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PRESENTACIÓ

Els morts. Els morts que ara ens acompanyen. La «Història» escrita, així, en 
majúscules, sembla imposar-nos un respecte astorador.  Si ho llegírem tot fent 
una lectura més d’anar per casa, entendríem que la història viu entre nosaltres 
cada dia i ens retorna constantment cap al passat de forma natural perquè del 
passat en tenim un coneixement veritable i constatable; del futur ben poca cosa 
podríem dir, sinó fer endevinalles indemostrables fins que no hagen passat. 
 
Podríem dir, així, que el passat i els nostres avantpassats ens apuntalen des del 
silenci cap al futur: vivim el present perquè ells foren el nostre origen, la 
gernació d’on venim, i parlem i pensem perquè ens educaren, nodriren i ens 
ensenyaren la llengua que usem per  a crear i ordenar els nostres discursos. No 
són morts, doncs, del tot perquè perviuen en la nostra memòria i en les veus 
diàries.  Són supervivents a través de les nostres vides actuals. 
 
Si el lector fa una ullada a la revista d’enguany dedicada a la memòria històrica 
constatarà que justament viatjant des del microcosmos de la història local i 
fragmentària es retrobarà amb allò que esmentàvem al principi: la Història en 
majúscules, que no es pot capir sinó a través de les històries modestes i personals 
de cadascú o de cada poble, i ha de ser així com ens retrobarem amb la Història 
General, la història local i les històries familiars i personals de cada ànima que 
deambula perduda i sola en el regne de la Terra a la recerca de la comprensió 
de la seua essència, el germen de la seua vida definida i quotidiana. 
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A les pàgines que els nostres socis i simpatitzants tenen   a les mans, podrem 
trobar des dels escrits personals, íntims que els combatents enviaven als 
familiars, la biografia pròpia, específica dels soldats als quals la dissort va segar la 
vida al front de batalla, la repressió de la cultura i dels seus apòlegs, durant i 
després del conflicte bèl·lic, fins a petits escolis literaris ideats en aquell món tan 
pròxim que encara ens tenalla i condiciona el present. 
 
Els articles literaris i poètics alternaran entre els fets locals de l’any 2018, 
l’evolució de l’ofici de metge de poble des del segle XVII fins a l’actualitat, i la 
dedicació com a tema central al plany per la mort de Jaume Arcos Requena, que 
fou el nostre dibuixant i dissenyador de la revista de l’associació Cilim 
acompanyat d’un breu relat personal i pòstum sobre l’enfrontament ideològic a 
la darrera guerra que hem patit a les nostres terres. 
 
Completarem l’organigrama actual amb les activitats anuals de la nostra 
associació i les presentacions passades dels dos poemaris, un de Josep Lozano 
sobre el riu Xúquer, i l’altre del nostre tristament desaparegut compatrici 
Amador Calvo i Ramon, poemari que coedità la nostra entitat conjuntament 
amb l’Ajuntament d’Antella. 
 
Que en gaudiu de la lectura i, en rememorar els fets i la història del nostre poble, 
pugueu afermar-vos en la comprensió del present i de totes les nostres vides en 
un avenir més corprenedor; moltes gràcies i fins l’any vinent. 
 

 
La junta directiva de l’Associació Cultural Cilim 
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En el número 10 del Butlletí d’informació muni-
cipal d’Antella “Xarquia”, del mes de maig de 
1987, vaig publicar l’article Los muertos de la 
Guerra Civil (hom el pot consultar a la següent 
adreça http://www.antella.es/va/archive/butlle-
ti-informacio-municipal) en el qual, després d’ 
una breu introducció, afirmava que “en otro lugar 
y otro tiempo se hará una publicación más extensa”, 
perquè la informació completa que havia recollit 
dels familiars de les víctimes de la guerra era molt 
més extensa que la que podia cabre a l’article. 
Per tant, vaig haver de limitar-me a fer una rela-
ció dels morts i els ferits més greus del conflicte, 
acompanyada d’unes poques dades sobre les cir-
cumstàncies de la seua mort.  
 
Trenta-dos anys després em dispose a complir 
aquella promesa, molt més tard d’allò que jo 
mateix havia previst. Han passat tants anys entre 
aquella primera redacció i aquesta ampliació, 
que no puc –ni ho pretenc- retocar les dades 
aportades, atès que la majoria dels meus confi-
dents han mort. Així, doncs, en el present tre-
ball em limitaré a donar les dades que no 
pugueren ser publicades i afegir alguna infor-
mació que ajude a millor comprendre les conse-
qüències de la derrota de la República a mans 
dels generals revoltats. El municipi d’Antella, 
com tot el País Valencià llavors -la ciutat de 
València, entre setembre de 1936 i novembre de 
1937, va ser la capital republicana- va romandre 
fidel al govern al llarg de tota la Guerra del 
1936, per la qual cosa totes les persones esmen-
tades en aquest treball serviren, amb més o 
menys convicció, en l’Exèrcit Popular de la 
República.  
 

Quan vaig realitzar la investigació, de caràcter 
estrictament local, em van moure els dubtes. 
Durant les commemoracions de l’any 1986 per 
recordar el cinquanté aniversari de l’inici de la 
guerra vaig comprendre que al poble ningú no 
sabia el nombre exacte de morts en el conflicte 
armat. Depenent el veí amb qui parlares la xifra 
variava entre una sola víctima, el nom de la qual 
figurava a la base del campanar de l’església 
parroquial d’Antella (Eduardo Ortíz Ortíz) i 
més de trenta. Com que la disparitat era tan 
gran i tan incongruent, vaig decidir, pel meu 
compte, iniciar el treball. Entre el segon semes-
tre de 1986 i el primer trimestre de 1987 vaig 
començar a visitar els familiars de les víctimes i 
els supervivents de la guerra perquè m’informa-
ren. Així és com vaig poder establir la xifra de 
vint-i-un veïns d’Antella morts durant la guerra. 
Les fonts foren majoritàriament orals i la verifi-
cació consistia a contrastar les dades que em 
donaven els uns i els altres. 
 
De la majoria de les víctimes vaig arribar a conèi-
xer les seues circumstàncies amb detall, però 
sobre d’alguns pocs no en vaig arribar a saber 
molt, producte de la manca d’informació de la 
problemàtica de tot conflicte armat. Malgrat tot, 
les dades recollides són bona mostra de com la 
guerra va impactar en el nostre poble.  
 
He de reconèixer que el meu treball fou més 
producte de la passió que dels meus coneixe-
ments acadèmics perquè no sóc especialista en 
història ni mai vaig pretendre fer un treball rigo-
rós d’investigació. Tan sols em motivava que les 
víctimes de l’horror no ho foren també del 
silenci.  

VEÏNS D’ANTELLA MORTS  
A LA GUERRA DEL 1936-1939

JOAN JOSEP CONEJERO NOGUERA



 
 

1. CALVO SANCHÍS, José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el 7 de maig de 1912. 
Era el major de quatre germans. 
Fadrí, quan fou incorporat a 
l’Exèrcit, anava a casar-se. Tingué 
aquests destins: Valdepeñas, Gua-
dalajara i Villafranca del Cid, 
on va estar-hi 14 dies, en la 70a 
Brigada Mixta. El 14 de maig 
de 1937, amb 25 anys acabats 
de complir, fou ferit de bala al 
cap, en Vilafranca del Cid (Cas-
telló). Ferit de mort, fou aban-
donat i el seu cos mai no es va 
recuperar. Fou donat com a des-
aparegut en combat. Un veí 
d’Antella fou qui notificà la mort 
a la família. 

3. JUÁREZ MORRIÓ, 
Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el 7 d’agost de 1917. 
Fou incorporat a mitjans de l’any 
1937. Feia dos anys que festejava 
amb una xica del poble, Emília 
“la Noia”. Era fill únic. Servia 
en Intendència. En un bombar-
deig sobre les seues posicions es 
refugià en la Central de retrans-
missions, sobre la qual va caure 
una bomba que va soterrar a 
tots els que hi eren. Va morir as-
fixiat, el 25 de gener de 1938, a 
Camañes, prop d’Alfambra, a la 
província de Terol. Tenia 20 
anys. La seua mort va ser notifi-
cada a la família. 
 
En acabada la guerra, la família 
transportà les seues despulles 
al cementiri d’Antella, tomba 
núm. 126. 
 
La seua antiga núvia, quan em 
parla de Francisco, diu que sem-
pre l’ha tingut present al llarg 
de tota la seua vida i demana 
que les víctimes siguen recor-
dades i que no vol conèixer cap 
altra guerra.  
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2. ESCRIBANO MÁS, Baltasar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el 25 de desembre de 
1913. En la seua adolescència 
va marxar a viure a Carcaixent, 
on s’hi afincà. Casat de feia 
poc, fou incorporat a files, i 
marxà al front de Terol. Arribà 
a ser Comissari de Batalló, afiliat 
al Partido Comunista de España. 
Va morir en plena retirada de 
l’Exèrcit Popular, el 12 de març 
de 1939, mort a conseqüència 
de ferides de guerra, a l’Hospital 
de Reus (Tarragona), ciutat, en 
el cementiri de la qual, fou so-
terrat. El germà, quan m’infor-
ma, parla consternat i amb por, 
malgrat que som a l’any 1987. 
Em diu que l’haurien mort a la 
postguerra, perquè: “S’havia cla-
vat massa en política”, afirma la 
cunyada de Baltasar, que també 
està present en la conversa. 
 
 

 
 
 

MORTS A LA GUERRA



6. MATEU SANCHÍS, Federico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nascut el 14 de setembre de 
1913, fou reclutat a l’inici de la 
guerra, en setembre de 1936. 
Sense filiació política manifesta. 
Va estar en diversos llocs entre 
València i Toledo: Vargas, Tala-
vera de la Reina, Toledo, Alba-
cete, Jérica, Cienpozuelos. En 
Seseña, província de Toledo, a 
les 16:00 hores del dia primer 
del mes de març de 1937, una 
bala creuada el va matar a la 
trinxera. Tenia 23 anys, fadrí. 
A l’hora de morir, era al costat 
d’un altre veí del poble, el tio 
Quico “el Serrano”. Pertanyia 
a la 45a Brigada Mixta, 1r Bata-
lló, 1a Companyia.  
 
La seua acta de defunció figura 
al registre civil d’Aranjuez, amb 
data del dos de març de 1937, 
hi consta que servia al Regimiento 
de Otumba (sic). 
 
Fou el primer fill del poble 
d’Antella mort a la guerra. Està 
soterrat al cementiri d’Antella, 
sepultura núm. 70.  

4. MÁS PERIS, Eliseo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el 29 de juliol de 
1910. Començada la guerra, es 
va afiliar al sindicat CNT-FAI. 
Va voler allistar-se voluntari, 
però la família li ho tragué del 
cap. Finalment, fou incorporat 
a l’Exèrcit Popular de la Repú-
blica, destinat a València. Passà 
a Madrid, i des d’allí tornà a 
Terol. Servia en la 15a Brigada 
Internacional.  
 
El 18 de gener de 1938, la seua 
núvia, amb la qual festejava 
prop de dos anys, va rebre la 
seua última carta, on li notificava 
que es preparava per tornar al 
front de batalla. Se suposa que 
al llarg d’aquella mateixa set-
mana va morir. En Mas de las 
Matas, prop de Morella (Caste-
lló) fou vist per darrera vegada 
en vida. Desaparegut en combat, 
el seu cos no va ser mai reco-
brat. 
 
En finalitzar la guerra, la seua 
germana va cremar tots els pa-
pers seus que tenia, per por a 
la repressió que en eixos mo-
ments s’iniciava. 

5. MÁS SANJAIME, Arcadio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el dia 1 de novembre 
de 1908. Es va casar el dia 25 
de juliol de 1937, amb Eulàlia 
Montagudo Montagudo; el ma-
trimoni no va tenir descendèn-
cia. Casat de poc, fou incorporat 
el 7 de març de 1938. Passà a 
Catalunya abans que les tropes 
de Franco arribaren a Vinaròs. 
Fou incorporat a l’Hospital de 
Barcelona. El dia 13 de gener 
de 1939, entre Rojals i Vilanova 
i la Geltrú, en el front del Segre, 
va ser donat per mort. El seu 
cos no va poder ser recobrat. 
La versió oficial sobre la seua 
mort diu que va ser alcançat de 
ple per un obús. La seua dona 
no es va creure mai la versió 
oficial; és comprensible el colp 
i l’estupor davant dels fets, i in-
clús la seua negació. Ella va 
viure sempre amb el convenci-
ment que el seu marit havia 
estat assassinat. 
 
 

6



7

M
on
og
rà
fic

9. NOGUERA SERRANO, 
Francisco Rafael  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el 18 de gener de 
1903, de ben menut marxà a 
viure amb la família a la pobla-
ció d’Alginet, des d’on venia 
amb freqüència a visitar la 
família. Va morir a la guerra, 
probablement a un camp de 
concentració. Sense més 
dades. 

7. MONTAGUDO ESPLUGUES, 
José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer l’11 de desembre de 
1917, incorporat a files l’any 
1937, fou destinat als Pirineus, 
i la seua posició era entre Lleida 
(Catalunya) i Osca (Aragó). Era 
solter. Mai més no va tornar al 
poble. Incorporat a la 43a Divi-
sió, 117a Brigada Mixta, 1r Ba-
talló, 2a Companyia, tot inten-
tant passar-se a l’exèrcit de Fran-
co, fou ferit de bala en el coll, 
al front de Piedras de Aolo. Dut 
a l’hospital de campanya a Ta-
hús, després de 12 dies d’agonia, 
va morir en el mes de febrer de 
1939, a la província de Lleida, 
a uns 30 quilòmetres de la Seu 
d’Urgell. En acabar la guerra, 
el seu cos fou donat per des-
aparegut. 

8. NOGUERA PERIS, Virgilio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fill d’Herminio Noguera Morrió 
i de Clotilde Peris Pérez, va 
nàixer el 22 de desembre de 
1910. Era Guàrdia d’Assalt de la 
República, de malnom “Cipote”. 
Es va casar, pel civil, el dia quatre 
d’abril de l’any 1937, a Torre-
blanca (Castelló), amb Francisca 
Bravo Gil. No van tenir fills. Du-
rant la guerra va servir entre Va-
lència, Terol i Barcelona. Mort 
a la província de Castelló, quan 
la desfeta de la batalla de Terol, 
en 1938, a l’edat de 36 anys. Va 
morir a causa d’una bala perdu-
da, en plena retirada. Fou sote-
rrat en el lloc on va morir per 
dos companys, veïns del poble: 
el tio Pepe Meló i el tio Litri. Ofi-
cialment fou donat per desapa-
regut en combat. 
 
En ocupar les tropes de Franco 
la vila de Torreblanca, en dili-
gència adjunta, amb data 7 d’oc-
tubre de 1938 “III año triunfal” 
(sic) van declarar nul el matri-
moni civil. El 15 de febrer de 
1980 una altra diligència 
cancel·lava l’anul·lació feta l’oc-
tubre de 1938. 
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12. ORTÍZ ORTÍZ, Eduardo 
José 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el 3 d’abril de 1907, 
es va casar el 22 d’abril de 1935, 
amb Josefa Ortiz Inglés. Del ma-
trimoni va nàixer una filla. Era 
cap de Falange Española a Antella. 
Fou incorporat amb la resta de 
la Quinta del Sac a l’estiu de 
1938. Fou destinat a la província 
de Jaén. Al llarg del seu servei 
militar, fou denunciat diverses 
vegades; l’última denúncia va 
prosperar, quan des del front 
enviaren ordre de recaptar in-
formació al municipi. Hi hagué 
una votació a l’Ajuntament d’An-
tella, i per una votació de 6 a 5, 
va ser aprovat dictaminar informe 
en contra, la qual cosa el con-
demnava a mort. El dia 2 de ge-
ner de 1939 fou afusellat, con-
juntament amb una altra persona 
d’Alcàntera del Xúquer, a les 
02:00 de la matinada, a Higuera 
de Calatrava, província de Jaén. 
El seu cos fou recobrat i soterrat 
a la tomba caseta núm. 3 del ce-
mentiri d’Antella. El seu procés 
consta en el llibre d’actes de l’A-
juntament d’Antella, a les da-
rreries de 1938. A Antella, 18 
persones més foren declarades 
com a rebels a la República. 

10. ORTS ESPARZA,  
Joaquín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el 30 de setembre de 
1913. De malnom “Pif” o “Lujos”. 
La seua mort està envoltada de 
misteri. Afiliat al Partit Comunista 
d’Espanya (PCE) va morir en 
primera línia a prop del front 
entre Cobisa, Guadamur i Polan, 
a la província de Toledo, en fe-
brer de 1938. Moria solter. 
 
La seua mort fou motiu de con-
trovèrsia al poble acabada la gue-
rra. Mai no s’ha sabut la veritat. 
Afirmen que dos homes se l’em-
portaren a terra de ningú i allí 
fou executat, de nit, en primera 
línia de front. Les versions de la 
seua mort són contradictòries. 
Uns diuen que havia decidit pas-
sar-se a l’exèrcit de Franco. Uns 
altres diuen que fou executat 
pels mateixos companys de la 
seua posició. Finalment, altres 
diuen que fou mort per raons 
polítiques, perquè militava en 
el PCE.  

11. ORTS ESPARZA,  
José Ramón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer a Gavarda, l’any 1905. 
Germà de Joaquín Orts Esparza. 
Es va casar amb una xica d’Ante-
lla, Vicenta Mas Juan, el dia 3 de 
maig de 1930, a l’edat de 26 
anys. Son pare era d’Alberic i sa 
mare de Xàtiva. Del matrimoni 
va tenir quatre fills, els tres pri-
mers abans de la guerra, el quart 
durant la guerra. Fou vuit anys 
casat. Destinat a la 8a Brigada 
Mixta, 35a Batalló, 2a Companyia, 
Número 8 Base 3r C.C. 
 
Poc després d’un permís al poble, 
va morir. Durant el permís de 
descans va tenir por de desertar 
per les causes que havien con-
corregut en la mort del seu ger-
mà, Joaquín Orts Esparza. Fou 
ferit a Villaralto, província de 
Còrdova, des d’on l’enviaren a 
l’hospital de Múrcia. Va morir a 
les darreries de 1938, a finals de 
desembre. Deixava viuda amb 
quatre fills. Enviaren a la família 
els seus afers personals, però 
mai no arribaren a notificar la 
mort de manera oficial, fet com-
prensible per les dates en què 
ocorregueren els fets. 
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La seua mort consta en el llibre 
de defuncions d’Antella del dia 
11 de juliol de 1939. En el llibre 
de defuncions figura com a cau-
sa de la seua mort: “asesinado 
por los rojos”. Com era costum, a 
la postguerra, les esglésies de 
tota Espanya feren un monu-
ment als morts del bàndol ven-
cedor i l’Església d’Antella no 
en fou una excepció. A la base 
del seu campanar, figurava una 
creu en relleu de marbre gris 
amb una sola inscripció en la 
seua base: “Eduardo Ortíz Ortíz. 
Presente!”. La creu fou retirada 
el dia 28 de juny de l’any 2.000, 
amb motiu d’unes reformes. 

13. PÉREZ ESTARLICH, José 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els seus pares eren Manuel Pé-
rez, de Dos Aguas, i Trinidad 
Estarlich, de Tous, immigrats 
al poble d’Antella. El seu altre 
fill, Manuel Pérez Estarlich, sí 
que figura en el llibre de nai-
xements de l’Ajuntament d’An-
tella, on també hi figura la seua 
defunció. De José sabem que 
no va nàixer a Antella i que va 
morir fadrí, a la ciutat de Bar-
celona, de resultes de ferides 
rebudes al front. Fou soterrat a 
la ciutat de Barcelona. 
 
Al registre civil de Barcelona del 
dia 8 de desembre de 1938 hi fi-
gura, la seua defunció ocorre-
guda el dia 30 de novembre de 
1938. Tenia vint anys. Va morir 
al domicili de Barcelona, carrer 
Enrico Malatesta, número 6. 
 
 
 

14. PERIS PASCUAL, 
Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De malnom “Quico Blanca”. Va 
nàixer el 8 de gener de 1913. El 
colp d’Estat del 18 de juliol de 
1936 el va sorprendre fent el 
servei militar a València. Des de 
la capital, ja en guerra, fou tras-
lladat a Valdepeñas (Ciudad 
Real). Com que era barber, exer-
cia la professió a la reraguarda.  
 
Passà a Guadarrama, a Madrid, 
i des d’allí fou enviat a Martos 
(província de Jaén). Morí víctima 
d’un atac de l’aviació feixista el 
dia 12 de març de 1939, als vint-
i-sis anys. Fou soterrat a Martos 
en una tomba comuna, on les 
seues despulles hi descansen en 
l’actualitat. Un tinent de l’exèrcit 
ho comunicà a la família. La 
seua germana plorava en recor-
dar els fets.  
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15. PIQUERES BLASCO, Jaime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el 25 de setembre 
de 1918. Quan tenia entre 14 i 
15 anys va patir de pleuresia, 
una inflamació de la pleura. 
En gener de 1937, amb dinou 
anys, s’allistà voluntari a l’E-
xèrcit Popular en el cos de Ca-
rrabiners. Des d’Antella fou 
enviat a Oriola i d’allí passà al 
front de Terol. En aquell hivern 
passà molt de fred i va caure 
malalt. Fou enviat a Borriana i 
d’allí va passar a un hospital 
de València. Desnonat, donat 
per incurable, fou enviat a An-
tella, on després de 45 dies de 
convalescència, va morir de re-
sultes d’una tuberculosi pul-
monar, el dia 21 d’abril de 
1937; encara no havia complits 
els vint anys. Era el major de 
tres germans. Va morir solter. 

16. RAGA CRESPÍ, Víctor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el 26 de novembre de 
1916, a València. Passà els seus 
primers 13 anys a Antella, i l’any 
1930 se’n va anar amb la família 
a Madrid, al carrer Alcalà. Ciutat 
on realitzà els seus estudis d’E-
conomia, que va acabar amb la 
titulació com a professor de Mer-
cantil, el mes de juny de 1936. 
Professió que mai no va arribar 
a exercir puix la guerra va esclatar 
un mes després. Incorporat a la 
4a Brigada Mixta del 2n Cos de 
l’Exèrcit del Centre, membre del 
Batallón Ambiente, acabaria amb 
el grau de Tinent. 
 
Una de les seues fites en combat 
fou que tan sols amb bombes 
de mà i fusells, ell i els seus 
companys pogueren aturar sis 
tancs en el front del Puente de 
los Franceses, a Madrid. Va morir 
a les 14:30 hores del dia 24 de 
desembre de 1937, als vint-i-un 
anys d’edat, a l’hospital de cam-
panya, de resultes de ferides re-
budes al front madrileny. Havia 
estat ferit tres vegades, abans 
de morir. 
 
Conservem la seua acta de de-
funció al registre civil de Madrid, 
amb data de 25 de desembre 
de 1937. 

Tenim diverses fonts que recu-
llen la seua experiència militar 
al diari El Pueblo, del dia 30 de 
desembre de 1937, a la notícia 
del diari El Liberal, sense data. 
Apareix fotografiat a l’obra La 
Guerra de España, 1936-1939, 
editada pel diari El País, Madrid, 
1986, a la seua pàgina 180. 
 
Article aparegut a la fulla tercera 
del diari El Pueblo. Acompanya 
l’article una fotografia del pro-
tagonista vestit amb uniforme 
de tinent de l’Exèrcit Popular 
republicà. 
 

Un héroe más inmolado 
La familia del consecuente re-

publicano antifascista, Joaquín Cres-
pí Frígols, de Antella, amigo de 
esta casa desde la fundación del 
periódico e íntimo de Blasco Ibáñez 
y de Azzati, pasa por estos momentos 
en trance de dolor. 

Su nieto predilecto, Víctor Raga 
Crespí, de 21 años de edad, primer 
teniente del Ejército de la República, 
por méritos de guerra, falleció en 
Madrid el día 24 del corriente a 
consecuencia de heridas recibidas 
en el frente. El Estado Mayor de la 
División a que pertenecía el finado, 
dio toda clase de facilidades para 
el traslado del cadáver a Antella, 
pueblo solariego de sus abuelos ma-
ternos, para su inhumación, acom-
pañándole en este traslado, además 
de sus doloridos padres, el bizarro 
primer teniente, Raimundo Padrino 
Delgado, compañero de armas del 
muerto, perteneciente al mismo ba-
tallón, en representación de la Di-
visión. 

El entierro se verificó el domingo 
último, día 26, en Antella, consti-
tuyendo una sentida manifestación 
de duelo a la que se asoció el pueblo 
en masa, con nutridas representa-
ciones de los limítrofes. Abrían mar-
cha agrupaciones de mujeres anti-
fascistas con sus banderas; un pen-
samiento de sus padres y familia y 
una monumental corona de la Di-
visión y compañeros de armas del 



finado, con sendas y sentidas dedi-
catorias, llevadas por jóvenes en-
tusiastas; el féretro a hombros de 
amigos y la presidencia formada 
con los familiares, el antes citado 
teniente Padrino, autoridades lo-
cales, banda de música y el pueblo 
en masa. 

En la despedida del duelo, en 
el cementerio, el valeroso sargento 
primero, camarada Enrique Esteban 
Álvarez, pronunció unas sinceras 
palabras en memoria del muerto y 
de la causa. 

El valiente teniente Padrino, 
en representación de la División y 
como compañero de armas, destacó, 
en breve y elocuente discurso, los 
hechos y vida de campaña del fa-
llecido: 

“Vosotros, vecinos de Antella –
dijo- habréis vivido con él desde la 
infancia y sabríais que era un niño 
bueno; pero yo que desde Octubre 
del año pasado he compartido a 
su lado los peligros y penalidades 
de la guerra, puedo decir que si 
niño parecía por sus años el teniente 
Víctor Raga Crespí, por sus hechos 
era todo un hombre; y su hombría, 
no sólo la demostraba cual ninguno 
oponiendo con tesón su pecho a las 
balas del invasor, sino que también 
se revelaba por su lealtad y gran 
corazón, dando el primero su pan 
al hambriento y su ropa al desnudo 
en cuantas ocasiones se presentaban. 
El teniente Víctor Raga Crespí –
terminó- para decirlo en frase grá-
fica, era un as entre la clase.” 

El tío del finado, nuestro antiguo 
amigo, camarada Joaquín Crespí 
Faura dirigió breves y emocionadas 
palabras al acompañamiento. Dijo: 

“Paisanos, vecinos de Antella, 
antifascistas todos, a éstos singu-
larmente: ved aquí la obra criminal 
del fascismo. Una vida inmolada 
en plena juventud. Que ninguno 
de vosotros que teneis hijos y her-
manos en el frente de batalla paseis 
por un trance como éste.” 

Por nuestra parte, al dar cuenta 
a nuestros lectores de la pérdida de 
este héroe del Ejército Popular, tes-

timoniamos a sus atribulados padres 
Manuel Raga Cortina y Amparo 
Crespí Faura, hermano, abuelo y 
demás parientes, nuestra condo-
lencia. 

El Pueblo. Diario del Partido 
Sindicalista. Valencia, jueves, 30 
de diciembre de 1937. Año XLIV 
Núm. 15.464. 2ª época, número 
131.  

Reproducció de la notícia apa-
reguda al diari El Liberal 
 
Retall de premsa del diari El 
liberal amb el titular “Héroes 
anónimos” amb una fotografia 
frontal de Víctor Raga Crespí, 
vestit de milicià -segons l’edat 
que dóna de Víctor, la infor-
mació seria publicada entre 
finals de 1936 i primeries de 
1937- amb el text següent: 
“La ejemplaridad tiene que ser así. 
Hechos heroicos –verdaderamente 
heroicos- que escapan a la incesan-
te investigación del periodista 
republicano. 
 
He aquí un muchacho herido tres 
veces en el frente, que se resiste a 
que la opinión conozca su hazaña. 
Precisamente por eso lo damos: 
Víctor Raga Crespi. Diecinueve 
años. Héroe. Tres heridas y no les 
da importancia. Así la República 
triunfa, porque en estos jóvenes hay 
una conciencia y un corazón.” 
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Víctor Raga Crespí, el primer a la dreta, apareix fotografiat a la 
pàgina 180 de La Guerra de España, 1936-1939, El País, Madrid, 
1986.



19. SANCHÍS VILA, Tomás 
 

 
Va nàixer el 28 de febrer de 
1914. Quinta del 1936, fou 
incorporat a l’exèrcit. Va servir 
en Aviació. Participà en la 
Batalla de l’Ebre. Estava a les 
ordres d’Indalecio Prieto. La 
seua última carta fou escrita 
amb data del 28 de desembre 
de 1938, des de Lleida. 
Probablement li donà temps 
de creuar la frontera, quan la 
derrota de la República. Tenia 
núvia al poble.  
 
En acabada la guerra, fou 
declarat com a desaparegut i 
tres anys més tard, l’any 1942, 
fou declarat oficialment mort 
en guerra. La seua família sem-
pre va esperar el seu retorn. La 
seua germana demanà que els 
morts foren reconeguts. Batejà 
el seu segon fill amb el nom de 
l’oncle Tomàs.  

17. RICHART GINER, Ismael 
 

 
Va nàixer el 7 de maig de 1914. 
Era solter i fou incorporat a 
l’Exèrcit Popular. Encara no 
havia fet el servei militar. Fou 
destinat a Valdepeñas (Ciudad 
Real) com a soldat d’infanteria 
i després passà al front de 
Catalunya-Aragó. En el primer 
semestre de 1938 fou donat 
per desaparegut en combat, a 
Mora d’Ebre, a l’inici de la 
Batalla de l’Ebre. La seua mort 
fou notificada de manera ofi-
cial a la família. 
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18. ROCA JUAN, Salvador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer el 14 de setembre de 
1919. Era de la quinta de 1940. 
Es va incorporar voluntari a 
files. Fou enviat al front 
d’Extremadura, on va caure 
malalt. Des d’allí fou traslladat 
a Albacete, on va morir als 
pocs dies, segons els metges, 
de paludisme. Tenia 18 anys, 
corria l’any 1937. La mort fou 
notificada a la família pels con-
ductes oficials. Soterrat a 
Albacete, cinc anys després, el 
1942, el seu germà anà a per 
les restes de Salvador. El viatge 
fou accidentat, el taüt va ser 
traslladat fins a Cotes, i des d’a-
llí, el germà el portà a braços 
fins al cementiri d’Antella, per 
la nit, creuant el riu Xúquer 
pel gual de Cotes. 
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20. VIDAL SANZ, José 
 

De malnom “Peret Ramonot”. 
Va nàixer a Antella el 22 de no-
vembre de 1905. Era fadrí; quan 
va començar la guerra es va 
allistar voluntari, perquè l’inici 
de la guerra el va sorprendre a 
Barcelona, on era afiliat del 
POUM. Era de la quinta de 
1926. Enviat al front de Terol, 
va morir en combat, probable-
ment l’any 1938. El seu cos fou 
donat per desaparegut. A l’hora 
de la redacció del present tre-
ball, no vaig poder contactar 
amb cap familiar. 
.

21. SOLÀ, Carlos 
 

Desconec el seu segon cognom. 
No era natural d’Antella. Ací 
fou alletat i tenia relació amb 
la “família de llet”, com solia 
ocórrer en aquells temps, quan 
els nadons eren atesos per les 
persones que podien alletar-los 
en aquells casos que la mare 
natural no podia, per la raó 
que fora. Era natural de Bo-
rriana, lloc de residència dels 
pares. Probablement va nàixer 
entre 1900 i 1902. Va morir a la 
guerra. Sense més dades.
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JUÁREZ GOZALVO, Juan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va nàixer l’any 1916. No cons-
ta en el registre. Natural 
d’Antella, de malnom “Orso”. 
Durant la guerra una bomba 
de mà li explotà davant la cara, 
la qual li quedà greument des-
figurada. Fou llicenciat. En 
l’extrema pobresa de la pos-
tguerra, i sense la suficient 
atenció mèdica, va morir el 27 
d’abril de 1945, als vint-i-nou 
anys d’edat. Era fadrí. 

 
 
 
GIMÉNEZ MICÓ, José 
 

Va nàixer el 12 de febrer de 
1908. Es va casar amb Josefa 
Sánchis Cebrià, el 25 d’abril de 
1935, amb la qual va tenir dos 
fills, José, nascut el 6 de no-
vembre de 1936 i Josefa, nascuda 
el 24 d’agost de 1938. Ja havia 
fet el seu servei militar quan el 
7 de març de 1938 fou incor-
porat a l’Exèrcit Popular. De 
València passà a Saragossa, Llei-
da i Ull de Molins, incorporat 
al front del Segre (Lleida), sec-
tor La Granja de Escarpe-Seroz, 
on fou nomenat Capità, en juliol 
d’aquell mateix any. El 6 de ge-
ner de 1939, en plena retirada 
cap als Pirineus, un obús li ex-
plotà al davant. Amb l’exèrcit 
en retirada, aconseguí arribar 
a Figueres, on un madrileny l’a-
judà a creuar els Pirineus fins 
arribar a Port Bou, un total de 
16 km. Des d’allí va passar la 
frontera per Cervera des d’on 
fou traslladat a l’hospital de To-
losa (França). Recobrat de les 

 
 
 
PARDO ÁLVAREZ, Celestino 
 

 
Va nàixer el 4 de desembre de 
1913. Va tenir complicacions 
de salut de menut. El 18 de 
juliol de 1936 feia el servei 
militar. Fou destinat a llocs de 
les províncies de Toledo i 
Madrid. A finals de 1938 va 
caure malalt de pulmonia a la 
ciutat d’Aranjuez (Madrid), 
des d’on fou enviat a l’Hospital 
Provincial de València. 
Declarat exclòs de l’Exèrcit 
Popular, fou llicenciat i enviat 
a casa. Quan era a punt de 
casar-se, després d’un llarg fes-
teig de deu anys, de resultes 
d’una trombosi, va morir el 14 
d’agost de 1942. La núvia li va 
guardar fidelitat al llarg de tota 
la seua vida. 

 
 

MORTS POSTERIORS A  
1939 PER CAUSA  
DE LA GUERRA

 
 

ELS FERITS GREUS
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ferides, fou enviat al camp de 
concentració de Septfons-sur-
Garone. Allí, un capellà català 
el tractà de roig i l’insultà, 
encara convalescent a l’hospital 
de campanya. Finalment, va 
aconseguir l’aval per tornar a 
Antella, on arribà en novembre 
de 1939. 
 
De resultes de les ferides de 
guerra, l’any 1943 va quedar 
paraplègic i ja no va poder ca-
minar mai més. Durant la fe-
rotge postguerra, per fugir de 
la misèria, va haver de fer con-
traban per sobreviure. Cobrà la 
invalidesa com a ferit de guerra 
a partir de l’any 1982. 
 
 
MATEU LIZANDRA, 
Salvador. 
Coix de per vida, de resultes de 
ferida de guerra en haver cai-
gut un bac al front. 
 
 
FOS FOS, Salvador. 
Natural de Sueca, exercí molts 
anys de farmacèutic a Antella. 
Ferit de guerra a la batalla de 
Guadalajara, que li provocà 
una coixera lleu.  
 
 
PERIS ALBEROLA, 
Vicent. 
Coix, de resultes d’un accident 
a Alginet, durant la guerra. 
 
 
ESTARLICH MONRA-
BAL, Estanislao.  
Ferit de guerra al colze. 
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Tots i totes els que patiren la llarga guerra del 1936 van quedar 
ferits en l’ànima, alguns humiliats de per vida, maltractats per la 
bèstia de la guerra, mai més la seua vida va ser com el projecte 
que se n’havien fet abans del 18 de juliol de 1936, dia en què va 
començar el malson ben real del qual mai més no van poder des-
pertar. 
 
Molts dels morts, com el cas de Tomàs Sanchis, perviuen avui en 
la memòria dels vius que porten els seus noms, noms amb els 
quals foren batejats fills, nebots o néts, amb la finalitat de no 
oblidar aquells que la guerra va devorar. 
 
 
Algunes observacions 
 
Crida l’atenció que dels vint-i-un morts ací relacionats, 10 ho 
foren en els últims nou mesos de la guerra, i la tercera part 
d’aquests, entre els mesos de gener i març de 1939, moment de la 
desfeta de l’Exèrcit Popular. La guerra fou declarada oficialment 
acabada el primer dia d’abril d’aquell any.  
 

Semestre                  Any         Víctimes 
Primer semestre              1937                  4 
Segon semestre               1937                  1 
Primer semestre              1938                  5 
Segon semestre               1938                  2 
Primer semestre              1939                  8 
Sense data concreta                                  1 

 
Els domicilis dels morts ocupa tot el plànol del municipi d’Antella 
i abasta totes les classes socials, la qual cosa vol dir que al poble no 
hi va haver una clara diferenciació entre facciosos i republicans, 
com demostra el fet que a la duríssima repressió de la postguerra 
cap veí del poble fóra ajusticiat o mort.  
 
Els informants solen referir-se als dos bàndols del conflicte amb 
els següents colors: els rojos, per als partidaris o simpatitzants de 
la República, i els negres, per als simpatitzants amb el bàndol dels 
insurrectes o facciosos. És un fet que vaig constatar, que els 
testimonis es remetien amb els valors vigents el 1936 per a referir-
se als fets, o siga, empraven el vocabulari d’aquells temps per ex-
plicar-se.  
 
La majoria dels confidents defenen la condició humana de tots 
els morts. Segons aquesta tesi, no compta tant l’afiliació política 
dels morts com el valor humà, com a persones que eren. 
 
 



Quadre dels llocs on moriren 
 

Lloc Nombre  
Batalla de Terol                              4 
Front de Catalunya                        4 
Andalusia                                       3 
Línia defensiva XYZ de València   3 
Batalla del Jarama                          1 
Setge de Madrid                             1 
Batalla de l’Ebre                            1 
Front d’Extremadura                     1 
Desapareguts                                  3 
 
 

Causes de la mort 
 

Causa Nombre 
Ferida de bala                                 9 
Causa desconeguda                       6 
Bombardeig                                    2 
Malaltia                                           2 
Afusellat                                          1 
Sense dades                                    1 

 
 
EPÍLEG 
 
Acabem el present article amb els versos del 
poeta valencià que millor ha sabut descriure la 
postguerra, Vicent Andrés Estellés. En aquest 
poema del Llibre de Meravelles Estellés descriu 
una situació, una estampa, ocorreguda al centre 
de València, als anys quaranta, a la plaça de Sant 
Agustí, carrer —el passadís— de Sant Pau i l’ins-
titut Lluís Vives. L’institut apareix amb majúscula 
però sense nom, acompanyat d’un irònic «oh la 
cultura, mare!», en aquell temps era l’únic institut 
d’educació pública que hi havia a la ciutat de Va-
lència. Al fons de tot, una dona anònima amb 
una cistella es dirigeix cap a la Presó Model. 
Vençuda la República, l’estat espanyol, esdevingut 
un cementiri, es va transformar en una immensa 
presó. 
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Oïu, mortals, oïu grans meravelles. 
Joan Batiste Anyés 
 
Davant el temple de Sant Agustí, paraven 
autobusos, tramvies grocs. Evoque una plaça 
polsosa, d’arbres trists. Ara tot ha canviat. 
Jo recorde un vell pati, i a dins una tartana. 
Recorde el passadís, tot pixat, de Sant Pau. 
El passadís pudia, de lluny, a l’àcid úric. 
La plaça era una plaça polsosa i pobletana. 
Més enllà, l’Institut, oh la cultura, mare! 
Aquells tramvies grocs, els autobusos blaus, 
bruts de la pols llunyana de Silla i Catarroja. 
I baixava una dona, i duia una cistella 
i vora riu anava a la Presó Model. 
 

No 
els o

blide
m

Arbres de pols
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1. INTRODUCCIÓ 

Enguany l’Associació Cultural CILIM d’Antella 
dedica la seua revista anual a la Memòria Històrica 
i, en concret, a una part recent de la memòria 
històrica d’Antella. 

 

El monogràfic d’enguany està dedicat a la memòria 
dels antellans que van lluitar i, alguns van morir, 
en l’exèrcit de la República, uns per conviccions, 
d’altres cridats a files forçats per la situació de 
guerra provocada per un colp d’Estat que volia 
(i va aconseguir) desfer les polítiques de 
modernització que  la 2a República volia portar 
a termini en aquestes terres i especialment, entre 
d’altres, les polítiques d’instrucció i ensenyament 
de la població davant d’una situació secular 
d’endarreriment i analfabetisme, majoritàriament 
entre les dones. 

Per aquest motiu vull contribuir en el número 
actual de la revista amb el present  treball sobre 
el desenvolupament de les comissions de 
depuració del Magisteri valencià i les 
conseqüències sobre els mestres que van exercir 
el seu treball durant aquell període a Antella. 

Les polítiques d’alfabetització i instrucció seran 
un dels reptes que els governants volen (volien) 
aplicar en l’intent de portar la modernització 
del país i els i les mestres de primeres lletres 
seran els encarregats de la realització de les 
polítiques educatives republicanes que la guerra 
civil va impedir.  

Una vegada finalitzat el conflicte militar, amb el 
triomf dels colpistes, el cos docent serà un dels 
primers que sofriran les conseqüències més greus 
o, de les més greus, quan comencen les repressions 
del franquisme ja que: 

 
“...la tasca empresa per la República en l’àmbit 
de l’ensenyament, i el paper que van 
desenvolupar els mestres, havia estat tan 
intensa i transformadora, en tots els sentits 
que els militars van tindre molt clar que una 
de les seues primeres actuacions havia de ser  
retornar l’ensenyament al lloc que li 
pertocava...” 

El quadre núm. 1 ens presenta la situació de 
l’evolució de la població d’Antella entre els 
censos de 1900 i 1930 i els graus d’aquells que 
saben llegir i escriure, on podem observar la 
diferència entre els homes i les dones. 
 

LA DEPURACIÓ EN EL MAGISTERI 
ESPANYOL ENTRE 1939 I 1943 

ELS MESTRES DEPURATS D’ANTELLA 

ALEJANDRO CONEJERO NOGUERA



 
2. ELS INICIS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 

DE LA REPÚBLICA. 

<<… En la primavera, el ánade salvaje vuelve a 
su tierra para las nupcias. Nada ni nadie lo podrá 
detener. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le 
cortan las patas, se impulsará con el pico, como un 
remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser… 
[…] En el otoño de mi vida, yo debería ser un 
escéptico. Y en cierto modo lo soy.    El lobo  nunca 
dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de 
algo estoy seguro: si conseguimos que una generación, 
una sola generación crezca libre en España ya 
nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie 
les podrá robar ese tesoro. >> De  LA LENGUA 
DE LAS MARIPOSAS 

 
El 14 d’abril de 1931 es proclamava la 2a República 
Espanyola i immediatament es posava en marxa, 
una vegada constituït el Govern provisional, tota 
un seguit de Lleis, Decrets i Ordres per implantar 
amb la máxima rapidesa possible en el sistema 
educatiu vigent les reformes pertinents per 
resoldre una de les qüestions més greus d’Espanya: 
l’analfabetisme de la població, sobretot en el 
medi rural, ja que segles d’obscurantisme i la 
inoperància del mateix Estat l’havien portada a 
aquella situació.  

El procés d’alfabetització era per als governants 
republicans imprescindible ja que per la 
modernització de la societat espanyola i la creació 
d’un estat democràtic, l’ensenyament i la instrucció 
eren les peces claus per tal de formar els futurs 
ciutadans en el règim republicà, allò que per a 
Manuel Azaña constituïa “l’estat educador”. La 
Llei d’Educació vigent de 1857 estava obsoleta 
per a les necessitats reals del país i, a més, no 
s’havien acomplert els objectius que marcava, ja 
que el mateix Estat no havia posat els mitjans 
necessaris per al desenvolupament de la llei, 
sobretot en l’ensenyament primari o elemental. 

Per a comprendre la situació educativa amb  què 

es va trobar la 2a República ens aproparem a 
l’obra de Luis Bello:  

<< emprendió un extraordinario viaje que comienza 
en 1922 por los rincones de la geografía española, 
para dejar constancia, en sus artículos y libros (1926-
1929), de la triste situación de abandono y miseria, 
por parte del Estado y de las administraciones locales, 
en la que se encontraban la mayoría de las escuelas de 
primaria. Luis Bello encuentra escuelas en almacenes 
abandonados, bodegas, calabozos, cuadras, piscinas, 
palomares. Los Ayuntamientos cedían para la escuela 
aquellos espacios que al pueblo no le servían para otra 
cosa... ¿Cómo pueden encerrar tantas horas en cuartos 
bajos, húmedos, sin luz ni aire, a unas criaturas que 
no han hecho daño a nadie y a unas pobres maestras 
cuyo único delito consiste en haber aceptado los 
innumerables sacrificios que exige su carrera>>” 

EL 31 d’agost de 1931, tres mesos després de la 
proclamació de la República, Marcelino Domingo, 
nomenat Ministre d’Instrucció Pública en el 
govern provisional, li demanava a Miguel de 
Unamuno, Catedràtic de la Universitat de 
Salamanca, i aleshores President del Consell 
d’Instrucció Pública, que preparara una llei 
d’ensenyament que substituira l’obsoleta Llei 
Moyano que datava de 1857. 

 
El Ministre li demanava que la llei afavorira 
l’establiment a Espanya de l’escola única. El 
Consell va encarregar a Lorenzo Luzuriaga la 
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Quadre 1. ANTELLA ENTRE  1900-1930 
                               Habitants                              Saben llegir                Llegir i escriure           No saben llegir 

                Total         Homes       Dones          H            D                 H             D              H                D 
1900         1421              733          688              25          16                201             94           505          578 
1930        1809              902          907                3          10                516           374           380           516 



redacció d’un projecte de llei basat en aquest 
principi educatiu. Segons aquest document, 
l’educació havia de basar-se en els següents 
principis: L’educació pública és essencialment 
una funció de l’Estat. Ha de ser laica, gratuïta -
especialment en l’ensenyament primari i mitjà-, 
amb un caràcter actiu i en el qual l’alumne siga 
el centre de l’aprenentatge, creador i social, per 
la qual cosa s’articularà un sistema de participació 
entre les diverses representacions socials de 
l’escola: atendre conjuntament els alumnes d’un 
i d’altre sexe, la coeducació serà un principi 
pedagògic aplicable a tots els graus de 
l’ensenyament. L’educació pública constitueix 
un sistema unitari i el professorat  un tot orgànic, 
sense escalons, tal com plantejava la llei de 1857. 
Sent una la funció educativa, un ha de ser també 
el professorat, la qual cosa significa que ha de 
rebre una preparació equivalent, assumir un 
treball docent similar i anàloga retribució. 
 
 
3. ELS I LES MESTRES COM A PILARS BÀSICS 

DE L’ENSENYAMENT EN LA SEGONA 
REPÚBLICA ESPANYOLA. 

Els mestres de primeres lletres, tal com deia abans, 
i sobretot a l’àmbit rural, serien els encarregats 
de la tasca de portar els coneixements i la instrucció 
primària a la població. Serien en paraules de 
Marcelino Domingo: “l’ànima de la República”. 

Però les dificultats anaven a ser màximes per a la 
implantació d’aquesta transformadora política 
educativa impulsada pels governants republicans. 
 
En primer lloc, el règim republicà es va trobar 
amb la falta de mestres i d’escoles, ja que en 
aquells moments només eren 36.680 els mestres 
existents a tota Espanya, i segons la informació 
practicada per la Inspecció d’Ensenyament primari 

es va deduir que: 
<< ..al inicio de la II República, con la información 
practicada por la Inspección de Enseñanza Primaria, 
se dedujo que existian 32.680 escuelas y un déficit 
de 27.151, lo que suponía más de un millón de 
niños sin escolarizar >> 
 

Mentre la depressió de 1929 va suposar en altres 
països una reducció pressupostària en l’educació, 
a Espanya es va augmentar el salari dels mestres 
i es va incrementar la construcció d’escoles: 
<<Espanya no serà una autèntica democràcia mentre 
la majoria dels seus fills, per falta d’escoles, es vegen 
condemnats a la perpètua ignorància>>, s’afirmava 
en el Decret en el qual es projectava la creació 
de 7.000 places de mestres en 1931. El dèficit de 
Mestres es va tractar de cobrir en el pla quinquenal, 
1931-1936, amb la creació de 5.000 places per 
any, d’acord amb la Llei del 22 d’octubre de 
1931 (Gaceta de Madrid, del 23-10-1931) 
 
L’escola, tal com deia el Decret:<<Será redimida 
del aislamiento de su misión, haciendo de ella una 
verdadera institución popular y contribuyendo a que 
disponga de los medios esenciales para su labor>> 
 
Pel Decret del 9 de juny de 1931 es creaven els 
Consells locals d’Ensenyament en substitució de 
les Juntes locals de la llei Moyano, les quals 
estarien íntimament relacionades amb els consells 
Universitaris, tot posant en pràctica l’escola 
unificada, però les dificultats polítiques de la 
República impossibiltarien, en molts casos, la 
creació dels Consells. El Consell Local 
d’Ensenyament d’Antella, per exemple, només 
es va constituir el 1936, després del triomf del 
Front Popular. 
 
Les mestres i els mestres serien considerats, a 
partir d’aleshores, els funcionaris més importants 
de l’Estat. Sobre ells va recaure la tasca fonamental 
de fer arribar l’educació a tots els racons del 
país, incorporant les modernes teories educatives 
que responien a les necessitats de l’alumnat. Al 
costat de la seua llavor a les escoles, van 
desenvolupar altres activitats que influïen 
directament en el suport al desenvolupament 
democràtic del país, com els projectes de formació 
de persones adultes, les Missions Pedagògiques, 
l’alfabetització, les biblioteques escolars o la 
participació política i sindical. El programa 
educatiu de la República volia posar-se al dia, i 
el seu pensament pedagògic bevia de la Institució 
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Lliure d’Ensenyament i del programa educatiu 
elaborat pel PSOE el 1918, el qual, a la seua 
vegada, era deutor del pensament de l’Escola 
Nova, l’escola activa, l’escola unificada, la 
coeducació i de l’Escola Laica. 
 
Els objectius educatius de la 2a República 
Espanyola eren molt ambiciosos. Era la culminació 
de les polítiques de regeneració que, primer els 
Il·lustrats del segle XVIII i després els 
regeneracionistes de les darreries del  segle XIX, 
intentaren establir a l’Estat. La reforma educativa 
fou: “ la piedra angular de todas las reformas: había 
que implantar un Estado democrático y se necesitaba 
un pueblo alfabetizado. Era el Estado educador”. 
 
Per fi, la República semblava que materialitzava 
totes les idees  noves en els anys 30 del segle XX, 
tot atenent-nos a la legislació educativa que el 
govern va posar en pràctica en els seus primers 
moments, però l’oposició que es va trobar també 
va ser molt forta. 
 
La política educativa de la 2a República resultaria 
molt cara per als governants i per als mestres, ja 
que era molt perillosa per a una part de la 
societat espanyola d’aquells moments, tant dels 
qui havien controlat (i controlaven) l’aparell 
estatal com per a l’església, que encara tenia el 
monopoli de l’educació i temia la competència 
que l’Estat podia fer-li i, encara més, sobre el 
trencament del control ideològic de la població 
que secularment tenia. 
 
En 1933, amb el triomf electoral de la CEDA, els 
promotors de tota aquella legislació educativa 
veuran com per part dels nous governs, entre 
1933 i 1935,  van desfent progressivament part 
dels sistema educatiu dissenyat, tot proclamant-
se, ells mateixos, el “bienni rectificador”, tot posant 
tota mena d’entrebancs a les iniciatives educatives 
laiques i iniciant un descens també progressiu 
en la política de construccions escolars i, sobretot, 
un debilitament creixent de la reforma pedagògica 
i la prohibició de la coeducació en les escoles 
primàries. Posteriorment, amb el triomf, en 
febrer de 1936, del Front Popular es retornaria 
a posar en funcionament la política educativa 
iniciada en 1931, però ja no va donar temps a 
res més. 
 

 
4. EL COLP D’ESTAT I LA INTERRUPCIÓ DE 

LES POLÍTIQUES EDUCATIVES DE LA 2a 
REPÚBLICA. 

 
El 17 de juliol de 1936 l’exèrcit africanista, els 
que havien lluitat en les campanyes marroquines 
dels anys 20, amb els elements més reaccionaris 
del poder, terratinents, església, part de l’exèrcit 
peninsular i la dreta civil, s’aixeca en contra del 
legítim govern, contra les idees més modernes 
de la societat espanyola, en definitiva, contra el 
progrés i, davant de la impossibilitat del triomf 
del colp, comença la guerra civil dels tres anys. 
 
Una vegada començat el conflicte, el nou règim  
volia imposar-se per la força de les armes: “va 
anar creant fonamentalment un sistema repressiu que 
va basar el seu poder i la seua llarga durada en el 
recurs a la violència i en l’exercici de la repressió 
contra tots aquells a qui considerava els seus enemics”. 

El 28 de juliol de 1936, en la zona controlada 
pels militars sollevats, es publicava el bàndol que 
feia extensiu a tot el territori nacional l’estat de 
guerra i, a partir d’aquell moment s’establia la 
preeminència de la justícia militar sobre la justícia 
ordinària. Una de les primeres mesures repressives 
anava contra el sistema educatiu: “es va adoptar 
també en aquell estiu de 1936 tot un seguit de 
disposicions encaminades a controlar estretament 
l’ensenyament”,ja que l’escola s’havia convertit en 
bandera i emblema de la tasca reformista de la 
República. La tasca empresa per la República en 
aquest àmbit i el paper que hi van jugar els 
Mestres en la seua transformació no podia passar 
per alt als militars colpistes, per açò una de les 
seves primeres actuacions havia d’ésser “retornar 
l’ensenyament al lloc que li pertocava,  tot adoptant les 
primeres disposicions sobre la repressió del magisteri i 
els continguts de l’ensenyament primari”. 

El 19 d’agost de 1936 es publicava una de les 
primeres ordres sobre la repressió del magisteri, 
en la qual, després de constatar la importància 
de la instrucció primària com “a piedra fundamental 
del Estado” segueix amb indicacions sobre la nova 
escola que es vol fer i que es denunciaren totes 
aquelles manifestacions “contrarias a la sana y 
patriótica actitud del Ejército y pueblo español, que 
siente a España grande y única, desligada de conceptos 
antiespañoles que solo conducen a la barbarie”.  
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I respecte als Mestres, calia vigilar bé la seua 
actuació per esbrinar quina havia estat la seva 
actitud, ja que calia substituir-los amb urgència 
si havien manifestat “ideario perturbador de las 
conciencias infantiles, asi en el aspecto patriótico como 
moral”A partir d’aquell moment es dicten les 
disposicions pertinents per a la derogació de 
tota la legislació educativa de la 2a República. 
 
El 7 de desembre de 1936 el President de la 
Comissió de Cultura i Ensenyament enviava des 
de Burgos als components de les Comissions 
Depuradores la següent circular, en la qual entre 
altres coses, deia:  

<<Innecesario resulta hacer presente a los señores 
Vocales de las Comisiones depuradoras del personal 
docente la trascendencia de la sagrada misión que 
hoy tienen en sus manos. Con pensar que la perspectiva 
del resurgir de una España mejor de la que hemos 
venido contemplando estos años está en razón directa 
de la justicia y escrupulosidad que pongan en la 
depuración del Magisterio en todos sus grados, está 
todo dicho.>> 
 

La mateixa circular continuava dient que el 

caràcter de la depuració no era només “punitiva” 
sinò també “preventiva” amb el caràcter de la 
salvació de la “civilització” i acabar definitivament 
amb els:  

<<envenenadores del alma popular primeros y 
mayores responsables de todos los crímenes y 
destrucciones que sobrecogen al mundo y han 
sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados 
de España.>> 
 

I proposa la: 
<<separación inexorable de sus funciones magistrales 
de cuantos directa o indirectamente han contribuido 
a sostener y propagar a los partidos, ideario e 
instituciones del llamado Frente Popular (….) 
individuos, cuyos desmanes tanto espanto causan, 
son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos 
y profesores  que, a través de instituciones como la 
llamada ‘Libre de Enseñanza’,  forjaron generaciones 
incrédulas y anárquicas. Si se quiere hacer fructífera 
la sangre de nuestros mártires es preciso combatir 
resueltamente el sistema seguido desde hace más de 
un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del 
mal mientras se reservaban los castigos para las 
masas víctimas de sus engaños >> 
 

5. LA DEPURACIÓ DELS MESTRES 
VALENCIANS. 

 
El dia 29 de març de 1939 entraven les tropes 
nacionals a la ciutat de València i immediatament 
comencen les primeres detencions i judicis 
sumaríssims. Entren en vigor aquells primers 
decrets, ordres i lleis que en els territoris on 
havia triomfat el colp d’estat ja s’havien promulgat 
i que ara es fan extensius a la resta del territori. 
El 10 de juliol de 1939 es constitueix la Comissió 
Depuradora “D” de la província de València amb 
la missió de: 

<< formular las propuestas razonadas de suspensión 
o separación del servicio del personal del Magisterio 
con destino en la província de su jurisdicción >> 

segons establia el Decret de creació de les 
Comissions  Depuradores de la Instrucció 
Pública del 11 de novembre de 1936 (BOE del 
11 de novembre de 1936). 
 
La Comissió estava formada per cinc membres, 
tal com el Decret establia, composta  per un 
director d’institut que exercia de president de la 
Comissió; tres vocals: 1 Representant de l’Església 
i 1 Pare de família i 1 metge psiquiatra. Una 
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Inspectora de Primera Ensenyança exercia 
de secretaria de la comissió depuradora. 
A més actuaven 2 representants de 
la Falange (FET) com a vocals 
adjunts. 
 
La gran quantitat d’expedients a 
resoldre farà necessària l’ampliació 
dels membres de la Comissió que 
es va reforçar amb la presència de 
tres dones mestres.  
 
El 5 de novembre de 1939 es crea una 
segona comissió de depuració. Com a resultat 
de la creació de la segona Comissió es decreta 
que la primera, amb el nom de Comissió 
Depuradora núm. 1, resoldrà els expedients de la 
ciutat de València exclusivament i la segona, 
denominada Comissió Depuradora núm. 2, tindrà 
competències sobre els Mestres que van exercir 
les seues tasques educatives en la província de 
València que estaria formada per un President, 
director de l’Escola Normal de Magisteri; Tres 
vocals: 1 Director d’Institut, 1 Pare de família i 1 
representant de l’Associació de pares i mares 
catòlics. Com en la primera comissió, també en 
formaran part 2 representants de la FET i de las 
JONS i, com a secretària, una Inspectora de 
Primera Ensenyança. 
 
 
6. EL MECANISME DE LA DEPURACIÓ 
 
El mecanisme de la depuració era el següent: els 
alcaldes, el Rector de la parròquia, el Comandant 
de la Guàrdia Civil de la demarcació respectiva i 
un pare de família “de reconocida reputación en la 
localidad” on els mestres exercien la seua llavor 
docent, eren els encarregats, de manera 
obligatòria, de subministrar la informació inicial  
a la Comissió Depuradora provincial, tot informant 
de les actituts professionals, comportament cívic, 
religiós del mestre/mestra en el moment del 
triomf del Front Popular a les eleccions de febrer 
de 1936 i en el moment de l’Alçament  Nacional. 
També van ser freqüents les delacions de gent 
dels pobles i dels mateixos mestres, respecte als 
seus companys de l’ensenyament, perquè no 
eren partidaris de les reformes educatives 
republicanes. 
 
Una vegada que la informació aplegava a les  
mans de la Comissió Depuradora s’iniciava el 

procés amb la petició d’una declaració 
jurada al mateix mestre sobre les seues 

activitats professionals i comportament 
personal que volien depurar 
acompanyada d’una instància per 
sol·licitar la rehabilitació en el 
càrrec en el termini de vuit dies. 
La documentació inicial era 
supervisada per la Comissió i es 

redactava un plec de càrrecs contra 
els mestres, als quals  era lliurada, i 

tenia un termini de 10 dies per fer els 
descàrrecs oportuns i aportar les proves 

pertinents per a la rehabilitació, si fóra el cas. 
Cal dir que el procés de depuració va afectar tots 
els mestres i les mestres que van exercir la seua 
llavor docent en el període republicà, 
independentment de la resolució final del cas. 
Una vegada completat l’expedient, les Comissions 
l’enviaven a la Comissió Superior Dictaminadora 
dels expedients de Depuració creada en el Ministeri 
d’Educació Nacional, a Madrid, que procedia al 
seu examen i dictava la resolució raonada que 
proposaven les Comissions provincials. Una vegada 
emeses, les dirigien al Ministeri d’Educació, que 
solia admetre-les. El Ministeri les publicava al 
BOE, BOMEN (Butlletí Oficial del Ministeri 
d’Educació Nacional) i en el BOP de la província, 
on residia la Comissió Depuradora provincial. 
 
 
7. EL PERFIL DEL MESTRE VALENCIÀ 

SANCIONAT 
 
En línies generals, segons el treball dels professors 
J.M, FERNÁNDEZ SORIA  i Mª DEL CARMEN 
AGULLÓ DÍAZ, en el seu llibre “Maestros 
valencianos bajo el franquismo: La Depuración del 
Magisterio: 1939-1944”, en el qual m’he basat, els 
mestres valencians que van exercir la seua llavor 
docent en els anys de la República entre 1931 i 
1939, tot atenent a les conclusions finals de 
l’estudi dels expedients dels mestres depurats 
de la província de València, fan notar que: 
 

<<fue un colectivo, no ya informado por peligrosas 
ideas revolucionarias, sino tan siquiera ideologizado, 
y menos aún comprometido, como podría hacernos 
pensar el proceso represivo al que fue sometido>> 

 
Els autors del treball, basant-se en els expedients 
consultats, constaten que van haver-hi tres grups 
de mestres en la província de València pel que fa 
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al seu grau d’implicació política o la seua influència 
social. Un primer grup, minoritari, de mestres 
compromesos amb  la renovació pedagògica que 
impulsava la República. Seran els mestres jóvens i 
també alguns de més edat que estan ja implicats 
en la lluita per la República i dels ideals democràtics, 
que venien ja des d’abans del 14 d’abril. 
Políticament, encara que procedeixen de partits 
xicotes (PURA, PRSS), empatitzen amb les idees 
del partit d’Izquierda Republicana (el partit d’Azaña) 
en el qual aniran integrant-se. Dins del grup, 
alguns n’eren militants del PCE. Seran els impulsors 
de les reformes educatives republicanes i 
constitueixen el gros dels militants de la FETE-
UGT, seguidors de la pedagogia de l’Escuela Nueva 
i simpatitzants de la Institució Lliure d’Ensenyment 
(ILE). Seran els que en els expedients de depuració 
constaran com a “desafectos al Glorioso Movimiento 
Nacional”. També seran els mestres més repressaliats. 
En el grup també estarà un col.lectiu, minoritari 
però molt dinàmic, caracteritzat per la defensa de 
la llengua, la cultura i l’ensenyament del valencià. 
 
El segon grup, més ampli, de mestres que detecten 
els autors del llibre esmentat estan <<afiliados a 
diferentes partidos  y que se manifiestan pública y 
profesionalmente a favor o en contra de los presupuestos 
republicanos>> 
 
(…) Seran els que en les escoles i en les seues 
poblacions:  

<<protagonizan las discusiones sobre la conveniencia 
o no de aplicar estas reformas apostando claramente 
por la coeducación o tratando de impedirlas según 
su opción política, encabezan las protestas contra 
la supresión de los crucifijos y de la enseñanza de 
la religión o a favor del laicismo en lo cotidiano y 
en lo escolar>> 
 

L’afiliació política majoritària d’aquest grup serà 
d’Izquierda Republicana, el partit més implicat a 
aplicar les reformes educatives de  què hem 
escrit en pàgines anteriors. 
 
També en el segon grup estaran els mestres amb 
simpatia envers partits de dretes o de centre-
dreta que “tratarían de boicotear las directrices 
pedagógicas de la República que no estaban de acuerdo 
con su ideología” seran els mestres que s’agruparien 
en el partit de la Derecha Regional Valenciana 
(DRV), essent el seu portantveu el Diario de 
Valencia, en el qual propagaran els seus arguments 
sobre “la libertad de educación como salvaguarda de 

un pluralismo ideológico, y la labor positiva en la 
enseñanza de las Ordenes religiosas…” 
I, finalment, un tercer grup que constitueix: <<el 
grueso del Magisterio que mantendrán una actitud 
acomodaticia, limitándose a cumplir las consignas del 
Ministerio de Instrucción Pública republicano, al igual 
que antes habían seguido las de la Monarquia y 
seguirán más tarde, las del franquismo, però que en 
lineas generales són contrarios pedagógicamente, a las 
reformas educativas de la República..>> 
 
 
8. ELS CÀRRECS I LES SANCIONS DELS 

MESTRES DEPURATS. 
 
El Decret de creació de les Comissions depuradores 
indicava explícitament els tipus de càrrecs als 
quals s’havien d’acarar els mestres, i les sancions 
corresponents segons les circumstàncies personals 
de cadascú.  
 

8.1.  ELS CÀRRECS 
Una vegada en poder de les Comissions, 
l’obligatòria declaració jurada redactada pel 
mateix mestre i les informacions que la Comissió 
tenia sobre els àmbits de l’actuació professional 
i personal del mestre, s’estudiava la documentació 
i <<si encuentran indicios inculpatorios de cualquier 
índole política, religiosa, moral, redactan el pliego de 
cargos que a su vez remiten al maestro/a para que 
formule el pliego de descargos acompañado de los 
avales y alegatos en su defensa que considere oportunos>> 
 
Els càrrecs als quals s’enfrontaven els mestres 
valencians estan resumits en el quadre adjunt, 
per ordre dels majors percentatges que se’ls 
imputaren. Es pot veure que la majoria 
corresponen a motius polítics, en segon lloc als 
religiosos. És un fet curiós que no aparega, per 
cap costat, càrrecs contra la mancança de 
professionalitat dels mestres depurats. 
 

8.2.- LES SANCIONS 
Els quadres següents mostren el tipus de sancions 
que els mestres de les dos Riberes van sofrir 
segons les característiques de les informacions 
que les Comissions Depuradores tenien de la 
seua trajectòria privada i docent. La Ribera Alta 
comprén 34 poblacions i és la que més mestres 
té de totes les comarques valencianes, exceptuada 
la ciutat de València; n’eren 243 mestres que 
exercien la seua llavor docent  dels quals 135 
són dones i 108 homes. Benifaió, Carlet i l’Alcúdia 
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patiren les més greus sancions per als mestres. 
Tots els mestres sancionats foren acusats de 
càrrecs polítics, sindicals i actituds d’irreligiositat. 
És la comarca on més mestres eren militants del 
PSOE. La Ribera Baixa agrupa 11 poblacions; hi 
predomina el PURA, d’on passaran a Izquierda 
Republicana i al PSOE, i entre els jornalers,  la 
CNT. Polinyà, Riola i Llaurí són els pobles amb 
major número de sancionats i també com a la 
Ribera Alta les acusacions són molt fortes tot 
acusant-los d’irreligiositat. En el  quadre núm. 3, 
podem observar els tipus de sancions que van 
patir els i les mestres de les dos Riberes. 
 
 
9. ELS MESTRES DEPURATS A ANTELLA  
 
Dins del col·lectiu de mestres depurats de la 
Ribera estan els que van exercir la docència a 
Antella. La informació que he pogut trobar dels 
mestres que exerciren la seua llavor docent a 
Antella procedeix del llibre d’actes del Consell 
Local d’Ensenyament, que es constitueix el dia 
21 d’octubre de 1936, en el qual participen dos 
mestres com a membres, el mestre José García 
Torres i la mestra Elvira Plá Bernabeu, (mestres 

de les dues unitats escolars del poble, una per a 
xiquets i una altra per a xiquetes), afiliats a la 
CNT (l’únic sindicat que acollia les professions 
liberals). El Consell establert segons la normativa 
vigent el presidia un regidor de l’Ajuntament, 
delegat per l’alcalde; dos representants de la 
UGT, en representació del Comité Gestor de 
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Quadre 2.  
PERCENTATGES DELS CÀRRECS IMPUTATS. 
 
                                   %          Homens     Dones    TOTAL 

Polítics                  42,26            432            294           726 

Religiosos              19,50            185            150           335 

Professionals         12,75              22              37             59 

Sindicals                 12,11            130              78          208 

Associatius              3,38               16              42             58 

Morals                      2,91              20              30             50 

Culturals- 
Humanitàris           1,98               19               15             34 

Altres causes           1,40                 7               17             24 

 Elvira Pla Bernabeu, Antella, 1927 



MESTRES DEPURATS D’ANTELLA 
 

NOM                                          Data                              Sanció                                    Sanció  

                                               Expedient                        Primera                               definitiva 
Maria José Alcalá Calza                     19-05-1945            Confirmació en el càrrec                 Confirmació en el càrrec 
Juan Alegre Ortiz                                19-05-1945            Confirmació en el càrrec                 Confirmació en el càrrec 
José Garcia Torres                            01-03-1943            Confirmació en el càrrec                 Confirmació en el càrrec 
Miguel Jarque Cervera                      05-05-1945            Confirmació en el càrrec                 Confirmació en el càrrec 
Elvira Pla Bernabeu                            01-03-1943            Inhabilitació per a càrrecs               Inhabilitació per a càrrecs 
                                                                                          directius i de confiança.                  directius i de confiança.  
                                                                                                                                                    Trasllat dins de la província 
                                                                                                                                                    per dos anys. 
Artemina Ramón Pelejero                  23-06-1941            Confirmació en el càrrec                 Confirmació en el càrrec 
José Sanchis Peris                            02-02-1942            Confirmació en el càrrec                 Confirmació en el càrrec 

l’Ajuntament i un secretari que, al seu torn, era 
també el de l’Ajuntament. 
A més dels dos mestres, hem localitzat els noms 
de Juan Alegre Ortiz que en aquella data  s’havia 
jubilat, i el de José Sanchis Peris, mestre substitut 
del primer. Per raons de malaltia, segons les dades 
aportades per l’acta del 20 de novembre de 1936, 
cessava el segon. En fulles a part que no van 
aplegar a transcriure’s en el corresponent llibre 
d’actes, apareixen els noms i les dates de possessió 
d’altres mestres que van exercir la docència a 
Antella, com foren: Felipe Abanades Guerrero, 
en qualitat de mestre de la colònia escolar establerta 
en el poble; Teofila Paredes Llorente; Artemina 
Ramón Pelejero; Emilio Pascual Beltrán; Maria 
Josefa Alcalá Calza i Miguel Jarque Cervera (1923-
1932). El mestre Miguel Jarque Cervera és l’únic 
d’aquesta relació que té dedicat un carrer a 
Antella, d’on també va ser regidor de l’Ajuntament 
en la dècada dels anys 20 del segle passat. 
 
També hem de fer referència a Luís Huertas 
Navas, director de la colònia escolar d’Antella 
per atendre els xiquets i xiquetes evacuats de la 
ciutat de Madrid a conseqüència del conflicte 
bèl·lic. Tots els mestres, a excepció de Luis 
Huertas Navas; Emilio Pascual Beltrán i Felipe 
Abanades Guerrero, foren cridats a la Comissió 
Depuradora núm. 2 de la província de València 
per al procés de depuració. De tots, hem pogut 
localitzar els expedients complets de la mestra 
Elvira Pla Bernabeu i dels mestres Juan Alegre 
Ortíz i José García Torres, dipositats a l’Arxiu 
General de l’Administració, a Alcalá de Henares. 
 

Els següents quadres ens mostren les sancions 
que els mestres d’Antella van rebre per la Comissió 
depuradora núm. 2 de la província de València i 
dels càrrecs a què s’enfrontaven. Com podem 
observar tots els mestres van ser confirmats en 
els seus càrrecs, és a dir, no van perdre la condició 
de funcionaris públics. De tot el grup, només la 
mestra Elvira Pla Bernabeu va ser sancionada 
per a no poder exercir càrrecs directius o de 
confiança en el sistema escolar i traslladada de 
lloc de destí en la mateixa província per un 
temps de dos anys: posteriorment, però, va tornar 
a exercir la seua tasca docent a Antella, on va 
morir el 28 de desembre de 1960. En els quadres 
següents, elaborats a partir de les dades del llibre 
de Fernández–Agulló (1999) podem observar 
les sancions que van patir els mestres destinats a 
Antella i els càrrecs que se’ls imputaven. 
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10. ELS EXPEDIENTS DE DEPURACIÓ DELS 
MESTRES A ANTELLA. 

 
Els tres expedients que he pogut consultar dels 
mestres depurats a Antella dipositats a l’Arxiu 
General de l’Administració contenen les mateixes 
característiques formatives de la instrucció, a 
excepció de les circumstàncies personals de 
cadascú, i de la resolució o sanció definitiva 
segons el seu cas. Eren mestres d’un poble menut 
que exercien el seu treball docent tot intentant 
introduir les polítiques educatives del govern 
republicà i donar una instrucció elemental a la 
població d’Antella. També he de dir que tots ells 
van rebre els informes favorables de les autoritats 
locals del poble per a la seua rehabilitació i 
continuació en la seua funció educativa.  
 

Com a exemple de l’estructuració d’un expedient 
de depuració, valga com a model el del mestre 
J.G.T., militant de la CNT i mestre per oposició, 
natural de Silla (València), que estava exercint 
la docència en propietat a l’escola unitària núm. 
1 de xiquets d’Antella, des de 1934. L’expedient 
s’inicia amb la presentació de la sol·licitud de 
rehabilitació per part del mestre el dia 19 de 
maig de 1939, acompanyat de l’obligatòria 
declaració jurada amb data del mateix dia; i 
finalitza la instrucció amb la sanció definitiva l’1 
de març de 1943, en aquest cas, tot confirmant 
el mestre en el seu càrrec. 

L’estructuració de l’expedient és la següent, tot 
atenent a les dades de la documentació que  
hom troba: 

La capçalera de l’expedient amb la data d’entrada 
en el Ministeri d’Educació, del 26 d’agost de 

1942, per a la resolució de l’expedient. En la 
mateixa capçalera la data d’eixida amb la seua 
resolució definitiva corresponent a  l’1 de març 
de 1943. 

Resolució del Jutjat Superior de revisions, amb 
data del 30 de setembre de 1942, amb seu al 
Ministeri, tot confirmant-lo en el càrrec. 

Resolució de la Comissió Depuradora núm. 2 de 
València, on s’expressa l’admissió sense sanció 
en l’exercici del seu càrrec i confirmat el seu 
destí a Antella. 

Prèviament, a la resolució definitiva de l’expedient 
de depuració, hi havia tot un procés anterior 
que s’inicià el 19 de maig de 1939, amb  la 
presentació per part del mestre de la sol.licitud 
dirigida al President de la Comissió Depuradora 
núm. 2, de València, per a la seua  rehabilitació, 
acompanyada de la pertinent  declaració jurada 
de les actuacions prèvies i posteriors a l’inici de 
la Guerra, a més de l’informe de la Guàrdia Civil 
de la demarcació de Gavarda, a la qual pertanyia 
Antella, del 5 de setembre de 1939. La Comissió 
Depuradora, el dia 2 de gener de 1941, demana 
a l’alcaldia d’Antella que li envie informació de 
les actuacions i posicions polítiques del mestre. 
L’alcaldia contesta, en l’imprés normalitzat, 
favorablement sobre el mestre, el 15 de gener 
de 1941. La Comissió Depuradora demana al 
rector de la parròquia que envie informes, però 
no contesta, tot deixant la resposta en blanc. 

El 30 de juny de 1942, la Comissió resol la 
documentació aportada i el 6 de juliol de 1942 li 
fa aplegar, al mestre, el plec de càrrecs en contra, 
segons el document oficial de la Comissió: 
“indiferente a la religión”. Ara, segons la llei, el 
mestre té un termini de 10 dies per fer aplegar a 
la Comissió Depuradora les proves, avals o 
informes que tinga a mà o puga aconseguir, per 
a la seua defensa. Ací és, segons 
els autors del treball 
d’investigació sobre la 
depuració dels 
mestres valencians, 
quan comença un 
vertader calvari, en 
molts casos, per 
recollir tota la 
documentació per 
a fer-la arribar a la 
Comissió en la seua 
defensa i és on queda 
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indefens davant les forces vives de la localitat on 
fóra, que el tenen a la seua mercè, tot podent 
aportar avals favorables o desfavorables, o inhibir-
se de la sort del mestre depurat.  

A Antella, les informacions que van fer aplegar a 
la Comissió de depuració van ser totes favorables 
als tres mestres, encara que a la mestra Elvira Pla 
li va caure la sanció d’inhabilitació per a càrrec 
directiu escolar o càrrec de confiança.  

Respecte al cas esmentat del mestre JGT, en la 
documentació de l’expedient que hem pogut 
consultar, hem trobat un document, en el qual, 
presenta els descàrrecs amb la data del 14 de 
juliol d’aquell any, escrit pel mateix mestre, en 
el qual es defensa contra el càrrec d’indiferent a 
la religió, tot al·legant que és el mateix rector 

que no va contestar a la petició de la Comissió, 
que el va acusar d’indiferència religiosa en contra 
dels informes dels avals presentats pels veïns del 
poble, l’alcalde, i del cap Local de Falange, els 
quals havien afirmat per escrit tot el contrari, tot 
confirmant la seua devoció religiosa. Entre els 
dies 13 i 14 de juliol de 1942, l’alcalde d’Antella, 
el Cap Local de la Falange, el nou rector de la 
parròquia i tres veïns del poble emeten per escrit 
informes favorables al mestre, dirigits a la Comissió 
Depuradora, escrits, els quals, segurament, tindrien 
el seu efecte, ja que la resolució definitiva de 
l’expedient -com hem indicat al principi- serà la 
confirmació en el seu càrrec i en el seu destí, a 
l’escola unitària núm. 1 d’Antella sense cap 
sanció. 
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Les guerres, ja se sap, són la cruel manifesta-
ció criminal de l’ambició de poder dels diri-
gents d’un país sobre un altre o altres, també 
la demostració bèl·lica de l’odi per les idees 
religioses, identitàries i polítiques. I són, histò-
ricament, la mostra més palmària del fracàs de 
la política, encara que hi ha el lema tràgic que 
“La guerra és la continuació de la política per 
altres mitjans”. Però de les diferents formes de 
guerra, les dites “guerres civils”, les que els 
contendents són del mateix país, són en les 
que més sura i brolla l’odi contingut, les enve-
ges i venjances personals. En el cas de la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939), a banda 
dels morts en el front, els afusellaments que es 
produïren en plena guerra en una part i l’al-
tra i, una vegada acabada la contesa, les execu-
cions de rojos (i no tots eren rojos) per part 

dels vencedors comandats per Franco, la gue-
rra va ser una mostra ben palmària de l’extre-
ma crueltat a què pot arribar l’ésser humà. 
 
Però dins del grandíssim dolor que va suposar 
aquell enfrontament fratricida, entre espanyols, 
com en totes les situacions en què intervenen 
persones, es produïren situacions de gran hu-
manitat. Antella va ser un exemple de dos casos, 
relacionats entre si, on les persones van estar 
per damunt de les idees polítiques o, millor dit, 
per damunt de la borda utilització de les idees 
polítiques. La grandesa antellana en la Guerra 
Civil, a la qual ens referim en primer lloc, co-
mençà quan un grup de milicians d’un poble 
mitjà, de prop del nostre, es presentà, un dia de 
finals de 1936 o principis de 1937, en la Casa 
del Poble, com hem dit tradicionalment a l’A-

UNA GRANDESA EN LA  
HISTÒRIA D’ANTELLA

LEONARDO GIMÉNEZ

Les guerres, ja se sap, són la cruel manifesta
ció criminal de l’ambició de poder dels diri
gents d’un país sobre un altre o altres, també
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juntament, amb una llista de 14 hòmens de la 
localitat per detindre’ls i endur-se’ls i, proba-
blement, afusellar-los dalt del port de Càrcer, o 
en qualsevol altre lloc. El “delicte” comés per 
eixes 14 persones era, simplement, que eren de 
dretes, monàrquics o conservadors. Els milicians 
que vingueren a eixa “missió” no digueren que 
anaven a afusellar els components de la llista 
que duien, però tenint en compte els terribles 
fets que estaven passant en les rereguardes d’un 
bàndol  i l’altre, no feia falta ser molt perspicaç 
per a comprendre quina seria la sort dels 
antellans buscats pels milicians referits: la mort. 
La reacció dels membres del Comité i de l’A-
juntament d’Antella (republicans i d’esquerres) 
va ser negar-se en redó a entregar aquelles per-
sones, amb l’argument que ells no entregaven 
ningú del poble per a matar-lo. Davant de la 
contundent reacció i decisió dels dirigents re-
publicans i esquerrans d’Antella, els milicians 
forasters advertiren que tornarien amb més 
forces (més milicians i més armes) i s’endurien 
els 14 apuntats en la fatídica llista.  
 
Els governants antellans, davant d’aquella 
advertència, que era tota una amenaça, van 
organitzar guàrdies a l’entrada del poble i en 
el pont de Gavarda per a previndre la deten-
ció i impedir que se’ls endugueren. I no va 
passar res més, els milicians forasters no torna-
ren a buscar  ningú d’Antella i els 14 apuntats 
en aquella fatídica llista salvaren la vida, grà-
cies a la decisió dels seus contraris polítics del 
mateix municipi, però tots veïns del poble. Va 
primar la identitat local i la humanitat davant 
de la confrontació ideològica o política. I 
això, considerant les circumstàncies d’aquell 
enfrontament fratricida, va ser tota una lliçó i 
una acció de grandesa i altura humana. 
 
Sí que hi va haver un afusellament d’una per-
sona d’Antella, Eduardo Ortiz Ortiz. Eixe fet 
ocorregué en el front en Higuera de Calatrava 

(Jaén), el 2 de gener de 1939. Aquell home 
havia sigut mobilitzat per l’exèrcit republicà, 
com tots els de la seua edat, i va ser destinat al 
front d’Andalusia. Allí, algú va desvelar la seua 
ideologia falangista, i els comandaments del 
regiment on estava demanaren informació a 
l’Ajuntament d’Antella sobre el seu ideari i 
actuacions polítiques anteriors. Eduardo 
Ortiz era un home de dretes i cap de la 
Falange d’Antella i de Gavarda, però l’alcalde 
del poble, José Calvo Rodríguez, d’aquell 
moment, es va negar a donar-ne informació, 
conscient que si ho feia, això, en tan tràgiques 
circumstàncies, significava la mort d’aquella 
persona. El regiment on estava obtingué la 
informació que requeria per altres mitjans. 
Finalment, Eduardo Ortiz Ortiz va ser afuse-
llat i víctima d’aquells episodis tan trists de la 
història d’Espanya. Fet que no hauria d’haver-
se produït, com tampoc cap paregut. Ni d’una 
banda ni de l’altra.  
 
En acabar-se la guerra i començar les represà-
lies, la venjança i la revenja per part del règim 
franquista, ocorregué a l’inrevés que en l’èpo-
ca de guerra a Antella. Hi hagueren unes 
quantes condemnes a mort, dictades pels tri-
bunals del règim feixista, contra persones d’i-
deologia d’esquerres i republicana. Però les 
dretes del poble intercediren davant de les 
autoritats franquistes a fi que no n’afusellaren 
cap. I així va ocórrer. Alguns estigueren llargs 
anys tancats en la presó, amb la condemna a 
mort pendent, però, finalment, ningú va per-
dre la vida davant del paredó d’afusellament. 
Les dretes del poble tornaven així el grandís-
sim favor que les esquerres i republicans 
havien fet un pocs anys abans. El dos fets, 
units entre si, són prova de dos grandeses de 
persones del nostre poble, en una època en 
què no devia ser fàcil actuar com actuaren, els 
uns i els altres. 
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En l'actualitat, i després de molts anys d'investi-
gacions, comptem amb un bon nombre de fonts 
i vestigis que ens permeten d’aprofundir en la 
història del nostre país. 
 
Com crec que ja he comentat en algun article 
anterior, des de fa algunes dècades l'interès dels 
historiadors i de les persones interessades de 
forma particular, s'ha centrat a buscar els testimonis 
dels protagonistes més directes des del focus de 
la microhistòria, un corrent historiogràfic que 
posa en valor fets, i també els seus protagonistes, 
que es perden entre els milers i milers de docu-
ments dels arxius públics i privats. 
 
Un dels episodis històrics que més documentació 
ens està proporcionant és el que comprèn el pe-
ríode de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i 
la Dictadura que el va seguir. 
 
I, d'entre tots els materials, un dels més descone-
guts però el que més informació de tipus humà 
conté, és el de les milers de cartes que els soldats, 
d'un i d’altre bàndol, van escriure des del front, 
apostats en les seues trinxeres al bell mig de la 
cruel contesa. 
 
Durant els tres anys de la guerra i els primers de 
la postguerra, la separació dels soldats de les 
seues famílies va generar un gran volum de co-
rrespondència. El correu era l'únic mitjà de co-
municació en un país dividit en dos blocs i 
aquestes cartes tenen una gran importància a 
nivell històric pel que expliquen a peu de camp 
de batalla i també per tot el que no conten. 
 
Els textos que aquestes cartes contenien no va-
riaven molt en el que s’hi tractava: l'estat de 

salut, saber com es trobaven els familiars, la ne-
cessitat de rebre cartes amb més freqüència, i el 
més llargues possibles, la petició d'alguns productes 
com sabó, tabac, roba, pedrenyals per encendre 
foc, etc., i el desig de felicitat quan acabés la 
guerra... en definitiva eren una manera de mantenir 
l'esperança i combatre la solitud i ansietat que 
provocava una separació en temps de guerra. 
 
També ens ajuden a conèixer el moviment dels 
regiments on aquests soldats estaven destinats 
cosa que permet la reconstrucció dels seus des-
plaçaments pel front. 
 
Però la millor manera d'entendre-ho serà a través 
de la transcripció d'algunes de les cartes, que he 
tingut la sort de trobar, que va guardar el soldat 
Celestino Pardo, veí d'Antella, destinat en el Re-
giment d'Infanteria Otumba 9, Batalló Expedi-
cionari, Companyia núm. 12, situat a Jérica, 
Castelló. (Nota: les transcripcions fetes de les 
cartes utilitzades per aquest article estan realitzades 
amb correcció ortogràfica) 
 

Jérica 10-9-36 
Estimada Consuelo.   
Me alegraré que al recibo de estas cuatro letras te en-
cuentres en la más perfecta salud, la mía por ahora 
va bien [...] por ahora no te hace falta saber que me 
encuentro en un pueblo que se llama Jerica y que 
estamos todos los de Antella juntos y que estamos 
muy bien respetados por todos [...]  Recuerdos a tus 
padres, hermanos y a Pepe y Juanita y Wenceslao. Y 
tu recibe un fuerte abrazo de tu novio[...] Celestino 
Pardo. Salud y República. 
 

De la mateixa manera que era important conèixer 
i comunicar l'estat de la salut del soldat, també ho 
era la fórmula de comiat o la forma en què s'havia 

CARTES DES DEL FRONT

ARACELI ORTIZ VALERO 
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de dirigir la carta ja que el correu era obert i con-
trolat tant a l'enviament com a la recepció. Els 
dos temes sobre els quals la censura fixava més la 
seva atenció eren els que podien donar pistes 
sobre el moviment de les tropes, per una banda, i 
els missatges que provocaren desànim a la rere-
guarda o les tropes, de l'altra. 
 
En una altra de les cartes, enviades al setembre 
de 1936 es pot llegir: 
 

[...]Si algunos te preguntan por mí no digas más 
que estoy bien. Tú ya sabes que yo de lo que pasa por 
aquí yo no pongo nada así el que quiera saber que 
vaya al frente[...]ya ves que no se puede decir nada 
pues no poniendo nada de lo que pasa por aquí y ti-
rándola destapada (la carta)aún no llegan todas[...] 
 

En aquesta imatge demana que, a l'enviament de 
la carta, es dirigisca a ell com a "camarada" per tal 
d’evitar l'ús de fórmules de cortesia. 

Al llarg del conflicte van ser molts els moments 
en què escassejaven el paper i la tinta i qualsevol 
petita quartilla o la tinta de qualsevol color valia 
per redactar unes línies. També es podia escriure 
en les targetes de campanya, confeccionades a l'e-
fecte per agilitzar les comunicacions entre soldats 
i familiars, tot i que, com el seu espai era menor 
les notícies eren molt més concises. 
 
En aquesta targeta enviada des de Cienpozuelos 
(Madrid) al desembre de 1936, es pot veure com 
tan sols es comunica l'estat de salut i l’adreça a 
què dirigir les pròximes cartes. 
 
Tres dies després es data una carta des d'Aranjuez: 
 

[...] Ya te habrás enterado por tarjeta y los otros que 
estamos en el frente de Ciempozuelos [...] ahora yo 
estoy en Aranjuez otra vez pues como estoy en ame-
tralladoras he venido yo y unos cuantos a hacer 
prácticas con unas máquinas nuevas que hemos 
traído y no sabemos cuándo volveremos a Ciempozuelos 
[...] 

Una de les constants en la major part de les 
cartes, és la petició d'algun objecte com les pedretes 
de mistera per encendre les cigarretes: 
 

Ciempozuelos 26 - 12 -1936 
[...] te voy a pedir un favor a ver si me lo haces, 
irás a casa de Pepe el menut y le dices que te de una 
piedra de mistera y me contestas enseguida y me la 
mandas entre medio de la otra carta[...] P.D. de lo 
que me dices de la tía Tomasa, están todos juntos 
menos yo que estoy en ametralladoras. Salud y Re-
volución. 

 
Ciempozuelos 3- 1- 1937 
[...]dispensa el que te escriba con tinta de dos colores 
pues estaba escribiendo con la tinta primera y se me 
ha terminado y he tenido que pedir a otro compañero 
que está aquí conmigo en las trincheras[...]sabrás 
que he recibido las cuatro piedras que tú me has 
mandado. Yo no quería más que una pues como 
aquí todo lo llevo encima puede que pierda las otras 
tres[...] 

 
[...]sabrás que el escribirte en tarjeta es por no tener 
cartas blancas pues las que hay aquí son de luto y yo 
no quiero escribir con cartas negras[...]  

 



Rebre una carta de dol només podia suposar la 
mort del soldat. En una situació tan difícil com la 
que es vivia al front, utilitzar-les per al correu or-
dinari podia ser temptar la sort. 
 
Aquestes transcripcions mostren només un lleu 
retrat del que un soldat vivia des del front, perquè 
d'entre tots els tipus de cartes que podem trobar 
en els arxius estan les d'aquells que correrien la 
pitjor de les sorts, cartes de comiat a mares i 

esposes davant d'una imminent pena de mort, 
empresonament, peticions de clemència, cartes 
de delació... A la majoria de les ocasions la seua 
lectura només ens provoca una tremenda tristesa 
pel malbaratament d'energia i joventut de la 
majoria dels que les escriuen i l’angoixa dels que 
les reben. Però és un capítol de la nostra història 
i com a tal, hem de estudiar-lo i reflexionar perquè 
mai més hàgem d'escriure cartes des del front. 
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Querida esposa, hoy, día primero de noviembre 
de 11 del 38. 

 

En vista que ya tengo dos o tres cartas escritas y en ningu-
na ha tenido contestación, pues, hoy me veo obligado a 
escribirte, y manifestándote que estoy bien de salud, lo 
mismo deseo a ti y a nuestros hijos. Visantica, cuando me 
contestes ya me dirás si te encuentras bien, y si ya te 
levantaste de la cama, y también me dirás si el muchacho 
más pequeñín de la casa qué tal sigue? Si ya pregunta por 
su padre, como su padre pregunta por él y por los demás 
hermanos.  

Ramonet, a ver si tu te acuerdas más, tu i tus hermanas, 
del padre, que tu madre, y le mandas tabaco. Ramonet, 
ahora debes estar contento de ver que la madre te ha 
mercado un hermano, ahora ya sois dos hermanos, 
como tus hermanas también son dos.  

Visantica, te he escrito varias veces diciéndote que me 
digas de Pepe y de Miguel y aún no me has dicho nada, así 
es que espero cuando me escribas me indiques si sabes 
algo de los dos y también del Pichón y de Garrofeta, que 
tampoco me dices nada, y de tu cuñado Antonio, si aún 
está en casa o ya se ha marchado al servicio.  

Visantica, también me dirás si has recibido los dos reci-
bos que te mando para que se los mandes als rochos de 
Andreu, para ver si ellos pueden cobrar. Visantica, tam-
bién me dirás si estos de arriba aún no te han pagado o 
si se quieren marchar.  

Hoy, en la misma fecha, también le escribo a mi herma-
na, en la que le pido que vaya, ahí, a casa, y que le des 
tabaco y ella me lo mande, por si tú no puedes mandar-
lo, porque en cerca dos meses no has podido mandarlo, 
dices que no salen paquetes, y de medio que lo salen 
todos los días, y cuando vaya mi hermana se lo das para 
que ella me lo mande y tú, si quieres mandar, mandas, y 
si no quieres, no mandas, porque estoy desengañado, y 
por eso te digo que hagas lo que tú quieras, ahora se lo 
pido a mis hijos, a ver si ellos se acuerdan más de su 
padre.  

Y sin más, darás recuerdos a todos los de tu casa y a 
todos los de la mía, y le darás muchos besos a tu sobrino 
Antonio, el de tu hermana Genoveva, y muchos besos a 
nuestros hijos, que su padre en mucha ansia espera 
poderselos dar, y tú recibes un fuerte abrazo de tu espo-
so, que lo soy,  

RAMÓN ORTS 
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Campaña, a 15 de 11 de 38. 

 

Hoy recibo la tuya de fecha del 8 y 
veo que todos estáis bien de salud, 
yo quedo bien. Visantica, de lo que 
me dices del arroz, pues si no te pre-
cisa o te da pena, no vendas más, 
por ahora. 

Visantica, de lo que me dices que al 
chico le has puesto Joaquín, pues de 
lo que más me alegro que haya sido 
gusto de vosotros. Visantica, pues 
de tu cuñado Antonio no he sabido 
en ninguna carta, nada más que en 
ésta, pues se pierden algunas cartas. 
Visantica, a mi hermana también le 
he mandado tres cartas y aún no he 
tenido contestación. Cuando recibas 
ésta se lo dices, a ver si no quiere 
escribir o es que no ha recibido. 
Visantica, de lo que me dices del 
paquete, pues si no dejan mandar 
nada más que paquetes de cuarto, 
pues es lo mismo, mandas dos y sale 
la misma cuenta. 

Visantica, cuando me escribas, me 
mandas una pluma para escribir 
que la que tengo ya vale poco. 
Visantica, de los que viven arriba ya 
me dirás como siguen. Visantica, 
cuando me escribas ya me dirás si tu 
hermano sigue matando algún 
conejo en la Pera (1), pues, a que 
hay mucho, y muchas perdices, que 
en las manos las cogimos, lo mismo 
que las liebres. Visantica, quiero 
que me digas quién es el que te 
escribe, y sin más que decirte, darás 
recuerdos a todos los de mi casa y a 
todos los de la tuya, y darás muchos 
besos a los chicos. 

Y tú recibes un fuerte abrazo de 
éste, que lo soy,  

RAMON ORTS 

 

(1) La Pera, podria ser la població d’Alpera, 
a Albacete? 
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DISSABTE, 13 DE GENER DE 2018 

REUNIÓ INFORMATIVA AL VOLTANT DE 
LA UBICACIÓ D'UN ABOCADOR DE RESI-
DUS AL TERME D'ANTELLA. L'Ajuntament 
d'Antella, mitjançant diversos bans, ha convocat 
tots els seus veïns a la sala d'actes a les 19 hores, 
tot per informar i decidir sobre la ubicació 
d'un abocador de residus al terme d'Antella. 

Amb l'assistència de 50 o 60 veïns i veïnes, l'al-

caldessa, Emília Ortiz, explicava que la Manco-
munitat de la Ribera havia participat als 30 
pobles que la componen, la possible ubicació 
d'un abocador de residus de matèria inorgànica, 
en una superfície de terra argilosa de 120 fane-
cades, amb possible ampliació, i un pou de 30 
m de profunditat; aquests terrenys en cas d'ex-
propiació es pagarien a 6 € el metre quadrat. 
L'abocador tindria una vida de 25 anys i s'abo-
carien 100.000 tones de residus anuals a raó de 

FETS D'ANTELLA  
ANY 2018 

JOAN FRANCESC HERRERO I PIQUERES
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3 € la tona; transcorregut aquest termini seria 
tot soterrat. Els regidors Joan Josep Conejero i 
Amparo Estarlich aclarien el perill de contami-
nació de les aigües subterrànies, independent-
ment de les possibles males olors, i que tan sols 
donaria faena, com a molt, a quatre o cinc per-
sones. 

En el torn de la paraula al públic intervingueren 
uns quants veïns que, entre d’altres suggeriments 
demanaven que un tècnic independent fera un 
informe sobre les possibles conseqüències, cas 
d'ubicar-se al terme d'Antella; destacaren la in-
tervenció de Josep Micó, que feu constar que el 
poble d'Antella el recorden per a fer un abocador 
de residus, però no per a fer una carretera 
d'accés amb voreres d'emergència, un pont al 
riu que ens comunique amb la Vall, un servei 
d'autobusos amb connexió amb l'hospital de la 
Ribera, etc. i que estava en contra de l'abocador. 
Finalitzava l'acte amb una votació de tots els 
assistents en la qual, per unanimitat, es denegava 
la ubicació  al terme d'Antella de l'abocador 
de residus. 

 

DISSABTE, 20 DE GENER DE 2018 

XERRADA PER A LA CURACIÓ DEL DOLOR. 
Organitzat per l'Associació de mestresses, el 
metge, natural d'Antella, Luis Torres Inglés, 
auxiliat de la seua companya Genoveva Vàzquez 
Domínguez, a la seu de l'esmentada Associació, 
a l'Auditori, han donat una sessió gratuïta indi-
vidualitzada, a la vintena d'assistents, de sanació 
dels dolors a l'esquena amb la tècnica Réne 
Mey; tot seguit explicaven en què consistia 
aquesta tècnica i que ells oferien els seus serveis 
al públic en la clínica que tenien oberta a Bar-
celona i a Xàtiva. Aquesta xerrada de teràpia 
durà  des de les 20 a 22 hores. 

 

DIUMENGE, 18 DE FEBRER DE 2018 

2n. DUATLÓ ANTELLA. Amb boxes al polies-
portiu el Viver, els participants d'aquest duatló 
havien de recórrer 5 km a peu, 22 km en 
bicicleta (volta a la Vall), i 2,50 km una altra ve-
gada a peu. Van participar un total de 155 duat-
letes de 15 clubs diferents. Aquesta prova era 

organitzada pel CEC Antella amb col·laboració 
de l'Ajuntament, i era puntuable per a la lliga 
de clubs de la Ribera. 

El resultat del Duatló fou en homes, 1r. Benito 
Moreno (Triatló Albacete), amb 7 segons menys 
que Jordi Pascual, que fou segon del CEC An-
tella, i el 3r fou Enrique Garcia d'Almassora. 
En dones la guanyadora fou Eva Sánchez, de 
Petrer, seguida d'Eva Martín-Moreno (Élite 
Bikes Albir), i Andrea Fos, de Sueca, que fou 
la tercera. 

La classificació per equips en homes fou 1r. 
CEC Antella-Frutas Tono, 2n. Triatló Carcaixent, 
i 3r. Triatló Alzira. En dones fou 1r. Valterra 
d'Algemesí, 2n. Tutriatlón i 3r. CEC Antella-
Frutas Tono. 

 

DIMECRES, 28 DE FEBRER DE 2018 

TANCA PORTES L'EMPRESA DISPARDO, SL.   
El magatzem de distribució d'aliments, Dispardo, 
SL, ubicat a l'avinguda del País Valencià, 3 d'An-
tella, al dia de hui ha tancat el seu negoci com 
a conseqüència de la jubilació dels propietaris 
actuals. 

 

DILLUNS, 5 DE MARÇ DE 2018 

LA SÉQUIA REIAL PRESENTA LES OBRES 
DE MODERNITZACIÓ DEL REG  PER DE-
GOTEIG DEL SECTOR-1 D'ANTELLA A L'AU-
DITORI. Amb citació prèvia per escrit a tots els 
regants de la Sèquia Particular, la directiva de la 
Sèquia Reial ha donat informació del comença-
ment de les obres de modernització de l'ano-
menat Sector-1 d'Antella; aquestes obres consis-
teixen en la transformació del reg a manta al 
reg per goteig. 

Dalt a l'escenari, en una taula que presidia 
l'acte, s’asseuen Francisco Rodriguez Mulero 
(secretari autonòmic) i Roger Llanes Ribes (di-
rector general), tots dos de la Conselleria d'A-
gricultura de la Generalitat Valenciana, Juan 
José Duart Blay i Juan Valero de Palma Manglano, 
president i secretari respectivament de la Sèquia 
Reial del Xúquer i, José Luis Estarlich Ortiz, 
president de la junta local de regants de la 
Sèquia Particular. 
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Quasi tota l'explicació la feu el senyor Valero 
de Palma, auxiliat per tècniques telemàtiques 
visuals; fou presentat pel president de la junta 
local de regants, Sr. Estarlich Ortiz. Començava 
amb la citació de la concessió d'aigua que tenia 
la Sèquia Particular, concedida per la Confede-
ració Hidrogràfica del Xúquer, que des de l'any 
2005 era de 1,43 hm3 però que des de l'any 
2015, s'estaven gastant 2,41 hm3 anuals; per tal 
d'estalviar aigua en aquestes èpoques de sequera, 
calia que el reg dels nostres camps fora per de-
goteig, ja que una fanecada regada a manta 
gastava 675 m3 d'aigua anual, i a goteig 405 
m3;  aquest últim sistema a més d'estalviar aigua, 
també ho feia en l'adob, abaratia costos i era 
més còmode per als agricultors; l'aigua s'havia 
de repartir amb justícia i equidat, deia; mostrava 
una fotografia de data 14 de desembre de 2015, 
de la visita del president de la Generalitat, Ximo 
Puig, acompanyat d'autoritats de la Conselleria 
d'Agricultura, Sèquia Reial i locals. Finalitzava 
explicant que d’aquestes obres de modernització 
s'encarregava l'empresa Construccions Alpi, SL; 
presentava l'encarregat d'obra allí present i 
seguia dient que anaven a començar en aquest 
mes de març i que havien de durar dos anys, 
que s’invertirien uns dos milions d'euros per a 
unes 200 hectàrees, que costarien uns 1500 
euros per fanecada, subvencionats   al cent per 
cent, i després cada agricultor tenia un termini 
de tres anys per instal·lar  el degoteig amb les 
gomes corresponents a cada parcel·la de la seua 
propietat. 

L'enginyer de la Sèquia Reial, Rafa Serra, 
matisava un poc més, en el sentit  que aquesta 
modernització del reg de tota la Sèquia, d'Antella 
a Albal, tenia un cost de 75 milions d'euros, i ja 
s'havien executat diversos sectors. El Sector-1, 
corresponent a Antella, havia de regar 2.160 fa-
necades en 783 parcel·les amb la instal·lació de 
55 hidrants, i el seu pressupost era de 1.975.280,60 
euros. 

En el torn de preguntes dels assistents s'aclaria 
la connexió entre l'Ajuntament i la Junta Local 
de Regants, on es podien consultar les preses 
d'aigua, els plànols i procediment a seguir en la 
construcció de la xarxa general, a més de qual-
sevol altre tipus de consulta. 

Referent a les despeses per fanecada una vegada 
instal·lat el goteig, resultava uns 12 euros d'aigua 
i 30 euros d'adob a l'any. 

Intervingué el president de la Sèquia Reial, 
Juan José Duart, que destacava la importància i 
conveniència d'aquest reg per als agricultors 
d'Antella; i tancava l'acte el secretari autonòmic 
Paco Rodríguez que destacava que aquestes ins-
tal·lacions eren subvencionades al 100 % per 
100 %. Recordava fa els regants de la Sèquia 
Reial i també els de la Particular d'Antella, 
havien costejat el pantà d'Alarcón en el seu dia, 
metre que el regants del canal Xúquer-Túria i 
d’altres s'havien de costejar aquest reg per de-
goteig, així com que aquest cas era únic a tota 
Espanya. 

 

DIMECRES, 28 DE MARÇ DE 2018 

PRESENTACIÓ DE DOS LLIBRES DE POE-
MES A L'AUDITORI. Organitzat per l'Associació 
Cultural CILIM, Josep Micó i Conejero ha pre-
sentat a l'Auditori de l'Assut els seus llibres de 
poemes titulats Romandràs i Creuar l'instant; 
actuava de mantenidor el musicòleg i escriptor 
Francesc Martínez i Alberola, que després de la 
corresponent introducció mantenia una entrevista 
a mena de diàleg amb l'autor. Tot seguit s'exhibí 
un vídeo musicat relacionat amb els poemaris i 
Josep Micó recitava diversos poemes de les dues 
obres. 

Finalitzat l'acte la trentena llarga d'assistents 
passaren a la picadeta i a la recollida de la sig-
natura de l'autor dels llibres adquirits, que foren 
més de quinze. 

 

DISSABTE, 31 DE MARÇ A DIMECRES 4 D'ABRIL DE 
2018 

SOLTA i TALLADA D'AIGÜES DE LA SÉQUIA 
PARTICULAR. Al dissabte 31 de març es va 
donar solta a les aigües de la sèquia Particular. 
Encara no s'han soltat les aigües de la sèquia 
Reial. Al terme d'Antella, el que es diu ploure, 
per fer saó, no ha ocorregut des de fa més 
d'un més; així que tindran preferència de reg 
els camps que encara tenen taronges per collir, 
la varietat valència-late que han començat a 
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collir-se en aquests dies. En aquests dies no 
isqué el zelador de la Sequieta per organitzar 
el reg, per això cadascú agafava l'aigua quan 
podia; la gran sorpresa fou quan dimecres dia 
4 d'abril a migdia la sèquia Particular ja no 
portava aigua. Els comentaris entre els llauradors 
foren que no saben quan tornaran a soltar l'ai-
gua. 

 

DIMECRES, 6 D'ABRIL DE 2018 

PRESENTACIÓ DEL NÚMERO EXTRAOR-
DINARI DE LA REVISTA LA LLOCA i  CON-
FERÈNCIA “PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 
D'ANTELLA”. Organitzat per l'Associació Cul-
tural CILIM, al saló d'actes de l'Ajuntament, el 
president d'aquesta associació, Isaïes Minetto, 
presentava el regidor de Cultura Joan Josep Co-
nejero, el qual presentava el número extraordinari 
de la revista La Lloca Núm. 14; aquesta revista 
recollia de forma impresa el Simposi Antella, 
noms, aigua i gent i l'homenatge a Joan F 
Herrero i Piqueres, celebrat els dies 6 i 7 

d'octubre de l'any passat; el regidor de cultura 
explicava el seu contingut i agraïa a l'associació 
CILIM la seua edició. 

Seguidament, Isaïes Minetto presentava l'ar-
queòleg Jose Enrique López Peris, molt vinculat 
al poble d'Antella, amb casa pròpia al carrer 
Sant Cristòfol, el qual, auxiliat d'una projecció 
telemàtica impartí una conferència sobre el Pa-
trimoni arqueològic d'Antella, explicà un a un 
tots els jaciments prehistòric del terme inventariats 
a la Conselleria de Cultura de la Generalitat Va-
lenciana i finalitzà tot donant a conéixer la nor-
mativa arqueològica vigent, des de l'any 1998, 
per tal  d'inventariar llocs i trobaments locals i 
exhibir-los als veïns interessats. 

L'acte finalitzà amb el repartiment de la revista 
presentada als socis de CILIM i una picadeta 
per als prop de 70 assistents. 

DILLUNS, 9 D'ABRIL DE 2018 

SOLTA D'AIGÜES DE LA SÈQUIA REIAL i 
DE LA PARTICULAR.  En aquest dia de Sant 
Vicent Ferrer s'han  soltat les aigües de les dues 
sèquies, la Reial i la Particular; en aquesta última 
ha entrat en les seus funcions el zelador per re-
partir l'aigua als regants. 

 

DISSABTE, 28 D'ABRIL DE 2018 

«MAEROS» D'ANTELLA PARTICIPEN EN LA 
11a MADERADA DE COFRENTS. Una repre-
sentació dels «Maeros» d'Antella (Leo Part, 
Pilar Pardo, Eduard Part, Andrés Giménez i el 
xiquet Luca Part) acudiren a la festivitat de Co-
frents de la 11a Maderada; aquesta festa co-
mençava amb una romeria cívica des de la plaça 
fins el riu; allí es repartiren al voltant de 1.400 
coques de cansalada als assistents, el rector 
beneïa les dotze barques formades amb troncs 
lligats amb cordes, que eren ocupades pels 
raiers, una de les quals era del grup d'Antella. 
Les barques havien de baixar pel Xúquer en un 
recorregut d'uns 500 m ; uns raiers als altres es 
feien la traveta i es tiraven a l'aigua, cosa que 
aplaudien els espectadors de les vores. Finalitzà 
la Maderada amb un paella gegant de Galbis 
per a tot el poble. La participació antellenca és 



a mena d'intercanvi, ja que els raiers de la Ma-
derada de Cofrents acudiran al descens d'Antella 
en el mes d'agost. 

Entre els assistents cal mencionar la diputada 
provincial de turisme Pilar Moncho Matoses, i 
en salvament i protecció estava el bomber d'An-
tella, Juan Carlos Teruel. 

 

DIJOUS, 14 JUNY DE 2018 

XERRADA COL·LOQUI D'ESQUERRA UNIDA 
A L'AJUNTAMENT. A la sala d'actes de l'Ajun-
tament, a les 20 hores, Rosa Pérez Garijo, 
diputada d'Inclusió Social, Teatres i Memòria 
Històrica de la Diputació de València, presentada 
per Benjamí Cerdà Garcia, ha donat una xarrada 
sota el titol: "Polítiques transformadores des de 
la Diputació de València"; també parlà de la 
memòria històrica i la falta d'aplicació de la llei 
en aquesta matèria; així mateix també dels afers 
socials, sobretot el de la dependència i la pèrdua 
del benestar social; en acabar intervingueren, a 
manera de col·loqui, cinc o sis dels vint-i-tres 
veïns que hi assistiren. 

 

DIJOUS, 14 DE JUNY DE 2018 

PREMI "VALÈNCIA NOVA" DE LA DIPUTA-
CIÓ DE VALÈNCIA, PER A MÒNICA RIC-
HART.  Xavier Rius (diputat de Cultura de la 
Diputació), i Vicent Flor (director d'Alfons el 
Magnànim), al MuVIM donaven a conéixer els 
premis València Nova, any 2018, en narrativa, 
poesia, assaig i novel·la gràfica, tant en valencià 

com en castellà. El premi València 
Nova 2018, en 
narrativa en va-
lencià ha estat con-
cedit a l'escriptora 
local Mònica Ric-
hart Garcia, per l'o-
bra "Violeta i el llop"; 
aquesta obra serà pu-
blicada per l'editorial 
Bromera. 

 

 

30é ANIVERSARI DEL CECA 

DIVENDRES, 13 DE JULIOL DE 2018 

PRESENTACIÓ DEL 30é ANIVERSARI DEL 
CECA i DEL POEMARI Poemes Dispersos. A  
poqueta nit, a l'Auditori Municipal l'Assut, s'ha 
inaugurat una exposició que commemorava el 
30é. Aniversari del Centre Esportiu i Cultura, 
d'Antella; hi havia des de trofeus de diferents ti-
pus, fotografies, llibrets de revistes i programes, 
fins a cartells; seguidament a l'interior, amb tots 
els socis fundadors a la taula de l'escenari seguí 
la presentació i hom feu una cronologia dels 
trenta anys del club, des de la fundació el dia 3 
d'agost de 1988 fins avui; el president, Josep 
Jaume Noguera i Mollà, càrrec que desenvolupa 
des de la creació del club, després d'unes 
paraules seues i d'altres socis fundadors, feu 
lliurament a cadascun d'una plaça commemo-
rativa i un llibre de poemes que es presentava 
tot seguit. 

Canvià l'escenari: darrere de la taula el regidor 
del Cultura Joan Josep Conejero i Noguera, i el 
company de la facultat parisina de l'autor, Omar 
Emilio Spósito; el primer parlava de la vida i 
obra del desaparegut Amador Calvo i Ramón 
(Antella 1961-París 2017), Omar parlava del 
poemari que es presentava «Poemes Disper-
sos». 

L'obra presentada ha estat editada per l'Ajunta-
ment d'Antella amb col·laboració de l'Associació 
Cultural CILIM; és un llibre de poemes escrit 
en tres llengües, català, castellà i francés; consta 
de quatre parts, Poemes en català, en castellà, 
Versos a Maria i Poemes en francés; cal destacar 
que hi ha un poema en castellà de poesia avant-
guardista Poema de amor mal envuelto. 

El llibre estava a la venda al preu de 5 €, fou ad-
quirit per gran nombre dels assistents a l'acte, 
d'entre 30 o 40 persones. 

 

DIUMENGE, 15 DE JULIOL DE 2018 

CONCERT DE CAMBRA A L'AJUNTAMENT 
DEL GRUP IN MEMORIAM. A les 21 hores, a 
la sala d'actes de l'Ajuntament, dins dels actes 
de commemoració del 30é Aniversari del CECA, 
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el grup de clarinetistes "In Memoriam", compost 
per José Vicente Carbonell Vidal, Marta Expósito 
Andrés i Francisco Martínez Alberola, sota la 
supervisió i direcció de Salvador Vidal Perales, 
ha ofert un concert de cambra, el qual estava 
compost de huit tocates, que fou molt aplaudit 
per tots els presents. 

Aquest acte, com la resta del convocats pel 
CECA, estaven anunciats a l'Auditori municipal, 
però a causa d’una avaria de l'aire condicionat, 
es traslladà al Saló d'actes de l'Ajuntament. 

 

DIUMENGE, 15 DE JULIOL DE 2018 

INCIDENT A L'ASSUT, PER UN BATEIG 
EVANGELISTA.  Aquest matí al voltant de les 
10 hores, un grup de persones de religió evan-
gelista procedia al bateig en el riu de diversos 
dels seus membres; aleshores, a vora riu, formaren 
un cercle entre tots per procedir als seus rituals, 
però un grup d'ètnia gitana, començaren a pro-
vocar-los, per motius de l'espai que ocupaven. 
A causa de les  discussions dels dos grups, es 
personà l'únic agent de la policia local que hi 
havia al poble, però en no solucionar res, una 
de les evangelistes cridà la guàrdia civil; prime-
rament es personà un vehicle amb una parella, 
però a l'estona foren huit vehicles més; en 
aquest moment hi havien al voltant d'una vintena 
de guàrdies civils; l’aldarull es va calmar i cadascú 
va  marxar al seu lloc sense cap detenció. 

 

DILLUNS, 16 DE JULIOL DE 2018 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ACABAREM 
COM CAMOT”. També dins dels actes del 30é 
Aniversari del CECA, a la sala d'actes de l'Ajun-
tament es procedí a presentar el llibre "Acabarem 
com Camot", de Manel Arcos i Martínez. 

Obria l'acte el regidor de cultura, Joan Josep 
Conejero i Noguera, que feu un repàs biogràfic 
de l'escriptor d'Oliva Manel Arcos i Martínez, 
així com feia un resum i comentari de l'obra 
que es presentava. Quan agafà la paraula l'autor, 
se centrà en el concepte històric de l'època del 
bandolerisme, gran part del regnat de Ferran 
VII, del 1814 a 1828; aquest últim any fou quan 
afusellaren Doménec Giner "Camot", natural 

de Xàtiva, que feu les seues accions majoritària-
ment per València i voltants, encara que també 
a les comarques de la Marina, Safor, Costera i 
Ribera. 

 

DIMARTS, 17 DE JULIOL DE 2018 

CONFERÈNCIA i XERRADA «LA MIRADA DE 
LA HUMANITAT» del BOMBER JUAN CAR-
LOS TERUEL PARDO. Amb la continuació 
del 30é Aniversari del CECA, i a la sala d'actes 
de l'Ajuntament, plena de gom a gom, el bomber 
local Juan Carlos Teruel Pardo, auxiliat d'una 
projecció fotogràfica, explicava les mirades de 
gran nombre de xiquets/es exiliats, i desplaçats 
dels seus països d'origen, així com els llocs als 
quals havia acudit per ajudar a sobreviure  les 
diferents persones de totes les edats com a 
membre del grup ONG «Bombers pel Món», 
organització a la qual pertany des de l'any 2015; 
després contestà les diferents preguntes que li 
feu el públic assistent. 

 

DIMECRES, 18 DE JULIOL DE 2018 

XERRADA D'ALEJANDRO PÉREZ AL VOL-
TANT DE LA NUTRICIÓ. Al saló d'actes de 
l'Ajuntament, amb una audiència d'una vintena 
de persones, el triatleta local Jordi Pasqual pre-
sentava el seu company, també triatleta, farma-
cèutic, experimentat en nutrició de triatletes, 
Alejandro Pérez, el qual explicà les pautes per 
una alimentació saludable, així com el coneixe-
ments elementals de nutrició, principalment 
dirigit als triatletes; per a tot això s'auxilià d'una 
projecció de vídeo. 

 

DISSABTE, 21 DE JULIOL DE 2018 

29é TRIATLÓ ANTELLA. El recorregut d'aquest 
triatló era de 1.200 m de natació, 31 quilòmetres 
en bicicleta, i 8,6 quilòmetres de cursa a peu; 
les boxes estaven situades al final del carrer la 
Puríssima; participaren un total de 560 triatletes 
entre homes i dones. El resultat fou, en homes, 
primer Alberto Romero, segon Ramón Ejeda, i 
tercer Francisco Rodriguez; en dones, Sonia 
Bejarano, fou primera, segona Cristina de la 
Torre, i tercera Vanessa Iglesias. Respecte dels 



triatletes del club local, les millors posicions en 
homes foren, Paco García, un 5é lloc; Joan 
Aliaga, 9é; 10é Rubén Garcia; en veterans fou 
primer Paco Grau, seguit de Germán Ordoñez; 
així com també fou primer en sub-23, Josep 
Pascual; i en dones, Aurora Piqueres en 5é lloc; 
i Neus Lluch en 9é. Per equips el CEC Antella 
Frutas Tono, obtingué un 5é lloc en homes i un 
primer en dones. 

 

DIMARTS, 31 DE JULIOL DE 2018 

22a VOLTA A PEU A ANTELLA. La volta a peu 
d'enguany tenia la seua eixida i meta en l'antic 
carrer anomenat Damià Crua; hi havien diferents 
categories de menors i un recorregut de nou 
quilòmetres per a la categoria absoluta. No ens 
consten els resultats. 

 

DIUMENGE, 19 D'AGOST DE 2018 

9a TRAVESSIA “XÚQUER XTREM”. Organitzat 
pel CEC Antella, hui s'ha celebrat la 9ª. Travessia 
Xúquer Xtrem; dins d'aquesta prova hi havien 
dos recorreguts de natació, l'anomenat curt, 
amb un recorregut de 2.700 m, i l'altre l'extrem 
de 5.000 m., tant un com l'altre per a totes les 
categories, des d'alevins, masculí i femení, com 

sénior també amb els dos generes, on en la pri-
mera categoria absoluta foren els primer José 
Maria Navarro Gómez, Mariam Pareño Molina 
i Alberto Cerdan; i en 5.000 m., Alex Julio Alei-
xandre, Iván Palacios Gómez i Miguel Bou Ber-
nabeu; cal dir que a la primera prova de totes 
les categories es presentaren 172 nadadors/res, 
dels quals en finalitzaren 156; i a la segona 
prova, l'extrem de 5.000 m. 86, dels quals en fi-
nalitzaren 81. 

 

DIVENDRES, 24 D'AGOST DE 2018 

9a FESTA ESTELLES. L'Associació Cultural 
Cilim com a organitzadora, amb la col·laboració 
de l'Ajuntament, a la nit d'aquest dia ha celebrat 
la 9a Festa Estellés; l'escenari muntat entre els 
dos barracons, el de l'Assut i el d'Al Fresc, el 
president de l'Associació organitzadora, Isaïes 
Minetto, presentava els set recitadors, Joan-
Josep Conejero, Susa Crespí Josep-Jaume No-
guera, Alexandre Conejero, Magda Añon, Toni 
Sales, Ruth, i Josep Lluís Arcos, els quals recitaren 
diverses poesies de Vicent Andrés Estellés; la se-
gona part fou un concert del cantant d'Alzira, 
Néstor Mont; hi acudiren gran nombre de gent 
que gaudiren, primerament del sopar i després 
de les audicions. 

42



43

M
isc
el
·là
ni
aDISSABTE, 29 DE SETEMBRE DE 2018 

CONCERT DE LA 39a EDICIÓ DE «RETRO-
BEM LA NOSTRA MÚSICA» A L'AUDITORI. 
Al voltant de les 20 hores, a l'Auditori Municipal 
l'Assut, la banda de música La Protectora Musical, 
dins de la 39a Edició de «Retrobem la Nostra 
Música» de la Diputació de València, ha ofert 
un concert d'acord amb el programa repartit, 
on sota la direcció del mestre Gaspar Nadal 
Maronda, ha destacat la peça El tio Pito, de 
l'any 2013, compost per Esteban Peris Aviñó, al 
qual el públic li ha dedicat forts aplaudiment, 
ja que el compositor local es trobava present 
entre els assistents. 

 

DIADA DELS VALENCIANS 

DIMECRES, 3 D'OCTUBRE DE 2018 

ELECCIÓ DELS PREMIATS DEL CONCURS 
DE DIBUIX “NOU D'OCTUBRE”, DEL 
COL·LEGI PÚBLIC LA XARQUIA. A l'entrada 
del col·legi la Xarquia, els professors d'aquest 
Centre havien exposat els dibuixos que els alum-
nes havien fet amb motiu de la diada dels va-
lencians; en aquest matí un jurat local presidit 
pel regidor de Cultura de l'Ajuntament, elegiren 
un de cada cicle (quatre en total), decisió que 
es faria pública divendres següent. 

 

DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE DE 2018 

LLIURAMENT DELS PREMIS DE DIBUIX 
DEL VII CONCURS NOU D'OCTUBRE i AC-
TUACIÓ DE LA MÀGIA DE XOU DE MIRCO. 
Al matí d'aquest dia a l'Auditori Municipal 
l'Assut, es feu el lliurament del concurs de 
dibuix als quatre xiquet/tes guanyadors, un per 
cicle, i se'ls entregà un lot de llibres de temàtica 
local;  a la resta, una bossa de caramels; tot 
seguit distragué els xiquets i mestres la màgia 
del Xou de Mirco. 

 

DIUMENGE, 7 D'OCTUBRE DE 2018 

EXHIBICIÓ A L'AUDITORI D'IMATGES DE 
LA PANTANADA A ANTELLA (20 d'octubre 
de 1982). Al voltant de les 12 hores, a l'Auditori 
Municipal l'Assut, el regidor de Cultura de l'A-
juntament d'Antella, Joan Josep Conejero i No-
guera, presentava un reportatge fotogràfic del 
poble, d'abans, durant i després de la Pantanada 
del 20 d'octubre de 1982. Primerament feu una 
introducció i després es passà a la projecció, 
que tenia una duració de 16 minuts; fou del 
grat de tots els presents, i molt aplaudida pel 
centenar de persones que  hi assistiren. 

 

 



DIMARTS, 9 D'OCTUBRE DE 2018 

DIADA DELS VALENCIANS. En aquest dia es 
feu l'acte institucional de l'Ajuntament, en el 
qual la comitiva municipal presidida per l'alcal-
dessa Emília Ortíz Castillo, acompanyada de ta-
balet i dolçaina, van recórrer diversos carrers 
del poble per a finalitzar en l'assut, on es van di-
rigir al tercer portell, que estava obert i amb un 
gran corrent d'aigua (les comportes de la sèquia 
Reial estaven tancades); després de llegir un 
comunicat dedicat a Jaume I, l'alcaldessa llançà 
al corrent un ramell d'olivera. 

Tot seguit la comitiva i els assistents es dirigiren 
a l'Auditori de l'Assut, on feu primerament una 
intervenció el regidor de Cultura, en defensa 
del riu i el perill que aquest corre per la sobre 
explotació; seguia Roger Pons García (president 
de Xúquer Viu), en què destacà el tresor que 
teníem al poble amb el Xúquer, del qual no ca-
librem en tot el seu valor fins que el perderem, 
ja que el nostre riu, a hores d’ara, es troba en 
perill, i passava a raonar aquesta exposició amb 
xifres concretes i comparatives dels diferents 
cabals que el riu havia portat, explicava els 
motius d'aquesta sobre explotació, i donava al-
ternatives per tal d'exigir per al riu el que és del 
riu, per impedir que es transforme en un 
barranc i siga un riu mort. 

Es retirava la taula de conferenciants i es pro-
cedia a exhibir un documental de Joan Josep 
Conejero i Noguera, titulat “Després del Riu,...”, 
on s'apreciava  la gran quantitat de parades 
del corrent, que feien minvar-ne l’aigua, i feia 
alguns tipus de comparacions amb d’altres 
rius que s'havien recuperat. 

Hi assistiren menys persones que el dia anterior, 
les quals gaudiren d'un vi d'honor en finalitzar, 
que se serví a l'entrada de l'auditori-teatre. 

 

DIMECRES, 10 D'OCTUBRE DE 2018 

DIMISSIÓ DEL REGIDOR DE GENT D'AN-
TELLA UNIDA, JOAN JOSEP CONEJERO i 
NOGUERA. Al dia de hui, el regidor Joan Josep 
Conejero i Noguera, del grup Gent d'Antella 
Unida, ha presentat la seua dimissió com a 

regidor de l'Ajuntament; se n’ignora el motiu, 
encara que la seua indicació és “per motius per-
sonals”; el següent de la llista d'aquest grup que 
el substituirà és Joaquim Monleón Giménez. 

 

DIJOUS, 11 D'OCTUBRE DE 2018 

ARRANQUEN PLANÇONS DE TARONGERS 
EN CAMPS LLOGATS A FRUTAS TONO, SL. 
En el dia de hui s'han adonat que a dos camps 
llogats a Frutas Tono, SL, han arrancat els plan-
çons de tarongers que tenien diversos mesos; en 
un els camps, el situat en la partida de Sorts 
Majors, davant la depuradora municipal, els han 
arrancat tots menys dos; després d'endur-se'ls, 
els van tornar tots al camp mig secs en dies pos-
teriors. L'altre camp està situat en la partida del 
Viver, molt a prop del poliesportiu del Viver. 

Hom sospita que el motiu ha estat el canvi de 
jornalers de l'empresa, ja que primerament 
aquestes terres, així com altres de la seua 
propietat o llogades, eren treballades per gent 
del poble, i posteriorment les treballen jornalers 
d'Alberic. 

 

DIJOUS, 15 DE NOVEMBRE DE 2018 

PREMI LITERARI PEL AL POETA ABEL DÀ-
VILA i SABINA. Al dia de hui l'Ajuntament de 
Mislata ha lliurat els premis literaris de literatura 
breu “Vila de Mislata, 2018”; era la 16a Edició, i 
en la modalitat de poe-
sia en castellà 
ha atorgat el 
primer premi 
a Abel Dàvia i 
Sabina, poeta 
cubà veí des de 
fa anys d’Ante-
lla, per l'obra 
“Redondear el 
óvulo”, dins 
d'uns espectacle 
amenitzat pel 
grup Melodemo-
domies. 
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DIMECRES, 5 DE DESEMBRE DE 2018 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE i REVISTA. Al 
voltant de les 20 hores, a l'Ajuntament, s'ha 
presentat el llibre Xúquer, amb textos de Josep 
Lozano i fotografia d'Albert March, editat per 
Neopàtria; i la revista La Lloca Núm. 15, amb  
el monogràfic sobre “La prehistòria a Antella”. 

L'acte organitzat per l'associació cultural CILIM, 
començava amb la intervenció del vicepresident 
Alejandro Conejero, que explicava el contingut 
de la revista i feia referència a les quinze revistes 
d'aquesta col·lecció de l'esmentada associació; 
seguia Joan Josep Conejero, que presentava la 
trajectòria de l'escriptor alginetí Josep Lozano i 
un poc el contingut del llibre; l'editor de Neo-
pàtria, Antoni Maria Bonet destacava la impor-
tància d'aquesta edició; l'autor Josep Lozano 
feia referència a la poesia i al treball  d'aquest 
llibre; i per últim el fotògraf Albert March ex-
plicava la seua tasca. Finalitzava l'acte la poetessa 
Magda Añón que delectava amb una magnífica 
lectura de diverses poesies relacionades amb el 
riu Xúquer. 

 

DIJOUS, 6 DE DESEMBRE DE 2018 

AUDICIÓ NADALENCA DE LA CORAL A 
L'ESGLÉSIA. La Coral Polifònica d'Antella, 
composta per huit sopranos i sis alts (totes 
dones), i tres baixos (tot homes), sota la direcció 
del mestre Vicent Alonso i en memòria de la 
que fou membre d'aquesta Coral Eduvigis García 
Torres, oferí a l'església un concert nadalenc, 
cantat a diferents veus, huit cançons d'acord 
amb el programa que es repartí als assistents. 

 

DIMECRES, 12 DE DESEMBRE DE 2018 

PREMI RAMÓN BARNILS DE PERIODISME 
PER A CARLES SENSO VILA. En aquest dia al 
Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, 
s'ha fet entrega del premi de periodisme Ramón 
Barnils, al doctor en història i periodista d'Antella, 
Carles Senso Vila, pel seu treball César Orquín, 
un heroi sense matisos a Mauthasen, treball 
basat en la biografia de l’esmentat  anarquista. 
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Va nàixer a Las Majadas (Cuenca) el 5-10-1965. 
Va fer els estudis d’E.G.B entre el seu poble,  
Fuentes (Cuenca) i  l’Escuela Hogar del 
Carmen de Cuenca.  

Posteriorment va obtenir una beca d’estudis a la 
UNI Laboral de Xest, on començà els estudis de 
batxiller, que va acabar entre la UNI de 
Tarragona i l’IES Sorolla de València, on va fer 
el COU. Es va fer monitor de teatre i els anys 
següents cursà els estudis de Disseny d’Interiors 
a l’Escola d’Arts i Oficis Genaro Lahuerta, de 
València (fins 4t d’Interiorisme). Cal recordar 
que compaginava el treball en una empresa de 
material mèdic-quirúrgic i aquests estudis. 

Anys més tard reprengué els estudis per acabar 
la Diplomatura d’Interiorisme.  

Ha fet obra pictòrica en oli, pastel, carbó, llapis, 
aquarel·la i, sobretot, acrílic, a banda d’algunes 
obres en fang. També ha decorat pubs, habita-
cions i espais amb pintura mural. Ha col·laborat 
com a il·lustrador al poemari Màtria: noves veus 
poètiques dels PPCC.  

Va fer il·lustracions per a la revista La Lloca, 
d’Antella, i el grup CILIM i a l’Anuari de F. 
Herrero. Volia participar en la restauració de la 
parròquia Nostra Senyora del Sagrari, del seu 
poble natal. 

Va faltar el 20 de gener de 2019. 

 

El banc de les buguenvíl·lies 

Qui pot enganyar la parca Àtropos perquè no 
talle els fils de la vida, canviar la confluència per-
versa dels astres o aturar la inexorabilitat injusta 
del destí? Només la providència divina, si n’hi 
ha, podrà rescabalar la iniquitat de tal estrall. 

Alguna de les tres o totes elles es van conjurar 
contra tu, Jaume, aquest 20 de gener passat; van 
apagar-te la vida,  jove encara, generosa i creati-
va, i han omplert de tristesa i dolor totes les per-
sones que t’estimem. Ens has deixat mentre dor-
mies, i alguns no sabem com vèncer la teua 
absència.  

Mai no vaig pensar que hauria de viure el pesar 

RESSENYA BIOGRÀFICA DE  
JAUME ARCOS REQUENA

JOSEP MICÓ CONEJERO
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d’haver d’escriure’t unes línies d’agraïment i de 
comiat, a causa del teu traspàs, en aquesta revis-
ta on vas col·laborar tants anys, desinteressada-
ment, amb les teues il·lustracions. La Lloca 
queda caracteritzada, en aquest període, pel teu 
estil tan personal.  

Vas estudiar a les Universitats Laborals de 
Tarragona i Xest, i a EASD (Escola d’Art i 
Superior de Disseny) de València. Primer ajudat 
per beques i més tard sufragant els estudis amb 
el treball. Eres intel·ligent i treballador, artista 
plàstic i il·lustrador de poemaris, entre els quals 
“Màtria”. La teua il·lusió, trencada per la malal-
tia, fou ser dissenyador d’interiors. Mostrares 
sempre interés per la cultura i l’art i, malgrat les 
dificultats d’una xacra tan dura, mai no vas per-
dre les ganes ni el plaer de l’existència. 

La vida no va ser fàcil per a tu a causa de la 
malaltia que et va ferir ja des de ben jove, però 
des que et vaig conéixer, a mitjans dels vuitanta, 
fins la teua desaparició, sempre em va impressio-
nar la teua voluntat, el teu esforç per superar els 
entrebancs del viure, la teua conformitat (que 
no conformisme) davant d’aquest món tan con-
sumista, l’amor a la família i la lleialtat als amics, 
la teua tendresa i generositat en la relació huma-
na. Fores bo, cordial i acollidor. I has estat un 
bon fill que ha tingut cura fins al final de sa 
mare.  

Em resten les vivències de tants anys d’afecte i 
d’amistat i els viatges que compartírem, pàgines 
plenes de gaudi i un tresor  que pal·liaran el teu 
buit. 

Voldria deixar una mostra del sentiment tan 
pregon que m’ha provocat la teua mort i t’he 
escrit aquest poema: 

Tú eres mi amigo, 
Yo el tuyo, 

En el largo camino.  
 
 

Jaime Arcos Requena 

 

 
 
el banc de les buguenvíl·lies  
un diumenge m’arribava la fredor pàl·lida 
i buida esdevenia la ciutat, 
transformava una cal·ligrafia d’afectes 
escrita a dues mans. 
 
ignores el desconsol en fer-te el poema. 
cada lletra d’aquest adéu 
- punyal sobtat que tecleja una llàgrima - 
és un pètal esfullant la llum del demà, 
tot és record en la pell de l’amor tan fresc 
i el caliu d’amic que abriga com una manta. 
soledat de la sala 

on trenàrem cossos i afanys, 
jo, cuca de llum en les teues ombres, 
tu, matalàs moll dels meus dubtes. 
 
sembràrem camins contra el fum 
-estroncats per agitacions desfermades- 
i no et dissuadiren mantres persistents. 
 
no hi haurà més buguenvíl·lies sobre el banc  
al jardí d’Aiora, en la càlida conversa, 
no vindrà la teua paraula, 

a l’hora del no-res, 
ni m’abraçarà el somrís que m’obria el món. 
 
Ja ets una estrella que ens envia la llum, 
-com un far al nàufrag en mar irada- 
pluja i saó perquè baixe sempre una llàgrima. 
dona’m la mà, Jaume, i no deixes mai de respirar!    
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Era el primer dia del any de 1732. Encara que 
lluïa el sol la gelor estava en l’ambient. 
Sonaren les campanes per a convocar la missa 
major; era el segon toc, calia afanyar-se o no 
trobaríem bon lloc;  el jove Mascarós no va 
vore  ningú a la plaça; tots havien pensat el 
mateix: amb eixe fret acudirien a hora; la cèn-
trica església ho permetia, ja que estava pròxi-
ma per a tots els habitants d’Antella,  a un pas 
del Rafalet,  a dos del Portal de l’Assut, i a tres 
del de les Eres. Només un home que no conei-
xia restava a  l’entrada del cancell on arribava 
un raig de sol que l’escalfava; semblava gelat, 
i com l’havien ensenyat,  el saludà: 

– Bon dia. –va dir Josep 

– Bon dia.- li respongué el foraster- i fres-
quet!!! 

– Sembla vostè gelat, encara que va ben abri-
gat. 

– Efectivament, vinc de Castelló, i el trajecte 
se m’ha fet  pesat; no sabia si demanar-li al  
cavall que corregués o que anara al pas, i 
l’animal ho ha intuït i ha anat al trot sense 
ningú dir-li res. 

– Però a Antella, foraster i en aquestes 
hores, que el porta, a vostè, ací? No deu 
ser cap administrador del senyor de la 
Baronia? 

– No, no, jo soc Ferrer,  el notari de Castelló, 
i vinc a donar fe del jurament  de 
l’Alcalde, Regidors i Oficials de la Baronia 
d’Antella; aprofitaré i sentiré missa , per-
què no hauré de treballar fins que s’acaba-
rà... 

CURAR TOTES LES MALALTIES: 
EL METGE I EL CIRURGIÀ

VALERIÀ BENETÓ FERRANDO
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En un moment es va omplir la plaça; tots ana-
ven entrant corrents mentre el rellotge marca-
va les hores; immediatament va sonar el tercer 
toc, i com si hi hagués pólvora encesa el  cape-
llà sortia de la sagristia: era missa major i ja 
sonava el cor de la Confraria del Roser; els assis-
tents s’hi afegiren. Mossèn Patricio Arsis anava 
lleugeret i ja havia dit el sermó, es posà a con-
sagrar, donava la comunió i només li quedava 
acomiadar-se’n.  Avui, en canvi, no fou així; li 
quedava presenciar el Jurament que comença-
va tot seguit. 

Assegut a la cadira, al Presbiteri, a la part de 
l’Evangeli, on se’n fa la lectura, cobert, amb un  
missal en les mans, el senyor Lluís Clua, 
Alcalde i Justícia Major de la dita Baronia 
d’Antella es dirigí als assistents dient: 

Que es trobava amb la nominació i aprovació  
dels nous alcaldes, regidors i altres oficials per 
al règim i bon govern de la Baronia per al pre-
sent any de 1732, emés en data del 25 de 
desembre de 1731 per l’Il·lustre Senyor Comte 
del Real, Amo i senyor d’Antella i que la lletra 
era del tenor següent: 

«Don Ximen Perez  Zapata de Calatayud y Chaves, 
Ladron de Vilanoba, Conde de Real y Villamonte, 
Conde de Sinarcas  Visconde de Chelva , senyor de 
les Villas de Provencio, Tuexa y  Catarroja y de les 
Baronies de Montserrat, Millas, Pedralba, 
Bugarrra,  Antella, Beniaxar, Ràfol de Salem, 
Alcalà de la Jovada, Benisili, Beniaya, Calles, 
Domeño, Loriguilla y Benagever. Comendador 
Major de la Ordre de  Montesa, Gentilhome de 
Càmara  de su Mag. El Rei. 

Por cuanto conviene al servicio de dios Nuestro 
Senyor al buen Gobierno y Administración de 
Justicia de nuestra villa de Antella nombrar 
Alcaldes Regidores y demas oficiales  para el sigu-
iente año y que sean personas de buenas  partes, 
Influencia, Celo y Fidelidad. Por tanto concurrien-
do todas en los que abaxo expresaremos, los elegimos 
y nombramos en la forma siguiente: 

Alcalde Ordinario:         Joseph Talancon. 

Regidor Mayor:                Josep Torres Mayor 

Regidor Menor:              Francisco Clua  de Joseph 

Alcalde de Monte:           Felipe Clua menor 

Alguasil Mayor:             Pasqual Garcia 

Procurador General:       Vicente Sans March 

Sequiero de mi sequia:      Francisco Baldres 

Sequiero de la Asequia  

de los Arrosales:              Bautista Beltran 

A los quales damos poder cumplido para exercer sus 
oficios y mandamos que sean admitidos al usso de 
ellos desde el dia primero de Enero de 1732 , por un 
año mas o menos a nuestra voluntad, y ordenamos 
se les haga acudir y acudan con los dichos derechos 
que les competen y que se les guarden las excepciones 
que les son debidas y por razon de los dichos oficios, 
como antes que comiensen  a exercer los hagan el 
Juramento de portarse bien y fielmente  en la forma 
acostumbrada. 

Signat per Don Vicente Escoto per manament del 
Conde de Real Vizconde de Chelva.» 

Acabada la lectura de les nominacions, el seny-
or Lluís Clua va manar als abans esmentats que 
s’hi aproparen i que cadascú acceptés i jurés el 
seu ofici, el seu càrrec; i fent un senyal sobre la 
creu que hi ha a la portada del missal, l’obrí i 
repetí: 

“...De usar y exercer bien , fiel i legalmente dichos 
sus oficios, de guardar al servicio de Dios nuestro 
senyor, la fidelidada al rei nuestro Señor, y a dicho 
Señor Conde, de mirar por el bien publico,de esta 
Baronia y sus vecinos y moradores de observar en 
todo tiempo las leyes y pragmaticas de Castilla 
Introducidas en este Reyno con todo orden de cosas 
que por ellas  estan dispuestas y en razon de sus ofi-
cios. Sin que por amor odio, interes ni contempla-
cion contravengan a ellas, y para assi cumplir obli-
gaba a cada uno de por si y por la parte que le toca 
su persona y bienes havidos y por haver...” 

Després els lliurà la real possessió dels oficis i 
també els va lliurar la vara de Justícia Ordinària 
a Josep Tarancón, a Torres i Clua l’administra-
ció de la renda, a Sanz el poder  com a Síndic i 
procurador general d’Antella, a Felip Clua la 
vara d’Alcalde de monts, a Pasqual Garcia la 
vara d’Algutzir Major i l’Administració de l’ai-
gua de les sèquies  a Baldrés i Beltran. 



Acabat l’acte vaig anar a saludar el notari; volia 
dir-li que m’aconsellara, ja que necessitava per  
a la meua faena un cavall, i no en tenia encara, 
perquè havia acabat els estudis de metge de 
feia poc i no exercia, però tenia vist un poltre 
de dos anys i mig,  “tordillo, ja en tractes a 
Alberic amb el negociant Antoni Noguera. 

– Has de fer una obligació; és un compromís 
de pagament, reconèixer en un paper el 
deute i el temps que tens per a pagar-lo, 
mentre qui t’ha venut l’animal, pot, en cas 
de necessitat, vendre l’obligació i recupe-
rar els diners... 

La conversa continuava fins que dos persones 
s’hi aproparen; eren els testimonis de l’acte i 
havien de firmar: Pere Joan Pardo, el fuster, i  
l’altre quasi que no l’havia conegut, era el 
metge  Vicent Martorell, al qual vaig trobar 
molt desmerescut; aquell color no indicava res 
de bo, i poc tardaríem a saber-ho.  

En acabar de signar,  Martorell li va demanar 
en veu baixa consell al Notari; sense voler vaig 
sentir la fi de la conversa que parlava d’un tes-
tament.  

– Jo vinc a Antella cada quinze dies però si 
soc requerit, no tarde gens a presentar-me,  
des de Castelló per la senda de la Vall vaig 
al terme de Cotes i pel gual arribe a 
Antella immediatament. 

– No vull fer-ho, perquè qui ho fa... es mor.   
Va dir el metge  

– Això jo no ho asseguraria, però eixes 
supersticions estan molt arrelades  -
Replicà el Notari i afegí: Jo vindré tan 
prompte m’avise vostè. 

I  arribà el dia i el Notari es presentà ràpida-
ment. El metge que ja hi era, i encara que es 
lamentava, assumia el seu destí. 

– Gràcies per vindre tan ràpid; ací em té 
vostè malat al llit i esperant la Parca, amb 
tot el coneixement, intacta la memòria, li 
deixe a vostè que adorne mon testament 
com millor li plaga. Utilitzaré el “creyendo 
como firmemente creo en el misterio de la 

Santisima Trinidad, tres personas en una y un  
solo Dios verdadero, y en todo lo demas que 
tiene, cree y confiesa nuestra Santa Madre 
Iglesia de Roma, en cuya fe  he vivido y protesto 
vivir y morir, deseando salvar mi alma otorgo 
mi testamento de la siguiente forma: ...” 

Tot li semblava perfecte, i anava acompanyat 
pel notari, responent a les seues preguntes: 

- Vull ser soterrat a l’Església d’Antella, vestit 
amb l’hàbit de Sant Francesc, el dels descal-
ços, eh! en la sepultura dels confrares del 
Roser, i que es celebren tres misses cantades, 
a la Mare de Déu del Roser, a la Puríssima i 
una altra de cos present. – Vostè que hi té 
més experiència, valdrà molt la despesa?  

– Mire vosté, jo posaria 25 Lliures, i diria que 
les misses  les vull amb el Rector acompany-
at  per dos assistents  Sacerdots, i que si per 
un cas sobrara res, que ho dedicaren a fer-
me més misses; i no cal que foren d’aquest 
nivell. El que m’ha de dir és el nom dels 
dos marmessors, si té deutes o li’n deuen i 
qui; si cal restituir el dot a la seua senyora, 
si es quedarà amb la vivenda, si vol posar-li 
condicions  perquè no es case una altra 
volta i que es dedique a les seues quatre 
filles. Del que resta no patesca, jo mateix  
posaré el que millor em parega tot atenent 
a la seua categoria. 

Un silenci inquietant  va recórrer l’habitació; 
en trencar-se, el doctor els va sorprendre per la 
seua encara bona memòria, ja que va contestar 
les preguntes que li havia demanat el notari 
sense ni una sola repetició; va dir què, quant i 
a qui li’n devia, i els que li’n devien; va continu-
ar de la següent forma : 

– Trie com a marmessors dos conjuntament, 
però després, cadascú de per si i a soles 
per a vendre els meus béns; per adminis-
trar el testament  el rector Mossén Andrés 
Blesa, i  a la meua senyora Josefa  Faura, 
vull que li siga restituït el dot i les ames, i 
que siga beneficiada en 85 lliures, que jo 
calcule com a la seua part sobre certes 
herències que han entrat al nostre comp-
te, ja que li pertanyen. 
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Respecte la casa on vivia li permet a la meua 
senyora l’ús de la vivenda i l’andana, sempre 
que “...este, viuda casta y sin marido tan solamen-
te”, i la nomene curadora de les seues filles Rita, 
Maria, Tiburcia i Vicenta a les quals nomene 
legítimes hereves a parts iguals en tots els meus 
béns. 

Ja era tot dit, sols quedava completar l’escrit  
del testament, però això era cosa del discret 
notari que, en acomiadar-se, li va explicar qui i 
com havien estat presents com a testimonis, i 
que ell els coneixia i ells també el coneixien; 
que  els coneixia a tots, i tots a ell,  i que açò va 
ser un 17 de març de 1732 i que els testimonis 
foren, Mossén  Andrés Blesa, vicari, Francisco 
Clua de Joseph, llaurador i el cirurgià 
Sebastiàn Mendosa. 

Les autoritats tenien ara un dilema: Antella 
s’havia quedat sense metge; hi era el cirurgià, 
però ja en aquell temps n’hi havia veus que 
demanaven que fora el metge la  principal i 
més reconeguda autoritat en qüestió de la 
cura del cos. No volien que mentre triaven 
substitut el cirurgià es fes càrrec de les faenes 
del metge. Altres, en canvi, deien que el verta-
derament important en la cura dels cossos era 
el cirurgià, perquè consideraven el metge una 
mena d’endivinador de la malaltia del malat. 
Altrament hi havia l’habilitat dels cirurgians 
per a sagnar, arrencar queixals o reparar 
cames i braços trencats, i per això infravalora-
ven el metge. 

- La meua dona fa un ungüent que ho cura tot; 
sap tirar la veta, fer fregues, etc... 

Reunits al ple l’Alcalde i els Regidors, optaren 
per enumerar les característiques de cada con-
ducta; primer la del Cirurgià i desprès la del 
Metge: 

El cirurgià tenia contracte per 10 anys, cobraria 
100 lliures   anuals  que pagarien entre tots els 
veïns d’Antella, i gaudiria de casa,  propietat de 
la Baronia, situada al carrer de Baix, nomenat 
popularment del Molí. 

- I  quines serien les seues obligacions? 

“...el sangrar, afeitar y curar todos los males del 

cuerpo Humano,naturalmente hecha de si segun 
costumbre de buena Cirujia, sin que por ello pueda 
pedir concepto ni cantidad alguna mas que lo que 
cada individuo le corresponda a su modo y señala-
do en tal repartimiento.” 

-»Todos los males del cuerpo  humano?» A excep-
ció de les produïdes : “...  por si o por mano 
agena resibiere o tuviere alguna herida o quebra-
miennto de brazo o de piernas, estas curaciones no 
estan ni se entienden al cargo  y obligacion del 
dicho Cirujano si que este las executa  ha de hacer 
satisfacción doble por su trabajo, manos y habili-
dad. 

A continuació passaren a tractar les condicions 
del metge: 

Noranta lliures a pagar per les autoritats de la 
Baronia, obtingudes dels veïns, els quals paga-
ran directament al metge; cas de no cobrar la 
totalitat de la xifra, obligació de presentar els 
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impagats a la Justícia de la present Baronia, que 
farà demanda i instància per a cobrar; cas de 
no fer-ho així, si han passat dos anys seran con-
siderats nuls i quedaran cancel·lats com si no 
hagueren existit mai, i sense possibilitat de 
reclamar-ho a la Justícia ordinària. 

Quatre anys de contracte, perquè no volien 
arriscar-se; no sabien qui vindria  a substituir el 
metge Martorell. La seua tasca, però, no va pas-
sar desapercebuda i la bona consideració res-
pecte del metge anava tornant-se general; sols 
quedava anar polint les diferències i, a poc a 
poc, anar superant les retribucions en favor de 
qui més estudis tenia per exercir-hi. 

Venien ara les obligacions del metge:  

Tindrà l’obligació de visitar tots els veïns  
d’Antella, tant homes com dones i xiquets amb 
l’excepció dels: “...mozos y criados de  servicio foras-
teros, o mozos solteros sin padre ni madre, ni casa que 
componga vecindario por el precio que se le asignare y 
señalare en la memoria y repartimiento que se le diere. 
Assi mesmo tenga obligación de visitar a los pobres de 
solemnidad que hubiere en esta Baronia, de balde y 
por amor de Dios, sin que por ello les pueda pedir dine-
ro alguno. Previniendose que el Oficial Menistro de 
esta Baronia queda franco de este repartimiento y 
tenga obligación de visitarle, y assi mesmo sea de obli-
gación de dicho menistro el servir al dicho medico en 
lo que se le ofrezca, tambien de balde y en recompensa 
de sus visitas.” 

Restarà exempt, durant la vigència del contra-
cte del metge, de certs impostos locals, a més 
del lliurament dels bagatges i els repartiments 
de tabac; també estarà convingut i pactat que 
cas de no ajustar-se al gust del comú durant els 

dos mesos abans de finalitzar els quatre anys, se 
li faria avís perquè es procurara casa i buscara 
faena, de la mateixa forma que si fóra ell qui 
volgués marxar, hauria de comunicar-ho dos 
mesos abans dels quatre anys, de manera que 
l’Ajuntament tinga temps de buscar un substi-
tut. 

Una vegada exposada la situació varen prendre 
la determinació següent: Nomenar al veí 
d’Antella,  Josep Mascarós, substitut de metge, 
mentre l’Ajuntament buscava en trobava un de 
definitiu, la qual cosa arribaria  el 20 de maig 
de 1732, amb les condicions esmentades abans, 
però amb la vista ja posada en retribucions més 
justes i concreció de les feines a realitzar. 

Faltaven més de cent anys encara per deslligar 
l’ofici de com l’havíem conegut; a partir d’ara 
nous professionals atendran tot el que abans 
ho feia un de sol i preparat cirurgià, barber, 
dentista i sagnador:  el cirurgià pròpiament dit  
i amb totes les seues especialitats, diferents i 
complexes activitats que no sols estaran més 
ben desenvolupades,   sinó que també més ben 
portades. El metge millorà la seua reputació i la 
seua retribució; laboralment, una volta format 
com a generalista, continuava els estudis que el 
portarien cap a la seua especialització. 

Benvolgut lector, si heu arribat fins ací, heu lle-
git 5 actes notarials d’Antella i dels seus Metges 
i Cirurgians; estan custodiades  a l’Arxiu 
Històric Municipal de Castelló, tot esperant 
aquell que voldrà estudiar-ne el contingut, i 
que estan numerades de la forma següent:
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Constitució del Ajuntament de la Baronia d’ Antella              1/1/1732                        H-0154 
La condició de Cirurgià  de Manuel Garcia el                          23 /6/1730                   H-0153 
Obligació de Josep Mascaros                                                   1/10/ 1731                      H-0150 
Testament del Doctor Vicent Martorell                                    17/3/1732                     H-0154 
Conducta de Metge en Josep Mascaros                                  20/5/1732                    H-0154
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activitats 2018 
en imatges

28  de març 
de 2018 
 
Presentació  
dels poemaris 
Romandràs  
i Creuar  
l'instant,  
de Josep Micó

6 d'abril de 2018 
 
Presentació de la Lloca  
especial núm. 14 , al  
voltant del Simposi 
“Antella, aigua noms i 
gent” i homenatge al  
documentalista local  
Joan F Herrero i Piqueres.
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13 de juliol de 2018 
 
Presentació, coeditat 
amb l'Ajuntament 
d’Antella, del poemari 
“Poemes dispersos” 
d'Amador Calvo 
Ramón. 
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24 d'agost de 2018 
 
9ª Festa Estelles, amb 
la participació del 
cantant valencià 
Nèstor Mont.
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5 de desembre de 2018 
 
Presentació del llibre 
“Xúquer” de José Lozano 
Lerma. 
Presentació de la revista la 
Lloca Núm. 15 “La 
prehistòria d'Antella”. 
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Aquell gelat matí de febrer de 1939, Fernando 
Arroyo no s’alçà de molt bona manera. Havia 
passat mala nit. Es vestí i va eixir de casa, un 
hora abans de sempre. Quan entrà al bar La 
Cañada, hi havia poca gent. Prengué un cafè 
amb llet i se n’anà a la faena. Estava fent-se de 
dia.  

Fernando vivia a Camporrobles i treballava al 
de camp d’aviació de Mira. Ataüllava en una 
caseta en la part més alta d’El Molón, que era 
el nom del turó  més alt de la  serra de Mira i 

des del que es vigilava molt bé tota la extensió  
plana del terreny on estava ubicat l’aeroport. 
Aleshores era un punt estratègic per al trans-
port d’aliments i material a Madrid, tant per 
ferrocarril com en camions. 

Quan arribà a la caseta d’observació veié que 
l’havien saquejada  i pensà en algun mort de 
fam, que buscava menjar per tirar-se a la boca, 
ho havia fet. 

La realitat era ben distinta, l’exèrcit franquista  
el buscava, per no ser fidel a la nació i quan 
estava donant el part del matí, entraren els 
soldats i el van detindre. 

El pujaren a un camió, amb uns quants més 
“enemics de la pàtria”, i el camió va partir 
direcció a Paterna. De Fernando no es va 
saber res més. A Paterna no figura en cap 
registre, ni llibre de entrada. 

Andreu Vallés, sempre havia sigut una bona 
persona. Anava a missa, ajudava a qui podia, 
solia donar faena als més apurats perquè 
pogueren menjar, i tenia una reputació i con-
ducta exemplar. Un vesprada de setembre de 
1936, estava en la plaça del poble per llogar 
gent quan li van dir que anés a casa que l’esta-
va buscant el Comitè per parlar amb ell.  

 Andreu estava tranquil, no havia fet mal a 
ningú, sempre havia procurat el bé per a tots. 
De fet, deixà diners per a obrar-se la casa als 
germans de Minyó quan aquell incendi va cre-
mar tota l’illa de cases on ells vivien. I Andreu 
sabia que en uns quants anys no li’ls torna-

ENCREUAMENT DE CAMINS

JOSÉ LUÍS ARCOS LUZ



rien. El problema és que els dos germans pen-
saven igual, i decidiren lliurar-se del deute 
acusant  Andreu de refugiar el senyor rector i 
la seua ama, durant tres dies. Cosa que era 
una mentida però així se’l llevarien del mig. 

Quan el van detindre les excuses no li valgue-
ren de res. No havia complit i el portaren al 
retén de l’Ajuntament. Passà la nit allí i li 
pegaren una bona pallissa, perquè no va saber 
contestar qui era la gent amagada a sa casa 
eixos dies.  L’endemà al matí el pujaren en un 
camió amb direcció al Saler i d’Andreu no 
se’n va saber res més. La família va buscar-lo 
però no trobà mai cap pista. 

Raimundo Lozano pertanyia a una família rica 
d’Alginet. Sempre havien sigut favorables a 
l’entrada dels franquistes. En totes les reu-
nions, amb gent de confiança, no s’amagava 
de dir que el “bando nacional”, anava a guan-
yar aquella guerra i que tots els ateus i comu-
nistes acabarien en la presó. 

En agost de 1937, anaren a buscar-lo a sa casa, 
tres milicians del Comité, per interrogar-lo 
sobre uns terrenys que ell treballava feia anys. 
El pare no volia deixar-lo anar però els “escope-
teros” insistiren que calia. Aleshores,  el pare 
digué que l’acompanyava i, així, no tornaria 
sols una nit tan negra. 

La nit passà i el dia de després també. Ni 
Raimundo ni son pare en van tornar mai. Dies 
després els trobaren morts prop de la Torre 
d’Espioca. La família lamentà moltíssim el fet 
i el ficà en mans de les autoritats que, dies des-
prés, li indicaren que havien eixit de l’interro-

gatori una hora després de prestar declaració 
en les dependències.  

Els personatges de les tres histories tenen 
nom fictici i, possiblement, siguen fets ficticis 
o no. El fet rellevant és que la guerra sempre 
té perdedors als dos costats. La memòria his-
tòrica ha d’estar sempre present per no repe-
tir eixos fets. Tots necessitem una dignitat 
com a persones i, per ella, hem de seguir llui-
tant.   
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Maria la Penombra té 71 anys i llesques i clapes 
de foscors a la memòria. Menja pa amb toma-
ta per a berenar, ploga o neve. Quan comença 
a fer bo, vist unes bates estampades horroro-
ses damunt de la roba d’habitud. Abunden les 
mateixes bates amples amb estampats poc 
agradosos quan les dones s’acosten als setanta 
anys com si es tractara d’un uniforme que 
hereten de mares a filles. Parla molt baixet i té 
un somriure de mel. Porta, al coll, un collaret 
d’or i perletes blanques, el més valuós que 
deu tindre, regal del company ja mort. Maria, 
però, creu que és un regal de son pare, el tio 
Sento El Penombra, el millor espardenyer de la 
contrada. A tots ho diu, Maria. Agrana l’entra-
da de sa casa i estova els dos matalassos de 
borra. Es llava en un cossi al qual va canviant-
li l’aigua amb un ritual matemàtic: primer 
llava i frega els seus peus inopinadament vells, 
després les cames, el sexe, el tors i finalment 
coll i cara. S’arruixa amb una colònia que té 
una fusteta dins de l’ampolla. La colònia fa 
anys que no és la de l’ampolla, que colònia i 
ampolla ja no es pertanyen: Maria la Penombra 
l’ompli de l’única drogueria que encara ven 

productes a pes, a unces o a unitats. Demana 
la colònia a unces i la droguera li les posa en 
aquella ampolleta vella amb la fusteta dins, 
decorada amb dibuixos exòtics. A l’estiu, es fa 
una bronja de flors de gesmil, se l’enganxa a 
l’esquerra del vestit i s’hi atansa, dolcíssima, a 
olorar-la. Sargeix, encara, la seua roba forada-
da i apedaçada, bruses i camisons. Diu a tots 
els que s’acosten a la caseta del motor, bon dia 
i bona nit. I mai tanca la porta amb clau. Diu 
que les claus s’han fet per a obrir, no per a tan-
car. Així viu... 
 

* 
 
Maria té 71 anys ara però n’ha tinguts vint, i 
trenta, ha estat mare i ha dit t’estime tantes 
vegades com ha pogut. L’any 1937 tenia vint 
anys, rams agitats de flors entre les cames i un 
desig inabastable de viure, al cor. S’enamorà i 
creia en l’amor lliure. Féu l’amor en els llocs 
més impensats i fou una mare feliç l’any 38: 
nasqué Drecera, una filla moreneta i prima 
que tenia la gràcia al cos i més tard l’alegria a 
les paraules. Li havia posat aqueix nom tan 

LA LLUNA EM MIRA, MARE,  
LA LLUNA EM MIRA

MAGDA AÑÓN ESPERT.

Als meus avis estimadíssims. 
A totes les dones i els homes que  

treballaren per un món millor i ens 
regalaren somnis. Perquè no se’ns oblide  

el que van poder fer ni el seu esperit lliure. 
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inusual perquè Maria la Penombra agafava una 
drecera per veure’s amb l’estimat, botant 
sèquies i sequiols i travessant camps de taron-
gers, i de terra campa. Feia aquell camí pan-
teixant,  apressada, corrent cap a l’amor. Per 
això havia acabat estimant-se aquell trajecte, 
aquell camí-drecera que prenia, tots els dies, 
per sentir l’amor en cada plec de seu cos. Era 
el camí cap a l’estimat, cap al goig i la passió 
més abrusada. 
 
Drecera només visqué, però, dotze anys. 
Mentre visqué,  li omplí la casa de flors salvat-
ges i de poemetes breus, poemes d’infants que 
fan de les paraules un joc innocent, una can-
tarella de sons, cosa de menuts. 
 
Com en un joc, Drecera amagava els poemes 
perquè sa mare els trobara. Així els buscaven i 
corrien totes dues, apressades entre les estan-
ces i corredors d’aquella casa de motor. La 
menuda els escampava pel rebost de la cuina, 
entre atifells i caixons de creïlles grillades; per 
l’andana; entre la flassada calenta del tendur 
on Maria, a l’hivern, encenia la copa i es calfa-

ven; ocults sota el coixí on ella i la mare dor-
mien, juntetes, peu amb peu; dobladets amb 
cura de xiqueta dins de la tassa de porcellana 
xinesa, l’única tassa que hi havia en aquella 
casa de dues dones o clavats en els espillets 
picats del bany i de l’entrada. 
 
Drecera morí quan la cridà la lluna, una nit 
que queien moltes fulles dels arbres i el mes-
tral atarantava la pensa. Maria no li plorà. Feia 
temps que no plorava els seus morts. Agafà els 
poemes breus de Drecera i els deixà dins 
d’una caixeta de corda d’espart atapeïda de 
fils de colors. Allí sojornaven, també, els dol-
ços poemes de l’estimat. Quan ja no podia 
més i el nus a la gola era massa punyent, l’o-
bria i memoritzava un poema a l’atzar. Aquest 
es convertia en una estranya oració que repe-
tia per la casa, com una orada...  
 

****************** 
 
El company i pare de Drecera se n’havia anat 
a fer de soldat feia massa anys, tot i que mai 
havia agafat una pistola perquè les odiava. S’hi 
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emportà la rodonor de la panxa de Maria 
entre les mans, la qual apamava i resseguia 
amb un plaer immens de sentir-se el pare d’a-
quella vida que creixia. S’emportà, també, un 
bes ardent i llarg de l’estimada, als llavis. Era 
l’any 1937 i queien bombes. Maria la Penombra 
el recordava; li plaïa i ho necessitava. Aquell 
bon home duia al cap no sé quins desitjos 
d’uns amors i d’uns països lliures, com si la 
guerra –quines ocurrències tenia aquell 
beneït, pensà en ocasions Maria– s’haguera 
de fer mentre es pren un rebentat o es cull un 
remitjó de faves. 
 
La Penombra veié el seu amor per darrera vega-
da pedalant en una bicicleta rovellada camí a 
casa dels seus pares per a agafar les coses de la 
guerra. Maria, hem de fer la guerra i hem de 
guanyar-la. En guanyar-la tornaré, Maria, i viu-
rem junts amb el fill que portes al ventre, deia 
el bon ànima. 
 
Aquell dia de l’any 37 que l’estimat se n’anà, 
els estornells volaren massa baixet sobre les 
alzines i les teulades es vestiren de núvols 
negres d’ocells inquietants. Tocaven les qua-
tre en punt al campanar quan Maria la 
Penombra féu ai, amb aquella veueta mínima 
que tenia. Ella no ho sabia encara però allí s’a-
cabà l’estimat: entre estornells i revolts de 
camí, tocant les quatre en punt i ella gratant-
se la rodonor de la panxa que creixia, ai mare. 
 

***************** 
 
Maria acabà en una caseta tronada del motor 
dels Templaos: mare fadrina, havia soltat massa 
consignes al mercat del poble, mentre com-
prava moniatos i grapats de cigrons per a 
remullar. Que si l’amor lliure, que si una terra 
dels pobres i per als pobres, que si el poder 
era i romania en els treballadors... Algú se’n 
recordaria d’aqueixes paraules anys a venir...  
 
En aquell motor parí en nit de tempesta de 
l’any 38, amb l’única companyia dels monia-
tos escampats a l’andana i els cants dels grills: 
fou una xiqueta preciosa i li posà Drecera.  
 

Al motor dels Templaos s’hi quedà Maria, entre 
horts i plecs de nit, feliç de la filla, escortada 
pel rauc de les granotes i els cants de l’òliba 
nocturna. Era dona, jove, forta i amb una fille-
ta divina: el món li somreia mentre molts 
feien la guerra. La caseta del motor era sufi-
cientment espaiosa com per a viure-hi i copsar 
la llibertat a la qual Maria s’hi abocava. Allí hi 
visqué i allí estimà els crits alegres de la filleta 
bruna i la màgica cadència de les seues parau-
les. Allí visqué tots els geners glaçats i els abrils 
plujosos, els calors dels juliols i els ocres de les 
tardors. Allí hi viu, encara, entre records que 
confon i bronges de gesmil que olora.  
 

************** 
 
La Penombra fou passejada pels carrers del 
poble el dia de la Puríssima de 1939, perquè la 
humiliació fos més palesa. Calia escarmentar 
els díscols, els oprobiosos i els desventurats 
d’una manera exemplar. Aquell poble on ja 
no hi havia gats i qualsevol herba anava a la 
cassola, semblava haver oblidat molt ràpida-
ment el seu suport als temps de llibertat repu-
blicana, o bé li convenia fer-ho: els vencedors 
de la guerra havien instal·lat la denúncia com 
a mecanisme de cohesió social amb una per-
versitat ignominiosa. La por dels veïns s’havia 
fet tan evident, tan quotidiana i tan sòlida que 
havia acabat tenint còrpora, pes, forma i den-
sitat, de tant gran i general com era.  
 
Un esbart humà s’aplegà al motor aquell dia 
de la Puríssima. Al bressol humil, Drecera feia 
bubu i mama mentre li queia la saliva pels 
queixos de la boca i li l’escaldava. Una dona 
de negre agafà la xiqueta al braç i se l’endu-
gué. Una altra, negra com una corbina,  tra-
gué unes tisores de la butxaca i rapà Maria: 
era la Beniopa, famosa perquè rapava moltes 
dones de la rodalia. Li esquinçaren la roba i 
fou arrossegada pels carrers més singulars d’a-
quella vila, la gent de la qual li llançava esco-
pinades i li deien frases grosses i ofensives... 
Porca, mala ànima! No tingues hora bona en el que 
et reste de vida, filla del diable! Fornicadora, pou de 
vicis!..., li etzibaven.  
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Uns músics desencisats obrien la conxorxa 
amb el bom bom bom del tambor i els com-
passos estridents de la trompeta. Maria, darre-
re de la comitiva, mirava el terra empedrat i es 
tocava la panxa: blanca de nacre la lluna em 
mira, mare, amb cara de nina. Recitava uns ver-
sos de l’estimat que feia dos anys que se n’ha-
via anat a fer la guerra. Aquesta havia acabat i 
el pobre amor-poeta no n’havia tornat. Eren 
els versos que Maria havia trobat dins del lli-
brell de fang quan jugaven amb l’amor i les 
roselles en els anys de la república...  
 
Blanca de nacre la lluna em mira... Ai, filleta 
meua, mussitava aquella pobra criatura. Sense 
cabells i esgarrada, la Penombra semblava més 
penombra que mai. Notava les mirades des-
afiants i no entenia d’on havia brollat tant 
d’odi. Blanca de nacre, amor, la lluna em mira... 
repetia forassenyada. Aquell dia de la 
Puríssima, Maria perdé més que els cabells.  
 

******************* 

Als dotze anys i sense ser dona encara, moriria 
Drecera, xopa de suor en el matalàs de borra 
on s’havia acabat entaforant. Aquella nit de 
tanta pena el mestral bufava amb enuig i ata-
rantava la pensa. Hi havia un silenci de morts 
a la casa: el silenci olia a agre i tenia el color 
grogús del pixum ple de densitats, com si els 
silencis pogueren tindre totes eixes coses. 
Però així era: si aquella nit el silenci tenia 
color, era el dels ocres, el dels grocs. I una 
agror densa i ensucrada que no feia bo d’en-
sumar. La nit del decés, a ca la Penombra el 
silenci era així: agrenc, grogús, pesant, irrespi-
rable.  
 
Drecera acariciava la cara de sa mare, ai. 
Després, deixà caure la seua mà dreta sobre el 
braç de la Penombra, sobre la mà de la 
Penombra, sobre els dits ossuts de la Penombra. 
De pell bruna i esprimatxada com era, el seu 
cosset estava amerat de la suor malaltissa de la 
mort. Als llavis hi havia una blavor lletja, quasi 
moradenca.  



– Joan fou el nom de ton 
pare, Drecera... Ton pare es 
deia Joan... Joan el dels 
Cabeçols, filla meua. Silenci. 
Maria la Penombra mirà la 
menudeta: aquesta somreia. 
Era un poeta com tu, que 
se’n va anar a fer la guerra 
amb paraules. Ja veus tu, 
amb paraules! Pare i filla pol-
simejant paraules per tot 
arreu, com si en amollar-les 
haguéreu de canviar les 
coses per a bé. Sou igualets, 
Drecera, ton pare i tu...  
 
I el teu nom, preciosa, te’l 
vaig posar pel camí desitjat 
per on passava, cada dia, per 
a veure ton pare. Un camí 
que m’estalviava fer una 
volta immensa. Camí de 
corretjola i de cama-roges, 
atapeït de grills per la nit i de 
granotes pel dia. Ets filla 
d’un amor lliure i bonic, 
Drecera... 
 
Silenci. El mestral bufava fort. Les fulles 
queien amb abundància.  
 
– La lluna em mira, mare, la lluna em 
mira...Drecera ho digué amb un filet de veu i 
se n’anà, dolcíssima, amb la lluna. 
Calladament. 
 

*************** 
 
A la casa del motor dels Templaos, Maria agra-
na la portalada tots els dies. Ruixa el terra 
amb dibuixos de sanefes fets amb gran mes-
tria, melindrejant ací allà. Estova els matalas-
sos de borra dels dos llits de la caseta i els fa, 
amorosament. Per si vénen, ja saps. Per això cal 
tindre-ho tot ben endreçat, eh, que per a ells dos, el 
millor. Són els mags de les paraules, sabeu? 

 
Maria es llava en un cossi faça fred o calor i no 
es refreda. A l’estiu, cull flors de gesmil, les 
deixa en un plateret amb aigua perquè no es 
mustien i amb molta delicadesa passa agulla i 
fil blanc per la tija i en fa una bronja de flors 
perfumadíssima. A tots els qui passen pel 
motor i s’hi adrecen els diu bon dia o bona nit 
amb veu molt minúscula, melada.  
 
Maria espera que la lluna la mire. Ara sembla 
que ja vol que la lluna la mire. A tots ho conta 
mentre es frega la panxa. La nit que la lluna la 
mire, serà la lluna de Drecera, diu, la lluna 
blanca, la més blanca, mare. La més blanca. 
 

Una dona de La Ribera del Xúquer  
Alginet, juny de 2019
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