tràmit es va
realitzar davant el Notari d'Alberic, Don Luis
Calero Luanco, el 17 de Gener de del 1927.

Des de la posada en marxa de la xarxa l'amortit-
zació de l'obra es va realitzar en els anys
següents amb el pagament d'una taxa fixa de
2'50 pessetes al mes per un subministrament de
120 litres diaris, tot incrementant el pagament si
es superava la quantitat de litres subministrats.
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La brevetat de la pandèmia de grip de 1918 plan-
tejà greus problemes als metges de l’època. No tin-
gueren la possibilitat de provar diferents remeis o
d’aprendre res sobre la malaltia abans que acabés,
cosa que ha plantejat alguns problemes als histo-
riadors des de llavors.

1

Terence Ranger
The Spanish Influenza Pandemic of 1918-19 (2003)

1.- INTRODUCCIÓ

En el present article vull fer memòria de l’epidè-
mia de grip que, com a la resta del món, als
pobles valencians també va provocar una gran
mortalitat a la tardor i hivern de 1918.  Els pri-
mers efectes de l’epidèmia són de la primavera
d’aquell mateix any, que la gent als pobles valen-
cians va anomenar la “cucaracha”

2
. Enguany és el

primer centenari d’aquells fets. En l’article pre-
sent intentaré explicar els motius d’aquella
catàstrofe sanitària.

L’11 de novembre de 1918 se signava l’armistici
entre els Aliats i l’Imperi germànic que donava
per acabat el conflicte bèl·lic de la Primera
Guerra Mundial, una guerra de caràcter impe-
rialista entre les potències d’aquell temps
(Alemanya, Gran Bretanya, França i la interven-
ció posterior dels EUA), que va causar la mort
de nou milions de persones entre 1914 i 1918,
en la qual Espanya es va mantindre neutral.

Uns mesos abans de la finalització del conflicte
bèl·lic començava una de les  epidèmies més
devastadores  de la humanitat: l’epidèmia de
grip de 1918

3
que passaria a la història amb el

nom de la Grip espanyola o la Dama espanyola o
amb la paraula italiana “influenza”

4
A Espanya

també se la va conèixer com a  “el soldado de
Nápoles”

5
. 

Es calcula que l’epidèmia va provocar  la mort
de cinquanta milions de persones arreu del
món, però a diferència d’altres epidèmies de
grip que afecten bàsicament xiquets i persones
majors, en aquest cas moltes de les seues vícti-
mes foren persones joves i adultes sanes. La
mortalitat també va afectar els animals, princi-
palment gossos i gats.

L’origen de la pandèmia, segons les últimes
investigacions, va ser els EUA, on es va detectar
aquest virus per primera vegada el 8 de març de
1918, concretament a un campament militar,
anomenat Fort Riley, a l’estat de Kansas i, en
algun moment d’aquell estiu el virus va sofrir
una mutació que el va transformar en un agent
infecciós de caràcter letal. El primer cas confir-
mat de la mutació, a Europa, és del dia 22 d’a-
gost de 1918, a Brest (la Bretanya francesa), que
era el port francès per on desembarcaven les
tropes nord-americanes aliades en la  Guerra
Mundial. Després de donar-se els primers casos
a Europa, la grip va passar al maig d’aquell any

CENT ANYS DE LA PANDÈMIA 
DE LA GRIP DE 1918 

ALEJANDRO CONEJERO NOGUERA
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a Espanya. La premsa espanyola no va censurar
les informacions sobre la malaltia i les seues con-
seqüències dins del territori espanyol a diferèn-
cia de la premsa dels països combatents, que sí
ho havien fet per considerar-ho un tema de
caràcter militar; així, doncs, els francesos
començaren a dir-li “grippe espagnole”,mentre als
fronts l’epidèmia estava causant milers de morts
entre els combatents

6
.

La Primera Guerra Mundial no va causar direc-
tament la grip però el moviment de tropes i de
treballadors per tot arreu, atesa la modernitza-
ció dels sistemes de transport, ajudaren a l’ex-
pansió de l’epidèmia per tot el planeta.

2.- LES CAUSES DE LA PROPAGACIÓ 
DE L’EPIDÈMIA.

En les últimes setmanes del conflicte bèl·lic i en
la postguerra, entre 1918 i 1919, es va produir
una greu epidèmia gripal que, encara que no
pot separar-se del conflicte, també incidiria en
la seua propagació a causa del cansament  i debi-
litat dels combatents, la feblesa de les pobla-
cions mal alimentades i la greu situació sanitària
del moment

7
. També va afavorir el contagi la

mobilitat de la gent en aquest període.

Tres onades gripals successives es produïren el
mateix any. Espanya s’hi veurà afectada plena-
ment. La primera onada epidèmica transcorre
entre març i juliol de 1918. La segona entre
agost i desembre, la més virulenta (és l’onada
que va patir Antella), i la tercera, de febrer a
abril de 1919.

A Madrid, el 22 d’abril de 1919, la Reial
Acadèmia de Medicina  va fer balanç dels efectes
de l’epidèmia a tot l’Estat, segons els quals, 8
milions de persones s’hi van veure afectades, de
les quals 236.097 persones van morir. Les pro-

víncies de València, Múrcia, Burgos, A Coruña i
Ourense van ser les més afectades, amb més de
5.000 defuncions en cadascuna.

3.-ETIMOLOGIA DEL MOT.

El virus de la grip o influença és un virus típic
del sistema respiratori que afecta milions de per-
sones anualment. El virus que apareix per tot
arreu amb els primers freds de la tardor i de l’hi-
vern és una patologia documentada ja des dels
primers registres mèdics. Hipòcrates, al segle V
abans de Crist, ja la va descriure. Hi ha tres tipus
de virus de grip (A, B o C). El virus de la grip de
1918 és del tipus A, responsable de  la majoria
de les epidèmies i pandèmies perquè  mostra
una gran variació de propietats d’un any en un
altre. Les últimes investigacions d’aquella pandèmia
de grip estan aclarint que es va produir a causa d’una
de les mutacions del virus gripal, concretament el
denominat H1N1, que fou molt virulent i letal 

8
, ja

que com hem avançat va produir la mort d’uns
cinquanta milions de persones a tot el món. A
causa de la pandèmia es va intentar trobar la
resialla d’aquell virus per conèixer les causes de
la seua violència. Les restes mortals d’uns mari-
ners a l’illa noruega de Spitsbergen i també dels
habitants infectats van donar com a resultat la
reconstrucció del virus que havia causat la mor-
talitat de 1918; i encara que se l’ha pogut
reconstruir, no es pot descartar totalment una
altra epidèmia similar

9
. L’epidèmia tal com va

aparèixer desaparegué, i va deixar darrere seu
una gran nombre de víctimes sense fer distinció
de classe social o condició arreu del món.

El seu nom contemporani i més usual com hui
l’anomenem, grip, procedeix de la paraula ale-
manya GREIFEN que vol dir: agafar. L’actual
denominació es va generalitzar al segle XVIII al
costat de la paraula italiana “influenza”. Des del
segle XVI es documenten epidèmies importants



de grip; les més transcendents, però, han estat
les dels anys 1889-1890 i, la que a nosaltres ens
interessa, la de 1918. 

“Jo també tinc la passà” –diu la gent com si digu-
és: “Jo també vaig a la moda”; “Hi ha passà…”;
“No em trobe bé” –repeteixen en conjunt el
dependent de la botiga, el paleta de l’obra, el
soldat a la caserna, les xiques del taller i el
senyoret al bar, i hi ha qui diu: “no en feu cas, és
la passà”. Són comentaris corrents d’aquells anys
entre la gent que va sofrir els efectes de la grip.

Els símptomes habituals de la grip (augment
ràpid de la febre, tremolors, mal de cap, dolors
musculars en esquena i cames, tos seca) es van
presentar en la majoria dels casos descrits i els
pacients es recuperaven amb uns dies de repòs
al llit. Però alguns individus que mostraven sig-
nes d’infecció morien en 24 hores, normalment
després d’un episodi de pneumònia. Molts dels
qui van morir presentaven coloració blava dels
llavis, orelles, cara, dits de les mans i dels peus;
un símptoma que es denomina cianosi i que és
provocat  per falta d’oxigen. Les autòpsies reve-
laven danys als pulmons i al cor, així com en
altres òrgans, com el fetge,
els ronyons o la vesícula. 

En el llibre El genet pàl·lid
10
,

escrit en commemoració de
l’episodi de grip s’apunta: 

“…la immensa majoria de
les persones que van patir
la grip espanyola només
presentaven els símptomes
d’una grip comuna: irrita-
ció de la gola, mal de cap i
febre (….) però quan la
malaltia aparegué en el
mes d’agost d’aquell any ja no era gens ordinà-
ria: els pacients no tardaven a tindre problemes
per a respirar. En les galtes de la cara apareixien
dos taques de color de la caoba i, en poques hores,

la tonalitat ja havia cobert les seues cares d’orella
a orella. El color es tornava obscur fins esdevenir
negre. El color negre apareixia primer en les extre-
mitats (les mans, els peus i les ungles) i anava
estenent-se fins a l’abdomen i el tors. Una vegada
apareixia el color negre en el cos, la mort es pro-
duïa en qüestió de dies o d’hores.. ”

4.- L’EPIDÈMIA DE GRIP A CASA 
NOSTRA. 

Els primers efectes de l’epidèmia de la grip apa-
reixen a la Península Ibèrica en els primers dies
del mes de març. La notícia d’una epidèmia gri-
pal

11
apareix en un telegrama d’agència perdut

dins dels diaris de l’època, en la localitat de
Dueñas (Palència) però, segons diuen les cròni-
ques, ningú li donarà la més mínima importàn-
cia. La notícia nacional era, en aquells moments
l’èxit de la sarsuela del mestre Serrano “La can-
ción del olvido”. 

Antonio Maura (1853-1925) aleshores president
del Govern dirà: 

“Aún habiendo conseguido los españoles mantenernos
neutrales hasta el fin, no nos librábamos de padecer
tres terribles plagas que las guerras grandes traen con-
sigo: el hambre, la peste y la inmoralidad (…)
Azotábamos además últimamente cierta mortífera epi-
demia, importada en nuestro suelo desde los frentes de
batalla y que reexportada luego, se bautizó en Francia
(…) con el nombre de grippe espagnole”

Econòmicament són anys de creixement, atesa
la neutralitat espanyola en aquell conflicte,
però, al mateix temps, té lloc la contínua i ràpi-
da pujada dels preus, sobretot d’aquells de pri-
mera necessitat, actius fins a 1920, dos anys des-

Productes         1914       índex       1917       índex    1919      índex      1920      índex

Pa Kg                 0,40      100           0,45      112         0,53     132          0,65      159

Carn Kg             1,88       100           2,20      117         3,20     170          3,84     204

Ous Dotzena      1,15        100           1,35       117         2,00     173          2,07      180

Creïlles Kg         0,15       100           0,21       111          0,25     166          0,34      226

Arròs Kg            0,52      100           0,58      111          0,73     140          0,91       175

INDEX GENERAL             100                         115                     164                       193
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prés de la finalització del conflicte. El següent
quadre ens informa de l’índex de la pujada dels
preus d’aquells anys si prenem com a referència
l’índex 100 de l’any 1914.

Pujades espectaculars dels preus, que va provo-
car efectes més greus als pobles que no a les ciu-
tats en els anys de la guerra. Pujades de preus
causades en part a les polítiques econòmiques
basades en les exportacions als països comba-
tents que eren més rentables i, per l’altra, a les
dificultats de les importacions pel conflicte
bèl·lic. El problema principal era el de la recer-
ca de les anomenades subsistències, és a dir, tro-
bar els aliments bàsics per a la subsistència: “….
se va acentuando cada dia más el malestar en la clase
media y obrera por motivo de los elevados precios de las
subsistencias y de toda clase de géneros de comer, así
también ropas, mantas, etc…”

12

5.- L’epidèmia a Antella.

Per al decenni comprés entre 1910 i 1920  l’evo-
lució de la població d’Antella, segons les dades
estadístiques

13
és un augment constant de la

població, ja que es va passar dels 1.421 habitants
de 1910 als 1.724 de 1920. Amb una economia
essencialment agrícola, (conreu de l’arròs, hor-
talisses i taronges), quasi de subsistència i amb
moltes caresties per a molta gent del nostre
poble agreujades per la caiguda dels preus de la
taronja a causa del cessament de les exporta-
cions pel conflicte bèl·lic i
també, la consegüent cai-
guda dels jornals.

Per a conèixer l’impacte
de l’epidèmia de la grip
de 1918 a Antella  cal res-
seguir el document redac-
tat pel Rector de la parrò-
quia Carlos Sala Poquet
(capellà des del 26 de
maig de 1904 fins al 26 de
juny de 1931) on anota
que: “Desde la fecha de 1913
en que ya hablan estas memo-
rias no ocurren hechos notables en la población hasta
1918 en que durante los meses de agosto, septiembre y
octubre se desarrolla una epidemia de gripe a la cual
el vulgo dio en llamarle “la cucaracha”

14
en sentido

despectivo y jugueton…”

Continua el rector la seua crònica i ens diu : ”…

.pero que agravándose después toma el carácter de ver-
dadera epidemia hasta el extremo de registrar 17
defunciones dándose el caso de dos en un día y con
intervalo de pocas horas. La población se alarma y por
la Inspección de Sanidad se toman las medidas perti-
nentes, tales como no dejar entrar a nadie (vol dir ni
als domicilis dels afectats i ni als pobles) por lo
que se dio el caso de fallecimientos sin recibir el consue-
lo de la religión….”

El rector es va quedar curt en la xifra de les
defuncions ja que van ser un total de 29 perso-
nes que van faltar aquell any per l’epidèmia de
grip.

Per la meua  part he comprovat les defuncions
relacionades amb qüestions respiratòries per al
període comprés entre 1910 i 1920 (xifres
reflectides al quadre adjunt) per tal de veure de
més a prop l’augment produït per la incidència
de l’epidèmia de grip de 1918. Del  total de les
51 defuncions d’aquell any, que corresponen a
28 homes i 23 dones, les defuncions per causa
de la grip foren 29 persones, de les quals 17
eren homes i 12 dones.

En el següent quadre podem veure el número
de defuncions totals per comprovar-hi l’aug-
ment de les defuncions de 1918 pels efectes de
l’epidèmia. (Per als anys 1912 i 1913 no hi han
dades al registre Civil, per pèrdua de les fulles
corresponents).

Les anotacions del rector continuen: “…En  las
entradas del pueblo permanecían dos personas provis-
tas de dos máquinas rudimentarias de pulverizar
viñedos para desinfección de las personas que entra-
ban en la población rociándolas con zotal. Los vigi-
lantes nocturnos eran los encargados de llevarles a los
familiares y apestados todo aquello que les era necesa-
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Any               1910     1911    1912      1913     1914     1915     1916    1917     1918     1919     1920
Aparell
respiratori       8         6         ¿?        ¿?        3           2          3        7           9         10          5
Grip                                                                            1                                  29                    3
TOTAL              8         6                                3           3          3        7           38       10          3

Any               1910     1911     1912    1913    1914     1915     1916    1917     1918      1919     1920
Defuncions       26        31      ¿?       ¿?         20         20         23      28         51        24        22
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rio, ya que les aislaban de sus vecinos por órdenes dic-
tadas por el Inspector de Sanidad…. Como consecuen-
cia de lo dicho el pueblo entra en la obsesión de la
muerte, el pavor se apodera de todos….”

Aquestes eren les mesures emprades pels pobles
i per les autoritats sanitàries per tal de combatre
l’epidèmia, entre les quals trobem l’aïllament
de les persones infectades pel virus,  assistides
pels seus familiars només. En aquells moments
exercia de metge a Antella,  Vicente Miguel i
Miragall (Torrent, 23/12/1879–Antella,
22/10/1942) que va fer front amb antitèrmics i
banys d’aigua freda, entre altres remeis, que les
institucions ja havien posat en pràctica.

15

Davant d’aquesta calamitat sanitària, el text del
rector acaba dient que a principis de novembre,
quant ja l’episodi epidèmic més greu havia aca-
bat, es va celebrar una peregrinació a l’ermita “y
el dia de todos santos (1º de Noviembre) – la gent del
poble –acude al consuelo de su fe puesta en el santo
Cristo de la Agonía todos juntos acuden a la ermita,
el sacerdote cura párroco D. Carlos Sala Poquet saca
la santa imagen de su nicho y lo entrega al Señor
Alcalde D. Francisco Ortiz Llorens quien acompañado
del pueblo recorre las calles todas y entra en casa de los
apestados para ser devuelto después en el mismo día
procesionalmente a su ermita. ¿Milagro? (Es pregun-
ta el rector) No se afirma. Pero desde aquel instante
la epidemia decrece y ya no se registran más defuncio-
nes a partir de esa fecha y la fe local en la santa
Imagen se acrecienta”

Efectivament en novembre de 1918 l’epidèmia
decau

16
com donen testimoni les anotacions del

Registre Civil, però, com analitzaré després, en
el mes de novembre encara hi hauran unes
quantes defuncions més per la grip.

6.- ANTELLA 1910-1920.

L’observació de les defuncions registrades a
Antella segons el Registre Civil, ens mostra que
fins a 1915 les causes de la mortalitat relacionades
amb l’aparell respiratori prenen el nom de “bron-
coneumonía”; “Krupp”; “Bronquitis”; “Bronquitis
capilar”; “Bronquitis crónica” però no hi ha cap
registre amb el nom específic de grip fins al 1915.
En aquell any només hi ha un registre de defun-
ció per causa de la grip, del dia 9 de novembre,
la d’una dona de 68 anys. Durant els anys 1916 i
1917 no hi ha cap registre de defuncions  causa-
des per la grip.

6.1.- DEFUNCIONS RELACIONADES AMB
L’APARELL RESPIRATORI.

Les primeres defuncions per causes relaciona-
des amb l’aparell respiratori corresponen al mes
de març; es tracta d’un xiquet de 10 mesos i una
dona de 69 anys i estan registrades com a causa
de bronquitis. Al maig n’hi ha tres: dos de
“coqueluche” i corresponen a dos xiquetes de 3 i
un mes d’edat, respectivament, i una dona de 68
anys per tuberculosi. El mes de Juny presenta
dos casos més de “coqueluche”,  dos xiquetes de 5
mesos. 

6.2.- DEFUNCIONS AMB EL REGISTRE DE GRIP. 

Serà al mes de juliol quan apareix el primer
registre amb la menció específica de grip i és una
dona de 70 anys, registrada el dia 1 de juliol de
1918. El següent cas correspon a un home de 60
anys registrat el dia 19 de setembre. Octubre és
quan l’epidèmia es fa palesa a Antella:

4-10-1918, una xiqueta d’un any.
9-10-1918, comença al municipi el màxim grau
d’incidència de l’epidèmia, amb les defuncions
d’un home de 20 i una dona de 34 anys.
13-10-1918, dues defuncions, un home de 32
anys i una xiqueta de 9 mesos.
16-10-1918, una defunció d’un home de 33 anys.
17-10-1918, una defunció d’un home de 27 anys.
18-10-1918, mor un xiquet de 6 mesos d’edat.
20-10-1918, dues defuncions, una dona de 31
anys i un home  de 33 anys.
21-10-1918, dues defuncions, un home de 38
anys i un xiquet de 9 mesos d’edat.
25-10-1918, una defunció que correspon a una
xiqueta de 13 mesos.
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26-10-1918, una defunció, un home de 58 anys.
27-10-1918, una defunció d’una dona de 28
anys.
28-10-1918, una defunció d’una dona de 26
anys.
29-10-1918, dues defuncions, un home de 28 i
una dona de 49 anys.
30-10-1918, una defunció d’una dona de 26
anys.
L’alta mortalitat de l’octubre sí que seria pre-
ocupant per als habitants del nostre poble.
L’epidèmia de grip continua durant  novembre,
però sense la intensitat del mes anterior, malgrat
que encara es registren 6 defuncions pel mateix
motiu:

5-11-1918, una defunció, una dona de 31 anys.
7-11-1918, una defunció, un xiquet de 10 anys.
8-11-1918, una defunció, un home de 32 anys.
12-11-1918, una defunció, un home de 36 anys.
14-11-1918, una defunció, un home de 19 anys. 
18-11-1918, una defunció, un xiquet de 3 anys.

Encara que la màxima virulència de l’epidèmia
va remetent, en 1920 hi ha quatre registres de
defuncions a causa de la grip, concretament en
el mes de gener d’aquell any, que corresponen
a dos homes de 73 i 43 anys, respectivament, i a
dues dones de 60 anys.

7.- ANÀLISI DE LA MORTALITAT DE
GRIP A ANTELLA.

La màxima mortalitat per grups d’edats
d’Antella correspon a la ràtio compresa entre els
26 i 40 anys dels dos sexes que corresponen a 14
persones i que representen el 55% del total de
les defuncions. La ràtio compresa entre els 0-10
anys representen el 18% del total, mentre que la
compresa entre els 41-70 anys representen el
18% restant. Podem observar que l’epidèmia va
tocar quasi tots els grups d’edats, excepte als
majors de més de 70 anys. Els percentatges de la
mortalitat a causa de la grip sobre les 28 defun-
cions registrades són els següents:

Per sexes el masculí representa el 60,71% del
total de  les defuncions relacionades amb l’epi-
dèmia de la grip de 1918, mentre que el sexe
femení en representa  el 39,29%.

CONCLUSIONS.

Tots sabem que els episodis de grip es produei-
xen tots els anys al començament dels primers
freds de la tardor i l’hivern i que cada any cor-
respon a una variació del virus de la grip. És per
això que el tractament de la grip resulta difícil
de controlar. L’epidèmia de 1918 es va produir
per la mutació del virus de la grip i va provocar
l’alta mortalitat d’aquell any. La mutació, la fina-
lització de la Primera Guerra Mundial, el trans-
vasament de persones arreu de tot el món, la
debilitació dels combatents, la subalimentació
de les persones, i les condicions gens higièni-
ques d’aleshores, en provocaren l’extensió per
tots els continents i es va convertir en una pan-
dèmia.

Una altra característica en serà, finalment,  que
a diferència d’altres ocasions la mortalitat es va
fer més sensible en les persones entre  26 i 40
anys i, en molts casos, persones saludables.

Per últim he afegit el llistat de les persones que
van morir a Antella  a causa del virus:

Alberola Benavent, Carmen
Alberola Ferris, Antolina
Alvarez Pardo, José
Blasco Vidal, Nieves
Bru Calvo, Antonio
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Grups d´edats Homes Dones Percentatge
0 a 10 anys                  4               3                   25,00%
11 a 20 anys                2               0                      7,00%
21 a 40 anys                8               6                   49,00%
41 a 70 anys                2               3                    16,00%
Més de 70 anys           1               0                     3,00%
TOTAL                        17             12                  100,00%
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Calvo Mateu, José
CantosMompó, Eusebio
Cebriá Noguera, Vicenta Maria
Cisneros Vicente, Antonio
Cuenca Peris, Amalia
Cuenca Pérez, Bernardo
Escalera Bou, Emilio
Esparza Ortiz, Francisco
Esplugues Plá, Teresa
Garcia Andreu, Miguel
InglesFrigols, Milagros
Juan Corbera, Vicenta Maria
Martinez Pardo, Jacinto

Martinez Juan, Jacinto
MartinezSaez, Julián
Mateu Montagudo, Manuel
Mateu sanchis, Amadeo
MompóEsparza, Julia
Noguera Juan, Teresa
Pardo Garcia, Araceli
Pardo Garcia, Olegario
Pérez Crespi, Vicenta
Pérez Pérez, Genoveva
Sotos Martorell, Ismael
Serrano Juan, José
Vicent T., Concepción
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conocida por aquí,( es refereix a l´actual provincia de
Castelló), por el nombre de cucaracha se extiende por los
pueblos de la provincia.” () “porque decían que se desar-
rollaba y extendía como este insecto”

3. Alguns historiadors, pels seus efectes, la van comparar
amb la peste negra medieval.

4. Influència del fred.

5. El nom de soldado de Napolés procedeix de la zarzuela
del mestre Serrano “La canción del olvido” i on apareix
esta cançò que va marcar tota una época en Espanya.
Mentres es representava esta obra és quan van apareixer
els primers síntomes de l´epidèmia en Madrid i la gent va
batejar esta epidèmia com a “soldado de Napoles.”

6. https://cruzrojaepidemiologia.woedpress.com

7. En este moment es desconeixien encara els antibiòtics.
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9. EL PAIS. 14 d´octubre de 1998.
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11. Idem…

12. El Mercantil Valenciano, 1 de gener de 1918.

13. INE. Institut Nacional d´estadística.
14. La cucaracha és el nom que la gent dels pobles que van
viure aquella catàstrofe sanitària li van donar a l´epidè-
mia de grip de la tardor-hivern de 1918. Consultades
algunes fonts orals del poble encara li diuen la cucarcha
però no acerten a dir que aquella mortalitat va ser pro-
vocada per la grip.

15. METGES D´ANTELLA. Herrero Piqueres, Joan
Francesc. Antella- 1999.

16. Les epidèmies tenen estes característiques apareixen i
desapareixen, tal com apleguen desapareixen, això si
deixant el seu rastre mortal, com en esta ocasió.

NOTES:
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Quan em proposaren participar en la publicació
que ara teniu a les mans, una mena d’orgull em
va recórrer des del cap fins els peus, de què
voleu que us parle?... el meu interlocutor ràpi-
dament em va dir: - Del tema que vulgues, cen-
trat en Antella… i és això precisament, el meu
objectiu,  mostrar-vos, convèncer-vos que a
l’Arxiu Històric Municipal de Castelló hi ha
documentació del tema que vulgueu, centrat en
Antella. Només falta anar treballant aqueixa
informació, localitzar-la, llegir-la, triar-la i donar-
la a conèixer. Per quina raó està a Castelló?,
doncs perquè s’hi ha conservat  gran part de la
documentació notarial d’aquells anys, com ara,
la compra d’una casa, d’un tros de terra, un tes-
tament, les cartes nupcials, etc … no vull dir que
hi haja llibres d’Antella, sinó que hi han llibres
on es conté molta informació  sobre Antella;
personalment, alguna coseta ja he dit: del nego-
ci i transport de la fusta, del repoblament
d’Antella després de la expulsió dels moriscos;
hui parlaré de L’Antella morisca.

Antella era un nucli habitat des de la prehistò-
ria; els seus habitants  s’havien dedicat prefe-
rentment al conreu de la terra i transformaren

a força de treball un paisatge  no massa diferent
de l’actual, si no pensem en les varietats de cul-
tius que dominaven, però en general, trobem a
les acaballes del segle XVI  un terme que a grans
pinzellades resultaria més o menys així: venint
de l’Oest entre el Xúquer i la muntanya predo-
mini de la terra campa barrejada de morerars
per les partides i paratges de  L’Oro, La Vana ,
Xarquia , Barranc de la Manyana; al sud del
poblat, entre la Sèquia Reial i el Xúquer, a les
esgoletges de l’assut, els arrossars; al Pla, terra
de morerars i vinya, i a les terres més fondes,
també arrossars; anant cap a l’Est per les parti-
des Viver, Sort  Major, Racó  o L’Horta Baixa,
entre d’altres, terres campes, morerars, figuerals
i vinya; i al Nord, el secà, la Muntanya i les Sorts,
on predomina l’olivera i el garrofer, per on pas-
turava el ramat caprí, on estaven els corrals de
ruscos d’abelles. Avui tot és tarongers i caquiers,
efectivament, però l’escenari és el mateix, un
terme limitat per un riu donador de vida, traves-
sat per dues sèquies, La Reial i la del Lloc, un
poblat situat al límit entre la muntanya i la terra
fèrtil, pobladors espargits  a la manera morisca,
preferentment sota l’ombra protectora de la

L’ANTELLA MORISCA

VALERIÀ BENETÓ FERRANDO
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Torre del Senyor d’Antella i més enllà Xarquia,
Roseta, Pintor, i Rafalet; dispersió convenient
per voler viure prop de la terra que es treballava,
però, d’altra banda, el temor a les riuades o la
conveniència d’agrupar-se per viure amb més
seguretat en poblats tancats per portals. 

Desconeixem la ubicació exacta dels nuclis
urbans de La Xarquia, La Roseta i el Pintor  que
hem conegut ja deshabitats; El Rafalet, en canvi,
tenia terme propi, i unes condicions impositives
específiques diferents a les d’Antella:

(1809 AHMC) En la venda d’un tros de terra
entre Francesc Balle i Lluís Carig de mal nom
Paddon...”in partida vulgo dicta del Masil termino
del Rafalet...”

(1809 AHC)  “...de tot l’oli que de mi haveu comprat
en diverses partides i en diversos temps fins hui y per
les peytes del Rafalet fins Sent Joan de Juny Mil cinch
cents noranta y nou...”

(1793   AHC) més clar ho veiem al protest dels
Jurats d’Antella del 4 d’Octubre del 1603“...y
que lo mag. Francisco Nieto Alcayd de Antella no
obstant la costum i practica es anat a abatollar los
noguers en les terres sites del Rafalet y voler aquell
partir  com en efecte los partide quatre una per a la
senyoria y lo qual feu a descontento y sens licencia ni
parer dels del Rafalet que per ço dihuen los dits
jurats protesten  per conservació dels drets del
Rafalet ...”

L’Antella morisca que trobem als papers de
Castelló no és la dels Cervató. sinó la dels
Salvador, una societat dual, enfrontada, que
havia de coexistir, que es necessitaven els uns als
altres i on ningú oblidava el seu passat:  la majo-
ria de la població eren els moriscos, anomenats
Nous Cristians als papers oficials des de la
Revolta de les Germanies; batejats a la força
havien perdut el nom, alguns el cognom, i d’al-
tres tot, fins la seua religió, que ara practicaven
d’amagat, però que exterioritzaven sempre que
podien, inclús quant no era adient, com ara, fer-
se llogar diumenges, no anar a missa, circumci-
dar els xiquets, celebrar els divendres, vestir-se,
parlar, i viure ocults com a musulmans que eren,
per a patir la incomprensió del qui els havien
donat la possibilitat de ser cristins; mataven mol-
tons orientats cap a la Meca a la fi del Ramadà,
defugien menjar porc, preparaven els seus àpats
segons el seu costum i elaboraven saborosos
postres que nosaltres hem heretat: arnadí, mon-
jàvenes, la mona…, però havien de mudar

alguns costums; tal vegada el més cruel fou l’o-
bligació de ser soterrats com a cristians, i en lloc
de portar el difunt fora del poblat, en un lloc
ventilat amb paretons perquè no hi entraren els
animals, havien de ser sebollits dins l’església, la
seua antiga  mesquita .

Mentre que la fórmula cristiana no deixava lloc
als dubtes, per exemple, el Testament de Miquel
Domingo 25/10/1595(1840 AHMC): ...“En
apres recomanant la mia ànima a mans de n. Senyor
Jesucrist, elegisc sepultura en la esglesia del present
lloc on se solen  soterrar los demes cristians vells”...la
fórmula morisca per a ser soterrat sembla un
poc més ambigua:“...on ho son los vehins i habita-
dors de dita Baronia”...

D’altra banda, els papers de Castelló testimo-
nien abusos per part del senyor, quan interpre-
ten el conveni amb els seus vassalls de manera
molt peculiar:

16/agost/1591(1826 AHMC)

...”personalment comparegue l’honorable Joan
de Iturbi Rajoler, commorant en lo dit lloc de
Antella. Lo qual dix i relació feu  que està en
veritat que lo senyor del lloc de Antella está
igualat amb ell, i li te que donar lo miller de
rajoles que estan en lo rajolar de Antella a 25
R.C. cada miller que hi ha venut a rahó de
Cinc sous i es per causa que lo dit senyor de
Antella te obligació de donar-li a ell dit Joan
Iturbi  tots los homes que hauria mester per a
fer les rajoles, tallar la llenya y altres semblants
coses pagant –los tan solament  a rahó de huit
diners per jornal y setze per cavalcadura. Lo
qual dit Iturbi diu eser gran perjuí y detriment
per a la aljama del dit lloc de Antella.

Continuen les formalitats de rigor i acaba
amb...” Present foren per testimonis Francesc
Tití de Cotes y Joan Fuleyme de la Foia de
Bunyol, Nous Cristians atrobats en lo rajolar de
Antella.”

...o  imposen contínuament noves condicions:
la resposta de l’Aljama serà sempre intentar afa-
vorir els seus, mentre que el senyor feudal pro-
curarà negar-los el dret de reunió, o imposar-los
certs gravàmens  reials mitjançant una declara-
ció consensuada sense faltar a la veritat, però tot
per obtenir un benefici il·lícit.

25 d’Abril 1598(1831 AHMC) “...A Universos e
sengles officials del prent. regne de Val. al qual o als
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quals les presents pervendran y presentades seran,
Sertifique  jo Joseph Casanova Notari públic del
regne de Valencia com en lo dia de hui constituït per-
sonalment en lo present lloc de Antella, en pressentia
de mi dit notari, y dels testimonis dels dejús escrits,
Pere Lluis Salvador cavaller Senyor del present lloc
de Antella y del Rafalet interroga a Francesc
Ballester y Francesc Fotoa del Rafalet del dit lloc de
Antella, diguen si los veins y habitadors del dit lloc
del Rafalet paguen y acostumen pagar lo Morabatí
al Senyor de Antella o al rei nostre senyor, los quals
com fossen presents juraren en ma y poder de mi dit
notari com a persona pública a nostre senyor y deu
Jesus Christ y als sants quatre evangelis de aquell
sots virtut del dit jurament responent a dit interroga-
tori dixeren ço es los dits Francesc Ballester y
Francesc Fotoa que ells han pagat y acostumen a
pagar lo Morabatí al senyor de Antella y no al rey y
per ser com son del Rafalet y han oit dir a sos pares
y als seus antipasats que los del Rafalet paguen lo
Morabatí als senyor y no al rey y que aixi havem
pagat ells tot temps y lo dit Gaspar Diner dix quell
havia vist que lo dit Morabatí los del Rafalet lo
pagaven al senyor del dit lloc y no al rey y ha oit dir
a sos pares  y a sos antipassats que los del Rafalet
pagaven y acostumen pagar lo Morabatí al senyor
que no al rey. De totes les quals coses lo dit senyor de
Antella y Rafalet requeri a mi dit notari lin rebes
acte de fe  als efectes que a ell se puga mes aprofi-
tar...A totes les quals coses foren present per testimo-
nis Francesc Amira major y Joan Alamí Pardo nous
cristians de Antella habitadors.”

14 d’Abril del 1599 (1832 AHMC) el Justícia i els
Jurats d’Antella sol·liciten correctament i for-
mal “...quels donas y concedis licencia per a
poder ajustar lo dit Consell, lo qual en continent
los respon que no volia dar licencia sino que li
portasen per scrit lo que li demanen y que vist –
lo sen faria lo que mes de Justicia convendrà
fer...”

13 de Juny 1590 (1826 AHMC) “... en lo dia de
despus de hui feu crida pública per lo present
lloc d’Antella que tot se aparellas per anar a la
cequia a escurar y portar aygua per a regar les
terres per a poder sembrar la dacsa y altres fru-
its sots pena de xixanta sous,y que aquells no
han curat fer ninguna de dites coses...(potser
motius tindrien, perquè més endavant l’escrit
diu)...Ell (el senyor) esta promte  per a comptar
cada matí de sis a set hores y pagar tot lo que
serà declarat, oferint-se promte fer tot ço y quan

te obligació de fer segons lo capitol d’establi-
ment en la tal cequia requirent...(davant la
declaració el justícia i els jurats)... present
l’Aljama dixeren y repongueren que estan
promptes...per portar l’aygua de la dita
cequia...”

Encara que formalment eren cristians, i s’orga-
nitzaven com a tals, i representaven les funcions
del poder conjuntament amb les autoritats cris-
tianes, els moriscos mai no deixaren ni la seua
organització bàsica, L’Aljama, ni les seues auto-
ritats ni càrrecs. Hi havia el Justícia, els Jurats, i
el Batlle, però també continuava existint
l’Alfaquí, màxima autoritat en la llei musulma-
na, tant en justícia com en l’ensenyament,
l’Alamí que era qui presidia l’Aljama, i altres càr-
recs de menys rellevància però no menys impor-
tants en la vida social, com eren els Consiliaris,
Nuncis, Heralds, etc... una maquinària ben
engreixada però molt vigilada perquè no fos
efectiva:

Aquest document és una Certificació, en la qual
un testimoni narra uns fets davant un notari que
ha de donar fe; no hi ha jurament del deposant,
perquè si no, hi constaria. Comença la narració
pel final, on el Síndic Francesc Ballester exposa:

17 setembre 1594(1828 AHMC)

“Pere Lluis Salvador Senyor de la dita Baronia te
disturbis i apostats tots los vasalls per ço que faria 15
dies mes o menys, lo dit senyor per obs de obrar la
casa de la senyoria de la present Baronia de Antella,
manà a tanda a tots los vasalls . A ell  dit senyor de
Antella ben vist oposades ningú s’hi ha gosat de dei-
xar  de anar a portar a tanda algeps de Sellent  y en
altres parts ben vist ell dit senyor  paga tan solament
a rahó de huit diners per home y cavalcadures lo
qual es en gran frau dels dits vasalls , per çò que
dihuit diners [....]de cada dia.

Tot lo qual es un gran perjuí  y detriment de
dita Aljama per çó que ningú pot treballar ses
heretats ni fer sos obs necessaris per poder ali-
mentar, ni tampoc es pràctica ni costum de dita
Baronia de Antella que lo senyor puga manar a
tanda cinquanta ni sixanta vasalls tots en un
dia, sino que un dia mane sis homes y altre dia
altres sis homes y per a que mes clarament se
mostre la veritat del fet, lo dit Síndic en lo dit
nom requeri a mi dit notari que per quan quasi
tota la aljama de  dita Baronia  en lo dia de
hui son anats per l’algepsar del lloc de Sellent,
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los portadors  del algeps son los següents (ve
ara una relació de nom i cognoms de 42
habitants d’Antella) tots junts i cadascu per si
ab ses cavalcadures.”

Acaba l’acte amb les formalitats pertinents,  i
serà el Síndic de la Baronia qui requerirà el
notari per donar-hi fe...”per als efectes que mes de
justícia  aprofitar li puixa y dega;”

“Foren present de testimonis a dites
coses los honorables Juan Moltó y Pere
Real guardians de dit lloc i Baronia de
Antella.”

Les aljames reunides conformaven diferents
organitzacions tot depenent de la finalitat que
abastaven; hi ha diversos documents que ens
parlen de les “filloles” que responien a la unió
de diferents aljames amb finalitats fiscals, impo-
sitives o recaptatòries. Cadascuna de les dinou
demarcacions fiscals en què era dividida la
població morisca del Regne de València el 1602
eren: Sogorb, Benaguasil, la Vall d’Uixó, Xelva,
Bunyol, Cofrents, Tous, Alberic, Càrcer, Xàtiva,
Castelló del Duc, la Vall d’Alfàndec, Gandia,
Oliva, Ondara, la Vall de Gallinera, Guadalest,
Cocentaina i la Vall d’Elda.

I a quina pertanyia Antella, doncs? a la de Tous:
Antella, Navarrés, Sumacàrcer, Quesa, Bicorp,
Benedrís, Tous, Terrabona i Millars.

La fillola tenia prou autonomia per a concer-
tar amb d’altres més pròximes temes  diversos,
com ara el nomenament  de síndics per assistir
a reunions a València, recaptar el donatiu pel
casament del rei, etc...

Però encara hi havia una superestructura més
important: la Universitat dels Nous Convertits del
Regne de València, que era l’organisme pel qual
hi havia comunicació, interlocució directa entre
el poder, el Rei i la seua cort, i els màxims repre-
sentants de la comunitat islàmica al País
Valencià. El document que tot seguit es trans-
criu ens parla del moment previ a la presa de la
decisió de l’expulsió, i l’última estratègia pacifi-
ca per evitar-la; recull, per mostrar a qui corres-
ponia, tots aquells privilegis, ordres i documents
que, conservats i custodiats a Alberic,  tornaven
a veure la llum per evitar la irremeiable decisió,
que ja estava presa:

19 de Maig del 1609 (1823 AHMC)

Sapiguen tots que jo Joan Nadet Nou Convertit
del suburbi de la Ciutat de Sogorb habitador,
altre dels síndics i escrivà de la Universitat dels
Nous Convertits del present Regne, i  Cristofol
Germe altre Nou Convertit del Suburbi de de la
vila de Cocentaina Habitador, síndic i clavari
de la dita Universitat del Nous Convertits del
present Regne de València...(Continua l’escrit
amb les formalitats de nomenar el notari que els
va registrar en la acceptació del càrrec)...En el
lloc d’Alberic...foren rebuts en la casa de Lluis
Sabba :

Primo Un privilegi donat  i atorgat per Don
Carlos per la divina Clemència emperador dels
Romans en favor dels Nous Convertits del
Regne de Valencia fet a la Vila de Monzó en 17
de Juliol del 1528 

Ittem,      Una provisió patent i decret de sa
Majestat amb la qual la mag. Del Rei Don
Felip en favor dels Nous Convertits del Regne de
València ho concedí en la Vila de Madrid en 12
de Octubre del 1571

Ittem  Una provisió i decret de Don Diego de
Espinosa, Cardenal i Inquisidor General, con-
cedit en la vila de Madrid a favor dels Nous
Cristians del Regne de Valencia en 6 de Octubre
del 1571.

Tots los quals actes i privilegis  estan recondits
dins una capsa de llanda.

Hem parlat d’una societat dual, Cristians Nous i
Cristians Vells, però Antella ens reserva una sor-
presa: aquesta dualitat és teòrica, perquè en la
pràctica, les coses no són tan tallants; hi he
detectat un matrimoni mixt, un cristià vell es
casà amb una musulmana i  el matrimoni no va
generar que el nou membre s’ajustés a recer de
l’antiga cristiandat; el tracte no fou convertir la
musulmana en cristiana, sinó que el cristià es
convertí en musulmà; potser només és una
anècdota:

Qui eren els cristians vells? Què en sabem? poc,
certament poc;  apareixen a les actes notarials
bàsicament com a testimonis, i com hi figura l’o-
fici podem establir que bàsicament la gran majo-
ria eren gent  d’ocupació militar:

Francisco Nieto Alcaid del dit Lloc i
Baronia de Antella 14 d’abril de 1593 (1827
AHMC)
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Pere Vila  Alcaid d’Antella 1607 (1855
AHMC)

Joan Moltó y Pere Real Guardians del dit
Lloc i Baronia de Antella 17/9/1594(1822
AHMC )

14 d’agost 1596 Gaspar de Rojas
Procurador del Senyor de Antella...”consti-
tuo et ordino et  in Judicem del Capbreu
delego in dita Baronia...”

El 24 de gener de 1601 (1833 AHMC) Pere
Lluis Salvador, Senyor d’Antella ”... malalt
en lo llit, confesa haver fet dos memorials que es
troben en poder de Frare Joan Saravia del
ordre de Sant Francesc regent la curació la rec-
toria del dit lloc de Antella.

Foren testimonis al acte Cristofol Navarrete,
Vicent Martorell i Joan Jornet del dit lloc de
Antella, foren testimonis dels memorials Miquel
Sanchis, Gaspar de Rojas i Blai Sanz.”

Una vegada llicenciats servien els senyors tot
fent les funcions d’Alcaid, de guàrdia particular
del senyor, o de guarda del terme. Com que l’e-
dat no perdona i aquesta ocupació és per a
joves, el titular del càrrec acaba els seus dies tre-
ballant un trosset de terra o fent de estatger (qui
s'encarrega del conreu d'una finca rústica i té
cura de les coses que hi pertanyen) per les cases
de camp del senyor. 

Hi ha d’altres cristians vells, si descomptem el
rector i la seua ocupació: tenim llauradors que
conreen la terra i viuen en cases amb veïnat de
religió diferent, d’altres tenen un ofici, com ara
hostaler, rajoler, saboner, o solen ser comer-
ciants o llauradors forasters  que no tenen prou
terra als seus llocs d’origen i compren o arren-
den terres i cases a Antella per negoci, d’altres
són ambulants i ofereixen els seus serveis a tota
la població, com els ferrers, fusters, obrers de
vila, etc…

Dos mons incapaços de trobar-se, amb necessitat
de conviure, i una ruptura anunciada, l’expul-
sió, no volguda pels propietaris dels terrenys, va
evidenciar la necessitat de nous repobladors per
a treballar les terres dels senyors feudals.

Fins el 1609 els dos mons convivien en un
mateix escenari tot interpretant un mateix
paper, amb l’única diferència que cadascú li
resava (si és que resava) a un Déu, mentre
l’il·luminava el mateix sol, o s’emmirallava  per
la mateixa lluna. L’expulsió donà pas a la substi-
tució; uns nous pobladors vindrien, uns hi esta-
rien de pas, d’altres romandrien per genera-
cions, i en aquells papers de Castelló trobarem
gran part del que visqueren.

Algú hi vol fer una miradeta?.

Primer full del testament de Francesc Ballester(1801 AHMC) 30
d’octubre 1582
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BOMBERS D’ANTELLA

EDUARD PART GARCIA

TOMÀS FRANCÉS PLAZAS

Naix el 13 d’agost de 1956 i l’1 de gener de
1986 entra dins del cos de Bombers del
Consorci.  En complir el 60 anys l’agost

del 2016, es va jubilar.
Tomàs comenta que en un primer
moment entra al cos per buscar una
estabilitat laboral. Una volta dins, però,
va descobrir que era una faena molt
gratificant. És una tasca mundial,
segons comenta, molt gratificant a
pesar que també té moments molt durs.
De fet, hui en dia troba a faltar poder
tornar a treballar amb els seus compa-
nys.
Sempre recordarà un accident que va
tindre amb els seus companys Julio i
Eliseo, quan un hidroavió els va aparèi-
xer pel darrere en un barranc i els va fer
la descarrega damunt. L’incident hauria
pogut ser mol greu perquè els va llançar
barranc avall. Comenta que l’uniforme
del Consorci era blau fins aleshores, i
arran de l’incident, el canviaren pel

color butà fluorescent, molt més visible.
També recorda amb estima un progra-
ma de Televisió on participaren després
d’haver salvat la vida una mare i els fills
en un incendi forestal a Alzira. El pro-
grama el presentava el famós
Constantino Romero, i s’anomenava
“Valor i coratge”.
Una de les coses positives que veu és,
que a pesar que encara hi ha molts
accidents de trànsit, on els bombers hi
tenen una participació determinant, a
hores d’ara ja no són tan greus.
Curiositats de la feina són els serveis
per rescatar gats, gossos o inclús
coloms.
Finalment, a la pregunta de si li agrada-
ria que les seus filles o el seu nét foren
bombers, contesta que ho trobaria molt
gratificant.
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JULIO GONZÁLEZ MICÓ

Naix el 28 de febrer de 1960 i l’1 de gener
de 1986 entra dins del cos de Bombers
del Consorci. En Juny de 1985 havia apro-
vat unes oposicions per a policia local a
Alzira, però aquell mateix mes de juliol
van traure les oposicions de bomber i va

demanar una excedència per poder pre-
sentar-s’hi. Finalment les aprova i decidí
agafar la faena de bomber perquè la
considerava més gratificant, com encara
continua pensant en l’actualitat.

El cas més seriós que recorda és que el
mateix any que aprovà les oposicions,
l’any 86, coincideix amb un dels primers
incendis forestal que van ocórrer al
terme d’Antella. Hi era amb  Eliseo, tots
dos fora de servei, i van veure a la dis-
tància un fum; decidiren acudir-hi per
ajudar , ell amb el seu Vespino i Eliseo
amb la seu moto Puch. Al lloc del sinistre
trobaren uns companys del parc de bom-
bers d’un altre torn de treball (Eduardo
Combres, Joan Amorós i un altre bomber
de València, fill d’un sergent). Estaven
casi apunt de sufocar el foc i s’acabà l’ai-

gua del camió cisterna; en aquell
moment un canvi de la direcció del vent
va fer tombar la línia del foc i el bomber
de València no va poder escapolir-se’n.
Després de la deflagració inicial va bai-
xar-hi acompanyat d’Eliseo i el trobaren
mig inconscient agafat a un penya-
segat;  amb l’ajuda d’altres companys l’en
pogueren traure.

Tots els companys del cos fan esment
dels moments dolorosos però sempre en
són més els records agradables.

A la pregunta de si li hauria agradat que
la seua filla haguera segut bomber,
comenta que sí, però entén que potser
per a les xiques es més complicat poder
entrar en acció directa; de fet, actual-
ment hi ha dones bombers però en són
poques les del cos operatiu directe.

JOSE ELISEO GIMENEZ ALBIOL Naix el 24 de juliol de 1962  i des del 16 de
març de 1984 treballa al cos de Bombers
a Alzira. Sempre li havia fet goig aquell
treball i al 1983 va decidir fer-hi oposi-
cions, que superà a  la segona volta; el
seu somni es va fer realitat.

El que més destaca és la “molt bona con-
vivència amb la resta de companys” i,
especialment, amb la gent del poble com
Arcadi, Julio i Tomàs amb els quals ha
treballat molts anys.

Relata l’anècdota curiosa que després de
salvar en un incendi una mare i els seus

fills molt menuts anaren al programa de
televisió del famós Constantino Romero.

A la pregunta de si li agradaria que els
seus fills foren bombers comenta que sí,
però que cada persona té les seues pre-
dileccions i no ho veu molt probable; de
fet, el major ja està treballant en investi-
gació a la Facultat de Medicina de la
Universitat Complutense de Madrid i l’al-
tre ha acabat la llicenciatura de Física
enguany.

FERNANDO LOZANO BENAVENT Naix l’1 de març  de 1967, i des de 1996
forma part del cos de Bombers del
Consorci.

A la pregunta de com arribà a fer-se
bomber, recorda que entrenava al gim-
nàs de les piragües amb Julio i Tomàs,
els quals ja hi estaven treballant; per a
ell van ser un referent i tenia molta
il·lusió de poder seguir les seues passes.

Pensa que ha de ser un treball vocacio-
nal, perquè és molt gratificant poder
ajudar la gent quan es troben en situa-

cions difícils. Comenta la sensació de
goig que experimenten els bombers
quan noten  l’alegria de la gent en
veure’ls arribar, com si fores  el nostre
senyor; encara que algunes voltes arri-
bes al lloc i penses: “Mare meua! I ara
què en farem? “

Quan ens criden per una urgència tenim
una doble sensació en el cos; per una
part pensem que ajudarem persones,
però per  una altra està clar que si ens
criden és que hi ha un problema que
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caldrà resoldre.

El pitjor de tot solen ser els accidents de
trànsit perquè en molt casos sempre hi
ha persones innocents que passaven
pel lloc del sinistre i han acabat ferides. 

Recorda experiències molt boniques,
però també hi ha dies en què tots tornen

callats al camió, perquè el dia ha estat
molt desafortunat i trist. Així i tot, es
referma i pensa que no ho canviaria per
cap altre ofici.

A més, Fernando forma part de l’ONG IAE
(Informació Ajuda Emergències), i amb
companyia del seu gos Gaia ha acudit,

entre d’altres, al terratrèmol d’Equador
del 2016 per localitzar-hi persones
soterrades.

A la pregunta de si li agradaria que
algun dels seus fills fóra bomber respon
que sí, però que a qui ha d’agradar-los
és a ells. 

ARCADI PERIS BALDOVÍ

Naix el 8 de maig de 1965 i des de febrer
de 1988 treballa al Consorci Provincial de
Bombers de València. En aquell any entra
com a bomber al Parc de Xàtiva; al 1992
promociona a categoria de Caporal i des
del 2004 fins a l'actualitat és el Cap del
Parc d'Ontinyent.

Ens comenta que inicialment la tasca de
bomber la veia com una eixida laboral
molt interessant,  que s'adaptava a les
seues qualitats.  Ell sempre ha estat vin-
culat a l'esport i era un avantatge per a
superar les proves físiques d'accés.

Segons pensa, en aquest treball has d'a-
tendre diversos tipus d'intervencions:
incendis urbans, industrials, forestals,
rescats de muntanya i aquàtics, acciden-
tes de trànsit, etc, i encara que els bom-
bers estan formats i ensinistrats per
actuar-hi, no es pot ser un expert en
totes aquestes disciplines.

Al seu torn de treball consideraren que,
de tots aquest tipus de servicis, el del
rescat de víctimes en accidents de tràn-
sit era el més important, pel fet que sem-
pre està en joc vides humanes. Fruit d'a-
questa inquietud, començaren a
recaptar informació d'altres servicis de
bombers, com ara, l’estudi de tècniques
de rescat, i també van participar en els

"Encontres d'Excarceració" en l'àmbit
provincial, nacional i internacional, on
aconseguiren grans èxits i un alt nivell
d'especialització (aconseguiren ser cam-
pions del món en maniobra ràpida a
l’Encontre Mundial celebrat a Nova
Zelanda i subcampions a Londres). Els
coneixements adquirits han servit per a
implantar al Consorci de Bombers de
València l’actual sistema d'actuació en
rescats d'accidents de trànsit i per a for-
mar-ne tots els bombers en noves tècni-
ques.

A la pregunta de si li agradaria que les
seues filles foren bombers, ens diu que
no ho havia contemplat perquè fins ara
no era gens habitual, encara que a poc a
poc van introduint-se les dones dins del
cos de bombers. De fet, ja s’estan reno-
vant els parcs de bombers amb vestuaris
femenins.

RAFAEL VALENTIN PONS FORTUÑO Naix el 24 de febrer de 1964, i l’1 de juny
de 1990 entra al cos de Bombers de
l’Ajuntament de València.

Rafael ens comenta que son pare ja era
bomber a l’Ajuntament de València i que
ell des de ben menut també volia ser-
ho. Considera que és una professió
altruista on, a més a més, es pot gaudir
molt del treball.

Recentment ha estat nomenat subofi-
cial al departament de Bombers de
l’Ajuntament de València i també ins-
tructor de risc químics.

Com anècdota recorda que cap a l’any
2000/2001 va formar part de l’equip
campió d’Espanya de futbol sala de
bombers, i que l’any 2010 també els van
proclamar subcampions d’Espanya de
futbol7 per a bombers.

Va formar part del “Lloc de
Comandament Avançat” a l’accident del
metro de  València de l’any 2006, cosa
que el va macar molt per l’avenir.

A la pregunta de si l’agradaria que els
seus fills foren bombers respon que
dependrà dels seus gusts i que de
moment li és indiferent.
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JUAN CARLOS TERUEL PARDO

Naix el 27d’octubre de 1968 i des del
2004 forma part del cos de Bombers de
l’Ajuntament de València.

Juan Carlos ens comenta que entra al
cos de bombers clarament per vocació.
Sempre li ha agradat la tasca de poder

ajudar la gent.

Pertany al grup de rescat aquàtic i sub-
aquàtic de l’Ajuntament de València. Ha
intervingut en accions arreu del món,
entre les quals, el 2013 va estar al
Panamà; al 2014 va fer treballs de pota-
bilització en els camps de refugiats del
Sàhara. 

Fruit d’aquestes experiències, al 2016 va
ser un dels fundadors de l’ONG BOMBERS
PEl MÓN amb projectes a Síria,
Moçambic i el Sàhara.

Una de les anècdotes que recorda és
quan va conèixer Hamet (un xic Siri que
vivia a Grècia). Hamet tenia una bala
incrustada al maluc i a pesar dels dolors
que patia, ell era qui moltes voltes acu-
dia a visitar-los per encoratjar-los i ani-
mar-los perquè la tasca que feien, deia,

era una faena molt important.

També recorda la seua estada a Haití i
les ganes que aquella gent tenia de tirar
endavant a pesar del caos de la situa-
ció.

Del seu pas per Nicaragua recorda que,
quan va donar el curs de rescat aquàtic,
aquella gent tenia tantes ganes d’apren-
dre que inclús, gent que no sabia nedar
es presentava com a voluntaris. En una
setmana encara pogueren  ensenyar-los
un mínim de  natació per a poder  des-
près començar el curset de rescats.

A la pregunta de si li agradaria que els
seus fills seguiren les seues passes, ens
recorda que la vida de bomber és dura i
que cadascú ha de decidir el seu futur.

JORGE RADAL PRESENCIA

Naix el 5 de juny de 1980 i primerament
treballa com a bomber interí des de
febrer de 2010 als parcs de Calamocha,

Terol i Alcañiz,  i ja després d’haver apro-
vat les oposicions al maig de 2018, a
València.

Jorge comenta que de menut volia ser
Professor d’Educació Física o bomber, ja
que no li agrada gens la rutina ni la
monotonia. En  el treball de bomber cada
dia fem una cosa diferent i és una feina
manual. Al club de piragües veia Julio,
Tomàs i Arcadi amb admiració i potser
fóra el que el va impulsar a lluitar per
aconseguir-ho.

A hores d’ara es troba molt satisfet amb
la feina i el lloc de treball, on es poden
viure moments durs, però molts més de
gratificants.

Una anècdota curiosa: recorda que una
nit  havia plogut moltíssim, estant de

guàrdia al parc d’Alcañiz; els van cridar
del circuit “Motorland”, i en arribar-hi se’l
van trobar totalment inundat. Era una
recta d’uns 400 metres amb trams
negats per més de 2 metres d’aigua. Ells
li comentaren a l’encarregat que això era
una tasca impossible amb els mitjans de
què disposaven, i que el mateix circuit
drenava més ràpid del que ells hagueren
pogut bombejar en tota la nit.

A la pregunta de si li agradaria que la
seua filla fóra bomber respon que ara per
ara no. Ell ha estat 10 anys preparant les
oposicions i treballant alhora; ha sigut
molt dur per a la família, i per ell mateix.
A més a més, mai no hi ha res que estiga
reglat de forma definitiva; el que prepa-
res pot canviar d’un any per a l’altre.
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VICENT LILLO

Naix el 2  de setembre de 1957  i  l’any
1980 entra al cos de Bombers de
l’Ajuntament de València. Aquest mateix
any s’ha jubilat.

En relació al fet de per què es va fer
bomber, comenta que son pare també
ho fou, i en la seua família sempre s’ha
viscut aquest ambient; cal afegir-hi el
seu esperit aventurer i el gust d’ajudar
el proïsme per determinar la seua pro-
fessió.

Comenta que a pesar que algunes
voltes tens experiències negatives, si la
desgràcia és gran, n’hi ha moltes més
de positives i resulta molt gratificant
poder ajudar a salvar vides, béns
comuns, com ara les zones forestals, o
de particulars, com als incendis de
vivendes o empreses. Remarca que
sempre li ha agradat ajudar les perso-
nes.

La seu gran passió ha estat la pràctica
de l’alpinisme. Des dels inicis va liderar

el projecte “Bomberos de Valencia -
Montañas del mundo”. L’any 2003 es
posaren en contacte amb ASPANION
(Asociación padres de niños oncologi-
cos) i entre les dos associacions munta-
ren el projecte “Bombers per Aspanion”;
des d’aleshores hi  col·laboren en portar
el seu nom per les muntanyes de tot el
món. També organitzen anualment una
festa solidària al parc de bombers de
València on reben les visites dels
xiquets de l’Associació.

A la pregunta de si li haguera agradat
que els seus fills hagueren seguit la tra-
dició familiar  comenta que sí, però que
és una tasca del tot vocacional i llur
vocació no ha seguit aquesta direcció.

LLUÍS DE LA VEGA GÓMEZ

Naix l’1 de març de 1961, i com Julio i
Tomàs, l’1 de gener de 1986 entra al cos

de Bombers del Consorci.

En relació a com va accedir al cos de
bombers, comenta que va ser un poc per
casualitat. Ell treballava en obres i cons-
truccions, i un conegut del seu germà
que treballava en tapisseria, que sabia
que era molt aficionat a l’esport li ho va
comentar. En aquell moment era una
eixida laboral i es va presentar a les opo-
sicions; les va aprovar. Cal dir, però, que
si  no tens vocació la faena serà molt
difícil de desenvolupar. Amb el pas del
temps, l’experiència apresa i els cursos
de millora, anem completant la nostra
tasca de cada dia.

Lluís esmenta, sobretot, que cal estar
compenetrat amb el teu grup, del qual
destaca la llavor que fan en els accidents

de trànsit on han de traure gent atrapada
davall la ferralla el més ràpidament 
possible.

En relació a si li agradaria que el seu fill
fóra bomber comenta que això ja és una
decisió personal i que, en tot cas, ell l’a-
judarà en tot el que puga, però preferiria
veure’l seguir les passes de sa mare, que
treballa al jutjat,  que es una faena més
tranquil·la.

També vol destacar que és molt impor-
tant la preparació física, ja que a partir
del 40 anys si no fas molt d’esport serà
molt complicat poder desenvolupar la
professió en condicions.
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Dissabte, 25 de març 2017, EXCURSIÓ A VALÈNCIA, 

La València, màgica i miraculosa, per Emili Gascó.
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Divendres, 7 d’abril de 2017. AJUNTAMENT

Presentació del poemari La sal i la fam, 
de Raül Ortega, amb l'actuació d'una rondalla d'Algemesí.
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Divendres, 12 d’abril 2017, CONFERÈNCIA

“El conreu i regs dels camps d’Antella”, 
a càrrec de l’enginyer agrícola Marcos Ortiz Valero.

Dimarts, 5 de desembre de 2017. PRESENTACIÓ 

Revista La Lloca Núm. 13 i innauguració de 
l'exposició de Dibuixos de Jaume Arcos.



Divendres, 26 d’agosts de 2017. 

VIII Festa Estellés
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En la pell verge de la natura inestable,
la humanitat       -atemorida i mínima-

assaja la supervivència.

Tot just ahir fou matèria inerta
i ara intenta dominar el paisatge,
l’erosió del temps li fa sendes al bosc,
traces de sang que cercaran estrelles
on emparar-se de la incertesa dels dies.

A poc a poc, va anar fent-se  les grans preguntes
mentre s’escolava en remolins de capvespres.
A les pedres declara els somnis i misteris,
comparteix voler de cims i enfangats abismes.

El sílex de les coves negres és avui
una xarxa d’ulls que remena el cosmos.
Pell baldada ha sedimentat tots els estrats,
la bodega  s’ha omplert d’arena i calç,
mes la llarga via no ha derrotat el mal.

i  Creure que li brotava dins la llavor 
com un record o un país que naix nou 
llunyà d'enigma i bellesa. 
antiga Tija de flor ofegada de llum. 

mes   El temps no deixa en herència res viu 
                              viatge arcaic i traïdor, 
i torna de nou el gran moment 
                              i ets descoberta. 
i Diuen que ets de cor dolç, 
i nascuda en muntanyes prehistòriques 
                              - i ara existeixes freda, i morta 
                              al laboratori dels ulls- 
m'agraden les flors i tothom ho sap 
però el meu cor navega salat en la distància 
                              pels dies antics, 
                              i em sent un fòssil, 
                              una paraula  fòssil.

amb Mirades de roca em pol·linitze de verbs. 

AVANTPASSATS
JOSEP MICÓ CONEJERO

LA FLOR 
MÉS ANTIGA

ABEL  DÁVILA SABINA 
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Decebuda de moltes coses i
havent-ne reduïdes altres tantes,
Boira encarava els darreres anys
de la seua vida. Havia tornat altra
vegada a aquella vella casa i la ins-
peccionava. Davant, la mar.
Darrere, la pineda. Al mig, ella,
mobles i pols. Del que havia estat
la seua habitació, penjaven uns
quants folis amb poemes, esgro-
gueïts pel temps. L’armari de la
roba. L’obrí. Uns patins, al terra;
perxes sense roba, esquelets erò-
tics de fusta vella i en un racó,
una caixeta: dins, uns papers. Els
agafà encuriosida i se n’eixí al
mar per llegir-los.

...quan menjava meló d’Alger, Boira
es banyava tota la cara i el suc li regalimava per les comis-
sures de la boca. Treia la llengua i feia per llepar-lo. I si
ningú la veia, es torcava amb el braç, fent-lo relliscar d’es-
querra a dreta al mateix temps que engolia aire i soltava
un sospir sentit. Tot un exemple del que no havia de fer.
Del que ningú no se n’esperava...

Caram! Sí, recordava haver-ho escrit allà pels seus
vint anys llargs, quan tenia el desig de ser una gran
escriptora i de ser mare. Tot alhora. Ves per on, una
gran escriptora. Ventijol marí fresquet. 

Tot allò del suc del meló d’Alger ho feia de menudeta, amb
el pare. Però els anys havien passat. El pare ja havia fal-
tat, Boira tenia l’edat de tenir un fill i el meló d’Alger
encara existia. Així que uns se n’havien anat per a sem-
pre, altres encara no havien vingut i la resta romania.
Una classe elemental del pas del temps. 

Cada vegada que Boira en menjava, ara, pensava en son
pare, en la calor humida i pesant, en sa casa de menude-
ta. Evocava, també, aquells plats d’arròs amb caragols i
bajoqueta llarga, plens a caramull, ben calents, que feien
salivar. Les llesques de pebrera verda per damunt dels

plats, amb aquell suc mollar que sol-
taven. Encara que fóra estiu i el
menjar se servia molt calent, tota la
família es delia amb aquell plat dels
pobres. Boira es rascà la panxa que
tenia una rodonor preciosa,  tancà
els ulls i va escoltar els xuclits de son
pare quan treia el brou de dins dels
caragols. I una altra cosa que també
havia recordat i que  havia heretat
del pare: el que més li agradava era
sucar el brou final del plat dels cara-
gols amb grans bocins de pa. Sucar,
xuclar... Aquell arròs amb caragols i
bajoqueta llarga tenia un final
d’antologia perquè treia la vessant
més primitiva del pare i la seua
mateixa. 

Una ona li havia amerat les sabates i els camals dels
pantalons. Redimonis! La mar salada! Amb els col-
zes, els talons dels peus i les natges retrocedí, humi-
da tota, salobrenca.

Ara, Boira volia un fill. Volia tindre’l sola i mirant el
mar. Per això havia tornat a la casa vella.

En aquella casa i sola, ara només podia recordar.
Amorosament es gratava la panxeta i evocà el migdia de
qualsevol juliol, amb la taula familiar a mig parar, enca-
ra, i plena de les engrunes que no havien llevat perquè la
calor augmentava la son i de la taula es passava al llit,
com menats per una pressa inexplicable. Al llit es dormia
de forma fulminant. En alçar-se, Boira recordava el regue-
rol de saliva que havia deixat sobre el coixí, la bonior i la
complaença amb què dormia, les mosques a les galtes, la
maleïda moto d’algun veí...

Ara tenia unes rodonors precioses, als pits que alletarien i
a la panxa-meló-d’Alger que conformava perímetres crei-
xents. Mirà el mar, cara llevant, i somrigué en evocar els
seus anys d’infantesa, la presència del meló d’Alger que
tancava la litúrgica menjada a l’estiu, mentre el borinot

ARQUEOLOGIA ANATÒMICA

MAGDA AÑÓN ESPERT
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de la televisió franquista omplia la vida de grisors i de
pautes de comportament ridícules...

Encara com teníem el meló d’Alger, redimonis!
Boira somrigué de forma excessiva, amb una des-
proporcionada força. Perdé l’equilibri. Jagué de
sobines i mirava el cel cotó en pèl. Duia  la sorra
enganxada als camals humits.

Quan era menuda, la gelor del meló, però, acabà eclipsant
qualsevol mala cosa: tele, comentaris sobre les collites i
sobre el futur del camp, retrets dels seus pares, mirades ple-
nes de traïdoria de la seua germana major, el record eva-
nescent d’alguna malifeta seua... Boira fruïa amb els seus
mossos al meló. El món començava i acabava amb ell.

Ara, davant de tanta mar, sobtadament li vingué un ois
agut i molest. El fill, potser, un moviment. Un embaràs no
és una malaltia: és vida. Amb l’ois maternal aparegué un
record pertorbador de la seua adolescència: la mirada las-
civa d’un obrer de vila quan es fixà en els seus pits petitís-
sims i incipients, i aquell pocatraça havia girat el coll, a
càmera lenta, i havia clavat uns ulls luxuriosos sobre
ella... “Nena, te la meto y vas a ver el cielo”. Recordà que
volia vomitar allí mateix. Però corregué tan apressa com
va poder i escoltà, en fugir,  com l’obrer se’n reia. Ois,
grans ois, com els d’ara, però ara pel fill.

Boira pensava posar un nom curt al fillet que ben prompte
naixeria. Mar, Sol, Peix, Clam, Bes, Mà, Gat, Pou,
Mel..., i li importava un rave que fos admès o no, o que
fos femení o masculí. Aquesta ocupació tan entretinguda
la portà als seus primers jocs lingüístics, quan les amigues
i ella jugaven a dir paraules que començaren per una
determinada lletra: granera, granoteta, gosseta, galta...I
tot seguit feien les primeres oracions: La granoteta tenia
una galta i volava amb la granera. No, “tonta”, les gra-
notes no tenen galtes. Com que no, “guapeta”, i on les
besen, si no? No ho sé, però tampoc volen en graneres,
saps!?

Reien Boira i les amigues. Reien molt. De vegades reien
mig amagades de l’aspror de la germana gran de Boira,
tan consirosa ella.

—Mar, Sol, Peix, Clam, Bes, Mà, Gat, Pou, Mel...On
sou, noms curts? A quina vida curta li heu llevat la
vida!? 

Boira mirà el cel: blau blau-blau. Cap núvol. La
mar, blava blava-blava. Quieta com una bassa d’oli.
Ella, vella i sola. En una casa vella entre la mar i la
pineda. I els silencis per companya. Seguí llegint.

Boira dibuixava rodonors amb les seues mans sobre la
panxa.

— Llera. Li posaré Llera, al fill, perquè serà el caixer que

arreplegue les aigües, el vas terròs que les continga i les
aculla. L’origen de la vida. I heretarà la quietud i la tem-
perància... No és tan curt com volia, rò...

Aquell nom li encantava i l’associà al record dels fanalets,
que a la seua manera, també contenien i regalaven vida
als infants. Estimats fanalets passejats en les nits bascoses
d’estiu, amb aquells dibuixos deliciosos i primaris gravats
sobre la pell tibant del meló buidat. Les cançonetes infan-
tils i les tendres mirades dels adolescents. Boira remembra-
va les figures grotesques dels cossos dels infants sobre les
parets, siluetes pantagruèliques que es projectaven pels
flaixos de l’espelma que hi havia enganxada al centre del
meló i que travessava aquells dibuixos gravats. 

Excitada, repetia una i mil vegades Llera Llera Llera, i
s’emocionà amb el record d’infantesa d’aquell primer bes,
furtat, del jovenet que se l’estimava, deia ell, i que tenia
gust de cireretes madures. El fanalet, les cançons, els
xiquets i la cridòria, els carrers foscos i la basca. Tot alho-
ra. I Boira marejada entre les estrelles i la lluna lluna.

— Boira nineta, què feres amb aquell bes d’infants? Boira
nineta: seràs mare i Llera cridarà el teu nom entre la sorra
i el mar i tu li posaràs uns berenars de bandera i us embru-
tareu, tots dos, la cara i les mans, amb el meló d’Alger...

Llera, Llera...Boira sentia al cap. Sempre havia sen-
tit les coses al cap. Allò que el cor és l’òrgan dels
sentiments, per a ella era una estupidesa dels
romàntics. També era al cap on sentia ois, ràbia o
ira. No era, doncs, el fetge, el generador de cap
bilis. Ni excretava les males substàncies pels rony-
ons. Boira també excretava pel cap.

La seua arqueologia anatòmica estava canviada:
sentia plaer al cervell i les sensacions de rebuig i de
reprovació també hi estaven allotjades. Era el seu
cervell qui havia estimat mentre llegia; el seu cer-
vell havia odiat el jove obrer de paraules obscenes i
el cervell de Boira s’havia excitat amb aquell bes
imberbe mentre es cantaven melodies pels carrers
foscos.

Aquella breu lectura seua  li burxava, li furgava les
seues interioritats, la seua estranya anatomia canvia-
da. El cap, el cervell, era els seus pulmons, el seu
cor, el seu fetge.

Pensà en el mos del meló d’Alger i immediatament
al cervell sentí fred, duresa, textura consistent, suc
regalimant, llepades del suc, el campanar tocant les
dues, braços untosos, basca d’estiu, amors furtius,
besos de canyella, peus descalços, xiquets amb cal-
çotets i xiquetes amb braguetes com a única roba
estiuenca, mosques borinant, Llera... I s’estremí.



54

Tornava de València en el trenet de la FEVE.
Quan deixava la ciutat, i el fil d'acer s'endinsava
a l'Horta, el paisatge es transformava. Els edificis
de la ciutat, donaven pas a les fàbriques i als
polígons, a les casetes menudes en mig del
camp... i després ja arribaven els pobles:
Picanya, Torrent, ... i deixava el fum i els cotxes
per sentir-me un poc més prop de mi. El paisat-
ge es feia verd, el verd del taronger que, en pri-
mavera, es pintava amb motes blanques de la
tarongina i, a la tardor, omplia la verdor d'un
color taronja, quasi daurat. Era un paisatge que
no ens cridava massa l'atenció... Sempre havia

estat així. Baixava del tren i tot era familiar i
conegut: estava a casa.

També passava a l’inrevés, i podíem anar a
València en bus, millor dit, cotxe de línia, on el
trajecte era infinit... cada parada, cada poble,
cues... fins a arribar al destí on ens passava al
contrari: una ciutat immensa on ens sentíem
unes formiguetes.  Ací València es descobria
com un gegant de botigues immenses, diver-
sions, “Corte Inglés” i una infinitat de comerços
que no existien al poble...i es tornava a repetir la
sensació d'ignorància...

Ser de poble, significava sentir-te un poc igno-
rant (ja s'encarregà el franquisme i el caciquis-
me de fer la faena ben feta). Quan eixies del
poble senties que no estaves "a l'altura" de la
resta del món. Ens costava molt parlar castellà i,
el valencià, no el parlava ningú. Senties que no
estaves al món modern... com deia aquella de
"Ciudadanos" érem els de l'aldea. Però, al poble
és vivia en una qualitat molt superior.

L'adolescència ens portà a conèixer València un
poc més... la Universitat ens va descobrir València
en molts encants, però sorollosa i molt viva. La
ciutat ens agrada... però el poble comença a des-
pertar i a tindre els seus encants. Em sent de
poble i, al mateix temps, estic còmode a la ciutat.
Al poble et saluda  gran part de la gent que hi
habita, tots coneixen a tots i sabem com som... La
relació pren qualitat i, a la botiga, saben els teus
gustos, al carrer saben qui ets, et parlen tots dià-
riament... és un privilegi.

Quan jo era xicotet, jugàvem al carrer, existien
monuments que formaven part d'eixa realitat

PAISATGE RURAL

JOSÉ LUÍS ARCOS LUZ
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rural. Uns monuments no impressionants (això
pensaven), sinó quotidians, “d’anar per casa".
Jugàvem en la Font de la Plaça, en el Pilonet del
Carreró, en les parades del Mercat, per l'Estació
del Tren, en "l'Àrbol de la Muerte", el Tir de Colom,
anàvem pel camp i, recordàvem l'olor d'herba
mullada... i no ens passava res. La vida i el món
han canviat. Ara els jocs són als centres comer-
cials, sota la supervisió dels pares patidors, els ani-
versaris són "en color", boles, castells inflables... 5
o 6 € per xiquet. Nosaltres amb un entrepà ens
apanyàvem... els xiquets ja, de jugar al carrer,
poc... o res.

Jo fa més de trenta anys que visite Antella sovint.
Quan vaig, el poble em transporta a tot allò que
estic contant-vos i que es viu més de prop.
Sempre em sorprenc quan ací es fa qualsevol
cosa, tot el poble hi participa... Fer poble. A més
a més, el poble manté intacte eixe caràcter rural
de què parlem... Però no para... Antella també
evoluciona... Triatló, Maeros, Mercenari Iber...
activitats que fiquen al poble en el centre de mira
de l'evolució.

Per tant, ens agrade o no... El paisatge rural can-
via.
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Seguint la sèrie d’es-
portistes destacats del
nostre poble, en este
número de La Lloca
en portem dos dels
que, en altres circum-
stàncies, hagueren
triomfat plenament
en l’esport rei, que és
el futbol, com van ser
Eduardo Calvo Mas i
José Escribano Ortiz,
Eduardet i Pepe el Pito,
respectivament, com
carinyosament els ano-
menàvem en el poble.
Però, primer, destaca-
rem la figura de tres
antellans que foren
practicants del futbol
en la seua joventut i,
especialment, tres dels
principals fundadors
de la UD Antella, allà
per l’any 1932. Es trac-
ta de José Pardo Peris,
Donís Benet Esparza i
Virgilio Gómez
Mateu.

El primer equip de
futbol d’Antella, com
hem dit, es va fundar
en 1932. Al principi

FUNDADORS DE LA UD ANTELLA
I FUTBOLISTES ANTELLANS

JESÚS LEONARDO GIMÉNEZ GIMÉNEZ

Futbolistes d'Antella d'esquerra a dreta  Jose Pardo Peris Virgilio Gomez Dionisio Benet Esparza

Jose Pardo Peris Dionisio Benet Esparza Virgilio Gomez 
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es jugava en el sequer o era que hi havia enfront
del magatzem de Paco Sala, que després va ser
cine i pista de ball i, posteriorment, l’edifici de
vivendes Habitat, quasi al final del carrer de la
Puríssima. Poc després de la fundació de la UD
Antella, la Junta de Govern de la Séquia Reial va
cedir al poble els terrenys del costat del cemen-
teri per a la pràctica del futbol i per a ser canxa
de joc de l’equip local. A banda dels tres juga-
dors-fundadors del club mencionats, els primers
components de la UD Antella foren Bernabé
Noguera, Vicent Piqueres, José Peris, Enrique
Juan (d’Alberic), Bernardo Ortiz, José Pardo,
Batiste Grau, José Vendrell, Vicent Albuixech,
Silverio Blasco i algun altre. La direcció tècnica
anava a càrrec d’Antonio Sala Sanchis. Els des-
plaçaments els feien en un camionet de Donís
Benet i els que no hi cabien, en bicicleta.

Entre el principals fundadors de l’equip antellà,
com hem dit, estaven els que ara, sobre ells, fem
una breu ressenya:

José Pardo Peris, que va nàixer en el nostre
poble el 30 de desembre de 1911. Quan es
formà l’equip de futbol d’Antella tenia 21 anys,
edat pròxima al servici militar. Era fuster d’ofici,
de la coneguda fusteria de Rafelet, son pare.
Pepe va ser qui, en el seu taller, va fer les dos
porteries de fusta del nou camp del futbol
d’Antella, el qual va ser inaugurat per la Festera
Major d’aquell any, Felín Nalda, acompanyada
per la seua Cort d’Honor i les autoritats locals.
Pepe Pardo era una home discret i callat a qui la
bonhomia li brollava per la cara. En els primers
anys des de la fundació de l’equip era un dels
principals suports del club. Va morir a Antella,
el dia 11 de maig de l’any 2000, als 88 anys.

Donís Benet Esparza va ser també un dels pilars
en la creació de la UD Antella, en l’any de la
fundació i posteriorment també. Nasqué el dia
23 de setembre de 1912. Tenia 20 anys quan es
va fundar el club de futbol del nostre poble,
prop també de l’edat de ser cridat a files per a
fer la mili. Els desplaçaments de l’equip per a
jugar fora de casa es feien en el seu camionet,
almenys carregava tots els que hi cabien. Era
una persona molt popular en el poble, primer
per ser de la família del molí local i després per

ser transportiste (en aquells anys n’hi havia
pocs) i per ser el creador, amb els seus fills, i titu-
lar del conegut taller de Benet (ell mateix), de
reparació de tota classe de motors i de vehicles
en general. Taller que feia un gran servici al
poble. Molts anys després de la fundació del
club de futbol local, a través dels seus contactes,
va contribuir de manera determinant a la carre-
ra futbolística de Doro (l’únic futboliste
d’Antella que ha jugat en Primera Divisió) ja
que va ser ell qui va mediar amb l’equip de fut-
bol de la Pobla Llarga per tal que el jugador
antellà iniciara la seua carrera futbolística en
categories superiors. Donís Benet va faltar el 8
d’agost de 1993, als 81 anys.

Virgilio Gómez Mateu era el més jove dels tres
fundadors de la UD Antella que portem a este
número de La Lloca. Va nàixer al nostre poble el
25 de març de 1913. Tenia, per tant, 19 anys
quan va contribuir a la fundació de l’equip de
futbol del nostre poble. Era llaurador i jornaler
del camp de professió i era una persona modes-
ta i callada, però de compromisos ferms i de for-
tes conviccions ideològiques i socials. Va ser fun-
dador a Antella de dos organitzacions o entitats:
el club de futbol, com hem dit, i també, junt
amb altres companys del poble, de l’agrupació
socialista d’Antella del PSOE, després del final
del règim franquista. Jo tenia molt bones rela-
cions amb ell, sobretot per coincidències politi-
coideològiques. Sempre recordaré un dia, per
l’any 1975/76, que entrava jo al poble, amb la
moto, des de Gavarda, i ell, dret a l’entrada del
poble, em va fer senyals perquè parara. Ho vaig
fer i em va dir: “La parella de la Guàrdia Civil
està a la porta de ta casa esperant-te”. Jo anava
amb un sarró ple d’exemplars de premsa comu-
nista. Vaig girar i pel camí de la Barqueta, en
una barraca de tomacar, vaig deixar tota la pro-
paganda clandestina. Em vaig dirigir a ma casa i
la Benemèrita, com en altres ocasions, em va
detindre i se m’endugué al quarter de Gavarda,
però a les dos o tres hores em soltaren. Si
Virgilio no m’haguera avisat, i haguera arribat a
ma casa amb tot el “material”, la detenció
haguera durat més temps. Virgilio Gómez va fal-
tar a Antella el 5 d’octubre de 1992, als 79 anys.



I ara ens ocupem dels dos futbolistes citats al
principi, que han sigut, amb altres, dels millors
del poble, i d’una època molt més pròxima que
els anteriors:

Eduardo Calvo Mas va nàixer a Antella el 8 de
febrer de 1947. Començà a jugar al futbol en les
antigues eres, com tots els xiquets de l’època,
però molt prompte, als 16 anys ja formà part de
l’equip juvenil de la UD Antella, però per poc
de temps, perquè tot seguit fitxà pel juvenil de
l’Olímpic de Xàtiva. Anava al camp de la capital
de la Costera en bicicleta, però una lesió de
prou importància l’obligà a deixar l’equip xati-
ví. Recuperat d’eixa lesió, va jugar amb
l’Huracán de Paterna. Després d’acabar la mili,
va fitxar per l’equip de futbol de l’Olleria, on
jugà tres temporades, en l’última pujà a Primera
Preferent, i on va retornar uns pocs anys després
en la categoria de Primera Regional.
Mentrestant i posteriorment, Eduardet va jugar
en la UD Antella, en la qual era un dels jugadors
més destacats. Després va jugar en l’equip de
Bolbait, poble on residix des de fa molts anys.
Eduardo Calvo tenia una manera de jugar molt
habilidosa i molt vistosa. El seu lloc en el camp
era el d’atacant, centrecampista avançat per l’es-
querra. Era un jugador de molta classe que s’es-
munyia amb facilitat entre la defensa contrària,
amb efectius i estètics regats, driblava d’una
manera molt clara i neta, i desconcertava els
contraris iniciant i continuant vistoses i resoluti-
ves “parets” amb els companys en atac. “Tenia
un joc molt creatiu i ha sigut un dels millors

jugadors d’Antella, de
la seua època i de
totes”, afirma Vicente
Segura el Ferrer, compa-
ny seu com a jugador i
entrenador i alma mater
de la UD Antella
durant molts anys.
Eduardo Calvo va ser
també, fora del món
esportiu, durant uns
dos anys, cantant solis-
te del conjunt musical
Els Xúquers, grup for-
mat, en principi, per
músics d’Antella, que

van actuar pels anys finals de la dècada dels sei-
xanta del segle passat. 

José Escribano Ortiz va nàixer a Antella el dia
31 de maig de 1949. Com Eduardo Calvo i tants
altres xiquets del poble, començà a pegar-li al
baló en les eres i
després en el camp
de futbol local
(aleshores, el del
cementeri). Ben
prompte va formar
part de l’equip
d’Antella, en partits
amistosos que orga-
nitzaven els matei-
xos jugadors contra
els equips dels
pobles de la redor.
En l’any 1967, quan
tenia 18 anys, fou
requerit per
l’Olímpic de Xàtiva,
atret el club de la
Costera per la seua classe futbolística, segura-
ment per informacions d’algun observador de
l’equip xativí. Però Escribano va desistir de per-
tànyer a l’Olímpic per l’obligat desplaçament
amb bicicleta des d’Antella que, com es pot
comprendre, se li feu massa pesat. Després va
jugar en l’equip del poble, llevat d’una tempora-
da que ho feu en el Bolbait. Ja de veterà, va ser
component de l’equip Sport Vall, de Càrcer,
amb el qual va jugar dos temporades. També va
formar part de l’equip de la Ford, factoria on ha
transcorregut gran part de la seua vida laboral,
quan esta empresa i la Renault de Valladolid
organitzaren un torneig futbolístic. Pepito
Escribano era un jugador de molta classe, amb
un toc de baló elegant, d’una notable estètica
amb la pilota en els peus i d’un regat vistós alho-
ra que clar i efectiu. Era un surdo desconcertant
com a davanter jugant per la banda esquerra del
camp, encara que acabà la seua trajectòria fut-
bolística jugant de central, posició en què també
“Era molt efectiu, i tant o més bo que com a
davanter”, destaca Segura, també company seu,
i afegix: “Era un jugador de molta força, de molt
de nervi i geni futbolístic. I molt bon company.
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Eduardo Calvo
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En aquest article donem notícia del concert del
grup de clarinets In Memoriam per a commemo-
rar el 30é aniversari del CEC Antella; fem un
recorregut per la trajectòria de l’agrupació de
clarinets en els seus dotze anys d’existència i
aportem dades sobre l’etapa de formació a
Antella del clarinetista local Salvador Vidal
Perales, fundador i director d’aquest grup de cla-
rinets.

El passat diumenge 15 de juliol, dins dels actes
programats pel CEC Antella amb motiu de la
commemoració del 30é aniversari de la seua fun-
dació, el grup de clarinets In Memoriam va realit-
zar un concert a la sala d’actes de l’Ajuntament
d’Antella. A les nou de la nit, al saló de plenaris,
aquell dia convertit en una improvisada sala de
concerts, es van congregar al voltant d’unes cin-
quanta persones a escoltar el concert. A més de la
presència institucional (alcaldessa, regidor de
Cultura i Educació i els dos tinents d’alcalde) de

l’Ajuntament d’Antella i el president i junta
directiva del CEC Antella, hi assistiren familiars,
amics i veïns del poble.

L’auditori va romandre en silenci durant tota
l’audició i va aplaudir generosament la interpre-
tació del quartet de clarinets1.  L’actuació, que va
durar una hora aproximadament, va incloure
obres originals d’autors estrangers (Jacques
Bondon, Grundman) i composicions d’autors
espanyols que han escrit per a aquesta formació
de cambra (Guillermo Ruano, Juan Bautista
Messeguer i Óscar Navarro).

La temperatura en la sala era alta i un únic apa-
rell d’aire condicionat no era capaç de pal·liar els
efectes de la calor2. A meitat concert, Josep Jaume
Noguera, president del CEC Antella, va propor-
cionar aigua freda als músics que no van parar de
suar en tota l’actuació.

GRUP DE CLARINETS 
IN MEMORIAM-

FRANCISCO MARTÍNEZ ALBEROLA

“Cerque els indrets sobre l'inici,
una ruta al retorn,

al jaciment d'empremtes.

Fotogrames de vida.”
(Romandràs, 2016)
Josep Micó Conejero

1. La formació cambrística estava formada per Francisco Martínez Alberola (clarinet-requint), José Vicente Carbonell Vidal (clarinet),
Marta Expósito Andrés (clarinet) i Salvador Vidal Perales (clarinet baix i director) José Sales Escribano que devia haver actuat, no
ho va poder fer per motius personals.

2. El concert del grup de clarinets In Memoriam estava programat a l’Auditori Municipal (huí Teatre) però una avaria en l’aparell d’aire
condicionat provocada per l’última tronada i les altes temperaturas durant el mes de juliol va obligar a l’organització a traslladar els
actes a la sala de plenaris de l’Ajuntament.
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En finalitzar el concert, els intèrprets van ser ova-
cionats i van rebre felicitacions per part del
públic assistent. Josep Jaume Noguera va regalar
als músics el poemari d’Amador Calvo.

In Memoriam té la seua fundació l’any 2007 i des
d’aleshores i de manera ininterrompuda ha actu-
at a Antella sempre amb l’objectiu de retre home-
natge als difunts (músics, familiars de músics,
melòmans i a totes aquelles persones que han tin-
gut alguna cosa a veure amb la Música).

Salvador Vidal Perales, clarinetista local de
renom internacional, va tenir la idea inicial d’ins-
taurar un concert anual a Antella per a venerar
tots els difunts que havien sigut músics i també els
seus familiars3.  Per a portar endavant aquest pro-
jecte, va comptar amb la col·laboració d’alguns
familiars i amics que havíem estudiat amb ell. Dit
i fet, el dia 9 d’agost de 2007 al cementiri
d’Antella es va celebrar el primer concert del
grup de clarinets In Memoriam4.  En aquesta pri-
mera edició va oficiar el responsori el reverend
En Rubén Cortell Alborch. Després d’escoltar l’o-
ració del rector el grup de clarinets interpretà un
concert davant de la capella del cementiri amb
l’assistència d’un important número de persones
congregades per la novetat de l’esdeveniment.

Les següents edicions del concert, entre els anys
2008 i 2011, continuaren la celebració al cemen-
tiri amb algun canvi substancial. Des de 2008 es
va fer càrrec d’oficiar el responsori i la missa el
reverend Pedro Antonio García García, rector de
les parròquies Puríssima Concepció d’Antella i
Sant Joan Baptista i Sant Antoni Abat de
Gavarda5.  A més, en compte de celebrar el con-
cert davant de la capella del cementiri, com es va
fer a la primera edició, es va optar per fer el con-
cert itinerant i recórrer  tots els espais de la
necròpoli. Vicent Barberà i Puig, saxofonista i
director de la Societat Protectora Musical llavors,
participà en les edicions 2007, 2008 i 2009. Al
grup de clarinets se li afegí el saxòfon soprano.

De manera extraordinària en desembre de 2010,
In Memoriam va participar en la setmana de cam-
bra organitzada per la Societat musical
d’Alcàntera amb motiu del 25 aniversari de la
seua fundació.

El 19 d’agost de 2011, últim any que es va cele-
brar el concert al cementiri, el grup de clarinets
va estrenar l’obra Sarabande d’Emilio Mateu
Nadal6, composició dedicada al pintor Eusebio
Vidal.

3. A Salvador Vidal Perales li sobrevingué la idea d’instaurar aquest concert després de la mort de son pare Salvador Vidal Tortajada
i de sa mare Vicenta Perales Briz.

4. Frase llatina que traduïm a la memòria de…
5. Butlletí oficial de l’arquebisbat de València. Juliol 2007. Núm. 3.304
6. Emilio Mateu Nadal, natural d’Antella, ha sigut catedràtic de viola al Conservatori Superior de Música de Madrid i viola solista de

RTVE. Des de la seua jubilació s’ha dedicat a la composició i ja atresora un llarg i variat corpus d’obres per a diferents formacions.
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L’any 2012, tot i haver programat el concert al
cementiri, les altes temperatures del mes d’agost
impediren al grup tocar a l’aire lliure per la qual
cosa es va optar per traslladar l’actuació a l’esglé-
sia parroquial. Des d’aleshores ha vingut realit-
zant-se en aquest espai. En aquesta ocasió, a més,
es va retre homenatge al clarinetista mexicà
Fernando Rivero Castañeda, assassinat ell i els
seus companys mentre actuaven en una sala a
Xiuaua. La celebració del concert va arribar a
l’altre costat de l’Atlàntic per mitjà d’internet i la
família de Fernando, assabentada de l’esdeveni-
ment, va agrair al grup la seua solidaritat. En
Pedro Antonio García García, rector, també va
adreçar unes paraules a la memòria del músic
quan oficiava la missa. Silvia Higuero Luances,
alumna de Salvador Vidal a Madrid, va participar
en aquesta edició i es configurà així un grup de
sis clarinets.

Aquest mateix any, pel mes d’octubre, In
Memoriam va actuar al Col·legi d’Educació
Infantil i Primària Xarquia amb motiu de la cele-
bració dels actes commemoratius del 9 d’octu-
bre. Prèviament a l’entrega dels premis de dibuix
als escolars hi hagué un concert didàctic que
inclogué arranjaments d’obres de Mozart,
Brahms i Schubert per a quartet de clarinet.

L’any següent, el 2013, va ser quan el grup de cla-
rinets es va fer més gran. A més de Silvia Higuero,
que ja havia tocat l’any anterior, dos amics i alum-
nes de Salvador Vidal a Madrid, Enrique Nin i
Carlos Aldecoa, van participar en aquest concert

que es va celebrar el dissabte 10 d’agost a l’esglé-
sia parroquial. El grup de clarinets s’amplià fins a
huit en aquesta setena edició.

En gener de 2014 un quartet de clarinets del
grup In Memoriam format per Marta Expósito,
Jose Vicente Carbonell, Pepe Sanchis i Francisco
Martínez, actuà en la inauguració de “La Col·lec-
tiva” a Xàtiva, un espai coworking i multidiscipli-
nar. El concert, celebrat el 24 de gener, fou itine-
rant per dins de la primera planta de l’edifici i el
públic envoltava els músics amb gran expectació
i aplaudia amb generositat. La notícia es va publi-
car en premsa al dia següent.

El dissabte 16 d’agost de 2014, el quartet de clari-
nets integrat per Marta Expósito, Jose Vicente
Carbonell, José Sales i Salvador Vidal celebrava el
concert anual del grup In Memoriam a l’església
d’Antella amb el següent programa: Danses honga-
reses (F. Farkas), Cançó trista (P.I. Txaikovsky),
Tango (Isaac Albéniz), Fantasie (Paul Harvey),
Après un rêve (Gabriel Fauré), Concert a 4 (G. P.
Telleman), Aragonesa (G. Bizet) i Libertango (A.
Piazzola).

Aquest mateix any, el 6 de desembre In Memoriam
tornava a actuar, aquesta vegada amb motiu de la
celebració del Xé Aniversari de la publicació de
la revista La Lloca de l’Associació cultural “Cilim”
d’Antella. El concert es va celebrar a la sala de
plenaris de l’Ajuntament d’Antella. En aquesta
ocasió es va estrenar el Quartet Antella, una obra
composada per Emilio Mateu per a quatre clari-
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nets i dedicada a la corda de clarinets de la
Societat Protectora Musical d’Antella. L’estrena
absoluta d’aquesta obra va estar a càrrec del quar-
tet de clarinets integrat per Francisco Martínez,
José Sales, Eladio Barber i Salvador Vidal. El pro-
grama inclogué tres obres més: Movimenti de
Jacques Bondon, Gallop de l’obra Formateados de
Manuel Lillo i Parade of the soldiers de Léon Jessel.
El president de l’Associació Joan Josep Conejero
introduí l’acte i va agrair l’assistència de les auto-
ritats municipals i del públic que hi va assistir. La
sala estava plena de gent. En finalitzar,
l’Ajuntament obsequià  Emilio Mateu amb dues
edicions facsímil d’obres d’autors valencians i el
convidà a continuar composant per al poble
d’Antella7. 

L’any 2015 el concert anual del grup In
Memoriam es celebrà a l’església parroquial el
dia 5 de setembre. El programa incloïa arranja-
ments d’obres de Granados, Massenet, Schubert i
Bach. En aquesta edició participà també Enrique
Nin, amic i clarinetista de Madrid.

L’any 2016 In Memoriam complia un decenni d’e-
xistència. En el concert Xé Aniversari que es cele-
brà el dia 10 de setembre a les huit de la vesprada

en l’església parroquial, el grup format pels clari-
netistes Marta Expósito, Neus Richart, José Sales,
José Vicente Carbonell, Francisco Martínez i
Salvador Vidal, oferia el següent programa:
Formateados de Manuel Lillo, Pájaro Loco de
Guillermo Ruano, Quatuor de P.Dubois, Fantasy
de C. Nielsen (amb adaptacions de Jose Vicente
Carbonell). Fantasia de Harvey i la Dansa Oriental
n.2 d’Enric Granados (amb adaptacions també
de José Vicente Carbonell).

L’onzena edició del concert In Memoriam es cele-
brà el dia 9 de setembre de 2017 a l’església par-
roquial. El grup integrat per Marta Expósito, José
Vicente Carbonell, José Sales, Francisco Martínez
i Salvador Vidal va interpretar un programa que
incloïa les següents obres: Andante de Karl
Stamitz, Trip de Guillermo Ruano, Pasodoble a 4
de Juan Bautista Messeguer, Crazy Byrd de
Guillermo Ruano, Formateados de Manuel Lillo i
Parada of the soldiers de Léon Jessel.

A la taula següent podeu veure les actuacions del
grup de clarinets In Memoriam al llarg dels dotze
anys de la seua trajectòria:

7. El discurs de presentació de la partitura “Quartet Antella” que va adreçar Emilio Mateu a la Societat Protectora Musical d’Antella
es pot llegir en la revista La LLoca núm. 10. 2014, pàgs. 62 i 63.

ANY         DATA                              EVENT                                                       LLOC
2007        9 d’agost                       I Edició In Memoriam                           Cementiri Antella
2008        19 d’agost                     II Edició In Memoriam                          Cementiri Antella
2009        19 d’agost                     III Edició In Memoriam                        Cementiri Antella
2010        12 de setembre            IV Edició In Memoriam                         Cementiri Antella
                desembre                      X Aniversari SAM Alcàntera                 Cinema Alcàntera
2011        19 d’agost                     V Edició In Memoriam                          Cementiri Antella
2012        25 d’agost                     VI Edició In Memoriam                         Església  Antella
                4 d’octubre                   Premis 9 d’octubre                                 Col·legi Xarquia Antella
2013        10 d’agost                     VII Edició In Memoriam                       Església  Antella
2014        24 de gener                  Inauguració “La Col·lectiva”                 La Col·lectiva. Xàtiva
                16 d’agost                     VIII Edició In Memoriam                      Església  Antella
                6 de desembre             X Aniversari revista “La LLoca”            Ajuntament d’Antella
2015        5 de setembre               IX Edició In Memoriam                        Església  Antella
2016        10 de setembre            X Edició In Memoriam                          Església  Antella
2017        9 de setembre               XI Edició In Memoriam                        Església  Antella
2018        15 de juliol                    XXX Aniversari CEC Antella                 Ajuntament d’Antella
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Finalment ens centrem en la figura de Salvador
Vidal Perales, clarinetista local i fundador del
grup de clarinets In Memoriam. El seu currículum
professional desvetlla una activitat musical impor-
tant i una llarga trajectòria com a intèrpret i
docent en l’especialitat de clarinet. En canvi, el
tram més desconegut de la seua biografia és el
que correspon als seus inicis en el món de la
música. Aquesta etapa s’insereix dins del marc
dels estudis sobre història local d’Antella i per
tant és la més valuosa per a nosaltres.

Salvador Vidal Perales (Antella, 1952) naix en el si
d’una família humil del poble i inicia els seus estu-
dis musicals a la Societat Protectora Musical
d’Antella a l’edat de 6 anys encoratjat pels seus
oncles, Pepe i Claudio Perales que tocaven el cla-
rinet en la banda. En la societat musical  va apren-
dre els rudiments de solfeig i començà a tocar el
clarinet per recomanació dels seus oncles.
Enseguida va començar a rebre classes de solfeig i
clarinet del director de la banda i escola d’edu-
cands, En Carmelo Sala Alemany. Simultàniament
anava al  poble veí de Sumacàrcer a rebre classes
de clarinet amb un músic d’aquella banda.

En aquella època també estudiaven a l’escola de
la societat musical alguns xiquets amics de
Salvador entre els quals hi trobem Vicente Micó
el patero, Francisco Bou el pastoret, Ismael Sotos,
José Pardo el cona, José Benet el Moliner, Rafael
Benet, Salvador i Ramón Mas, Paco porrilla,
Salvador el canyero, Remigio el fill d’Encarna,
Rafael, que tocava el saxòfon tenor i vivia al car-
rer molí i Antonio Richart.

Amb 9 o 10 anys entrà en la banda. La corda de
clarinets estava constituïda per Vicente Micó,
Vicente el serenet, Eliseo Pons Mas, Claudio i Pepe
Perales, Pedro Luís de Carlet8, José el Moliner,
Pansorra al requint, Eusebio perota, i Jaime picola.
Nasiet el de la llet i Eladio Barber s’hi afegiren
més tard.

La primera eixida que va fer Salvador amb la

banda de música del poble va ser a Petrer amb la
comparsa de Mariners. Llavors, com explicàvem
en un altre article d’aquesta revista, els músics es
quedaven en casa dels festers. El jove clarinetista
es quedà en casa Marcel·lo, un fester que vivia
prop del Castell i vingué un parell de vegades a
Antella a visitar la família de Salvador. En aquella
època les relacions músics-festers eren d’allò més
fraternals9. 

Salvador acabà l’escola als 14 anys i, davant la
manca de recursos a sa casa, va començar a treba-
llar en el camp. Recorda les dures jornades treba-
llant en companyia de son pare, Salvador Vidal el
perra, dels seus oncles Pepe i Claudio,  i de Quico,
Perfecto i Llorens. Tots treballaven per a Juan
basura, un bon patró.

Les eixides que feia la banda aleshores servien en
gran mesura per a trencar eventualment amb el
dur treball del camp, i per a conèixer gent i rela-
cionar-se fora del poble. Salvador va anar amb el
clarinet a tocar a les festes dels pobles veïns
(Gavarda, Beneixida i Cotes) i a moltes festes de
moros i cristians a Alacant (Alcoi, Castalla,
Mutxamel, Elda, Villena, El Campello, Xixona,
Ontinyent); i també a les falles d’Alzira i València.

És en aquesta primera etapa a Antella quan inicia
els estudis al conservatori de València. La prime-
ra vegada que es va examinar ho va fer per lliure
de primer de solfeig. Posteriorment i de manera
particular començà a rebre classes de clarinet de
Lucas Conejero, professor de l’especialitat a
València. Els dimarts abandonava el treball del
camp per a traslladar -se a València a estudiar cla-
rinet. Amb l’ajuda de son pare i dels seus oncles
Pepe i Claudio va comprar el primer clarinet de
la marca noblet a València

Per recomanació de Demetrio Mateu Nadal10,
músic militar, Salvador va fer oposicions  a una
plaça de Cap músic en l’exèrcit i havent-la apro-
vat, quedà a les ordes del Capità General de la 3a
regió militar i agregat per a efectes administratius
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8. VPedro Luis venia de tant en tant al poble igual que Llorens des d’Alberic.
9. vegeu MARTÍNEZ ALBEROLA, Francisco: Un cas paradigmàtic d’eixida professional als anys 70 en la revista La Lloca. Núm. 9. 2013.

Pàg. 85
10. Demetrio Mateu Nadal, natural d’Antella i germà d’Emilio Mateu. La seua trajectòria professional, igual que la del seu germà

Amadeo, estigué vinculada a les músiques militars.
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a la Música de la Divisió d’Infanteria Motoritzada
Maestrazgo núm. 3 de València11. Les proves de
clarinet, com explicàvem en el número 9 de la
revista La Lloca es realitzaren al Regiment
Immemorial núm. 1 a Madrid els dies 19, 20 i 21
de setembre de 1972. Hi van concórrer també
dos veïns del poble, Antonio Calvo que optava a
una plaça d’oboè,  i Francisco Bou per a una
plaça de saxòfon.

Salvador va viatjar tota la nit en tren per a anar a
Madrid a fer les proves a cap músic. Al matí, des
de l’estació d’Atotxa anà a allotjar-se a una pensió
al carrer Càceres, núm. 9.

Salvador no ocupà plaça a València. Quinze dies
després de realitzar els exàmens el cridaren per a
incorporar-se al Regiment Mixt d’Enginyers a
Madrid, on era Demetrio Mateu de sots director
músic de la banda militar.

Un any mes tard, el 1973, va fer oposicions a una
plaça de guàrdia músic dins de la música de la

Guàrdia Civil. I a l’any vinent, va fer les oposi-
cions a una plaça de suboficial músic dins la
mateixa banda.

A partir d’aleshores Salvador experimentaria un
canvi significatiu en la seua trajectòria musical. A
Madrid es va matricular al Conservatori Superior
i va conèixer gent important del panorama musi-
cal del moment que el va introduir en un món
bastant diferent al que havia conegut fins alesho-
res. Amb certa solvència ja amb el clarinet, va ini-
ciar el seu camí en el terreny de la interpretació i
la docència.

Per concloure hem d’assenyalar que la iniciativa
de Salvador Vidal ha permès instaurar i consoli-
dar a Antella un concert anual amb el grup de
clarinets In Memoriam es celebra des de l’any
2007.  La majoria dels integrants d’aquest grup
són amics i alumnes seus per la qual cosa li estem
profundament agraïts i li desitgem que continue
molts anys més dirigint el grup i tocant amb 
nosaltres ací a Antella.

11. Vegeu MARTÍNEZ ALBEROLA, Francisco: Un càs paradigmàtic d’eixida professional als anys 70 en la revista La Lloca. Núm. 9. 2013.
Pàg. 87.


