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i en l'extrem oposat, els pobles de la Ribera Altaflotant en els

llacs de maragda dels seus horts,les llunyanes muntanyes d'un to violeta, i el sol que començava a descendir com unetiçó d'ot,relliscant entre
les gases formades pet l'evaporació de l'incessant rec..."
Aquestes paraules que Blasco Ibúfiez immortalitzà -ara fa un segle- en el seu llibre Entre Naranyjos, envajen el meu pensament quan
contemplava l'espectacular i emotiva panoràmica de la Ribera des de

l'Ermita de Santa Anna, en el límit mateix amb la comarca veina de la

Costera.

En aquell assolellat dia de tardor, evidenciava la transcendència
que suposa elterritori i els seus condicionants ambientals en els costums, hàbits i personalitat que defineixen la singularitat d'un poble.

Ben sabut és que no es pot aconseguir un coneixementintegral de
Pindividu si no es parteix de la seua realitat contextual, de l'anàlisi del
territori al qual pertany, de la seuahistòria, cultura, economia, etc. Lli-

bres com aquest quetan brillantment ha elaborat l'algemesinenc Enric
Ramiro Roca, contribueixen a donar-nos aqueix coneixement o anàlisi
global del nostre entorn immediat.
La Ribera: imatgei territori, és un llibre amb una visió dinàmica
i actualitzada de la realitat comarcal. Ofereix un valuós material polivalent, adreçat al públic en general i d'una especial utilitat pet al sector
educatiu. A més, aquest treball ens ofereix la imatge teal de la Ribera

des de la pròpia perspectiva dels seus habitants, donant-nos una refetència clara dels punts forts i febles de la consciència comarcal i del
model de comarca que cal aconseguir.

L'existència tradicional de diverses subcomarques en la Ribera
unida a la manca històrica de fonamentsinstitucionals que ordenen la
realitat de les comarques, ha generat, especialment en els darrers anys,

una confusió al respecte de la nostra realitat i identitat comarcal.

Considere necessari resoldre i superar aquest problema, i ho hem de

fer, una vegada més, a partir de l'autoritatdels especialistesi intel-lectuals,
bastants nombrosos per cert en la comarca.

Manifeste, doncs, la meua sincerafelicitació a l'autor, així com

l'agraiment per possibilitar-nos als riberencs, mitjançant aquestllibre,
que ens coneguem millor.

FRANCESC SIGNES NÚNEZ

President de la Mancomunitat de la Ribera Alta

A Mireia, Guillem, Raquel i Marta,

que ban fet possible aquest llibre i tantes coses mésl

Cada lloc on vivim disposa d'uns trets que el caracteritzen i que estan

relacionats, dalt o baix, amb la realitat. Hi ha pobles meravellosos que no són
conegutsi el seu nom no atrau, pertant resten en l'anonimat, mentred'altres són

capaços de lluir el poquet que tenen, i ens causen l'admiració pròpia i la dels

forasters. Aquesta imatge no és immutable, sinó que canvia en el temps, i també
segonsels sectors socials, culturals o polítics. En el cas de la nostra comarca, ens
trobem amb un espairelativament ben delimitatfísicament, amb un nom tradicionalment assumit per la població i amb uns elements cohesionadorsde la Ribera
en l'àmbit econòmic, cultural, educatiu, així com dels mitjans de comunicació.

Elllibre que teniu a les mansés el resultat de vuit anys d'investigació al
voltant de la nostra comarca i dos anys posteriors de reflexions. La major part

d'ell té el seu origen en la Tesi doctoral que vaig tindre l'oportunitat de defensar en la Universitat de València sotaeltítol de dInstitucionalització i difusió de
la Geografia Escolar: la percepció del professorat de la comarca de la Ribera).
Amb aquesta base, heintentattransformar una part d'aquesta informació cien-

tífica en un llenguatge més divulgatiu i amb una estructura més adequada al
públic a qui va adreçat.
El seu contingut consta de tres blocs clarament diferenciats: territori,

imatge, i materials. El primerd'ells fa referència a dues questions generals com
és la tradició del fenomen comarcal en l'àmbit del nostre país i el conceptei

evolució d'aquest espai organitzador. Centrats ja a la Ribera, faig un seguiment
de les diferents delimitacions que ha conegut la nostra comarca, per a passar a

estudiar el problema de la cohesió comarcali els elementssignificatius que en

aquest casli donen unitat.
El segon capítoltracta sobre la imatge de la Ribera. Com es dóna a conéixer
un tertitoriP Deixant a un costatles visites, propagandes i materials audiovisuals
i tecnològics, ara tant de moda, històricament ha estat bàsicament mitjançant
les seues publicacions. Llibresi llibrets dels diferents pobles i àmbits es comenten, amb una incidència important en tres d'ells, com són les produccions d'4 h

Gezira, Quaderns de Sueca i els materials aportats perles diferents Assemble-

es d'Història de la Ribera. Per últim, hem tractat el món de l'ensenyamenti els
materials produits al si de les publicacions del Departament de Geografia de la

Universitat de València. 'Tot en conjunt, ha estat la tarja de presentació d'una
comarca ben productiva.
El darrer capítol, pretén oferir una modesta base de documentació sobre

la Ribera i les seues poblacions. Noes tracta d'un estudi exhaustiu que quedaria fora de l'objectiu delllibre. Es tracta tan sols d'una aproximació amb previ-

sibles errorsi oblits, per a queels investigadors especialitzats tinguen una base

sobre la qual confeccionarla necessària Bibliografia comarcabi actualitzar-la.

A ben segur quela seuarealització comportaria la potenciació d'investigacions
i estudis específics, facilitant l'accés al coneixement de la Ribera, Obrint noves

vies de treball i provocant una major estima cap a un entorn privilegiat.

Però tot aquest volum, ambels seus defectes i encerts, no haguésestat pos-

sible sensela colaboració de desenes de persones quevull relacionartot seguiti a

les quals estic profundament agrait. Elles i les que estan al seu voltant de forma

anònima però contribuintal mateix objectiu, són les que suportenlesinvestigaci-

ons d'uns pocs noms quees donen a conéixer. A totes elles moltes gràcies.
Enel capítol 1 sobre el territori de la comarca,la primera partdeltreball
ha estat fonamentalmentbibliogràfic i el pes de la col-laboració ha recaigut en
els membres del Departament de Geografia de la Universitat de València,i
molt especialment en la professora Julia Salom,i el catedràtic d'institut Xosé
Manuel Souto. La segonapart, on tractem el problemade la cohesió comarcal,

s'hem basat en la percepció de l'alumnat de l'actual batxillerat (antics 3r de
BUP i els seus corresponents d'FP) i en la imatge del professorat. En aquest

cas, ha estat la col'laboració desinteressada dels docents de la Ribera i el seu
treball, el que ha fet possible poderoferit unsresultats ben significatius. A tots
ells els relacione al final, tot i destacantla contribució del CEFIRE d'Alzira a

través del seu director Jesús Marrodàn i les hores dedicades per Josep Lliso,

aleshores auxiliar administratiu del centre.
Enel tercer capítol ha estat fonamental l'aportació d'un gran conjunt
d'amics repartits per tots els pobles de la comarcaels quals han fet possible la
tasca de recollida de la bibliografia comarcal. Ells són tealment els que han

confeccionatla documentació, cadascun des del seu lloc com a arxivers, bibli-

otecaris, cronistes o estudiosos del tema. Igualmentels relacione i quede pro-

fundamentagrait. També he de fer constar l'esforç desinteressat de Joan Carles

Adam i Mari Fina Galbis en donat formaal conjunt dela bibliografia esmentada. Singulatment, he de fer menció a les informacionsfacilitades perJosé Gabriel
Piera, secretari de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i Jesús Ribes, secretari
de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Per últim, he d'agrair les aportacions informàtiques dels companys Bru

Baldoví i Vicent Fertís, les correccions lingiístiques de Miquel Alandete i Fina
Ferret, la dedicació cartogràfica de Rafa Ortega, als companys del MRP Col:lec-

tiu d'Ensenyants de la Ribera (CO.DE.RL), pertots els consells i dedicació: i a
la Mancomunitatde la Ribera Alta en la figura del seu president Francesc Signes i el seu gerent, Sergi Machí, perla illusió i esforç dedicat en vertebrar un
espai tan estimat com és la Ribera. Esperem queel treball de tanta genti la
comprensió familiar que ens envolta, servisca per conéixer un poc més la nostra comarca i avançar en el camí de la convivència.
ENRIC RAMIRO I ROCA

En aquestaocasióel pròleg no té un nom propisinómolts, i en ell
no es parla de l'autor delllibre ni d'aquest, o tal vegada es patla de tots
dos alhora. Són un conjunt de persones ambdiferents oficis i otígens,
unides per la Ribera i per una sincera amistat. Uns treballen a la comarca, altres fora d'ella, uns han viscut ací tota la vida i hi ha també de

nouvinguts, uns quants es dediquen a questionsintel'lectuals, unsaltres
a feines manuals i d'altres a comercials. En definitiva, no estan tots els

que són però si són tots els que estan. L'objectiu d'aquestes línies que

vénen a continuació, lluny de l'estadística, ha estat mostrar diversos

conceptes de la mateixa comarca, diversestealitats, amb el propòsit de
manifestar la seua existència com una deles riqueses de la Ribera.
Quèés pera tu la RiberaP És la pregunta que han contestattots
ells. I com veureu pet les seues diferents ocupacions, s'ha intentat que
no hi haguera cap mestre, encara quehi ha algú disfressat, amb la intenció de sentir altres vivències i opinions. A totes elles estic molt agrait
per haver contribuit a aquest pròleg col'lectiu que per a mi és l'entrada
idònia al text que continua més endavant, i possiblement la part del
llibre que més estime.
Per a mi la Ribera és amistat, família i paisatge, però també preocupació. Segur que més d'una vegada s'hem preguntat què està ocorrent amb els joves de la comarca, desinteressats i sense cap tipus d'ambició futura, passant dels estudis i per suposat, del seu futurlaboral,
acollint-se dia a dia a la dllei del mínim esforço.

Però, tal vegada caldria analitzar la nostra societat dins del mercat

laboral, on estem saturats de mà d'obra qualificada i per si açò fos poc,
no es creen nous llocs estables de treball. No us sembla raó suficient
per a desmotivar a tots aquest joves frontal futur laboral2
l'amb aquesta situació social i la baixa natalitat existent a la Ribera,
jo em pregunte: en mans de quiestaran les futures prestacions de jubilació
lOLANDA NAVARRO, tècnic d'inserció socio-educativa i laboral

Albalat de la Ribera

La Ribera del Xúquer, edèn singulatíssim, mostra uns trets ambien-

tals únics. L'especial climatologia, la sensualitat de aire, les flaires que
ens envolten, sobretot en dies càlids i clars —i en són molts al llarg de

l'any— facilita viure cap afora. Comunicat-se... Així, l'espai tiberenc
aglutina un grup humà de moltes qualitats morals i físiques. Gents
rellevants que fàcilment es deixen dur per aqueixa extraversió fascinant
de la natura queels envolta... i afecta tot el seu esdevenir humà,fins i tot

en el seu vessantreligiós.
Caldrà que recorde noms2 Comencem per Ahmet, Zaida i
Zoraida, aquells morets agosarats que nasqueren a Pintartafes (Catlet) i desafiaren l'autoritat de llut germà tot convertint-se en els màrtits cristians Bernat, Maria i Gràcia d'Alzira. L'itinerari es deté, de

moment a Algemesí, ja en aquest segle, amb la Beata Josefa Naval
Girbés, petò abans passà pel Pujol (Benimuslem) on durant el segle
XVII nasqué la venerable Josepa M"Riera, la caputxina d'Alberic que
adquirí fama de santedat.
Testimonis per a nosaltres, al nostre costat mateix.
Mossèn ANTONI SANCHIS, rector
Alberic

La Ribera és una comarca amb moltavitalitat, que ha arreplegat
molta immigració petla seua riquesa, amb gent emprenedora quehafet
que la indústria i l'agricultura anaren totes a una.

És un focus de cultura pet la personalitat dels tiberencs i dels

alcudians on el nacionalisme és ben antic. La pilota valenciana, signe
identificatiu per excellència, és també signe de cultura i personalitat,
encara queel futbol, les motos i els pubs siguen els reis actualment. Als

carrers ja no es pot jugat i com no hi ha quasi jugadotslocals, no hi ha
aficció i de fet, els que anem als trinquets som gent majot. Hi hatradició i gentjove, però cada vegada menys.
JossP LLuís BAUSSET, aficionata la pilota valenciana
PAlcúdia
Recorde la primera vegada quevaig vore la Ribera des de dalt de la
muntanya de Sant Bernat. Em va impressionarla visió d'una gran extensió plana, un gran tapís verd, d'on eixien grans masses construides
(Alzira, Algemesí, Carcaixent...) i xicotetes protuberàncies (cases de
camp) com a bolets escampats.
Però aquesta miradaés totalment distinta de la que acostumava a

viure en els meus habituals passejos amb bicicleta. Ací era un

trancaclosques de formes geomètriques, els camps, travessats per una
xarxa de nombrosos camins encaixonatsentre tarongers que no deixen
advertit l'horitzó, i tots ells units uns als altres com un gran laberint
d'on sembla impossible l'eixida.
JosEP CARRASCO, arquitecte
Algemesí
La meua condició decarter a Alginet ha provocat en mi el costum
de caminar, plaer que m'ha permés conéixer gran part del nostre país i
gairebé tota la nostra comarca. Aquest sentiment ha comportat que per
a mi la Ribera siga un ésser viu amb el qual nosaltres compartim les
nostresvivències, treballs, il'lusions... És com un company deviatge del
qual hem detenir cura, estimarrespectari intentar conéixer millor dia a
dia. Serem mésfeliços i fruirem d'un entorn meravellós.
EDUARD BUENO, carter

Alginet

Inconscientmentidentifique la Ribera amb pàtria, és a dir, amb el
País Valencià. Sé que és un reduccionisme absurd, que la comarcaés la
4pàtria en menudeb,, però les associacions inconscients són així detra-

idores, i de reveladores. Tarongers, arrossars, plana i muntanyes, sentir

parlar en valencià, la Mediterrània, la gent i les seues tradicions... Tot
això és la primera imatge que se m'acut quan parle de comarca i quan
parle de país (que massa que sé que són moltes coses més, moltes terres
més, molta gent més).
JosEsp GREGORI,directoreditorial
Alzira
Pet a aquells com jo que venim dela ciutat de València, cap al sud,

al passar per la torre d'Espioca, notem immediatament com s'obri la
plana de les aigúes fluvials del Xúquer. Des d'antuvi, els seus habitants
han sabut traure profit d'aquestes aigúes: sèquies, molins, masos amb
les seues palmeres, horts ben regats, han construit pobles tranquils,
artelats a la terrai al país. I a l'aigua. Estem a la Ribera del Xúquer.
OSÉ Mf BULLÓN, 8gestor cultural
Almussafes

El Xúquer al seu curs mitjà-baix fotma la comarca de la Ribera, a
la qual abasteix amb les seuesaigúes pertal queels tarongers amb el seu
fruit sustenten tots els que hi vivim. Encara que aquesttiu devastador
amb les seues avingudes ens lleva part de la nostra ptoducciói, fins i
tot, també s'endú la terra apta per al cultiu (Com en la Pantanada del 82
quearrasà part dels termes d'Antella i Sumacàrcet), i també provocà un
conflicte que enfrontaels seus habitants.
A hores d'ara la Ribera té la seua xicoteta indústria, i s'enfronta

a la crisi tarongera desenvolupada en minifundis, que han de competit amb tarongerars de grans extensions amb reg de goteig i mecanització industrialitzada de les tasques del camp.
JoaN-F. HERRERO,oficial de jutjats
Antella

Així com el municipi és l'àtom, la comarca ha d'ésser la molècula
que forma la matèria constituent de la nostra comunitat autònoma.
Natura quasi sotmesa, jardí esponerós i abundanten fruits, però
més que un paisatge modificatpet l'acció humana, per a mi, la Riberaés
la seua gent. Recorde cadascun dels pobles on he viscut: Almussafes,
Benifaió, Cullera i Sollana, on sempre m'he trobat còmode, amb eixa

agradable ecaloretay que dóna sentir-se a casa, enmig dels teus.

FRANCESC GUILLEM, treballador de la Ford
Benifaió

El fet d'haver nascut a Benimodo com a Ribera, sembla que en
certa mida condiciona la meua concepció d'aquesta comarcai d'al-

tres. Visc ací perquè ha nascutací. No m'agrada tecótrera tòpics. La

llum, la vall, el paisatge m'ha fet queescollira continuar en aquest lloc.

No ha estat exactament una elecció, però no obstantel fet de ser
originari d'ací m'ha creat uns vincles quea la llatga s'han fet palés en

la meua producció artística. No ha estat casual la matança del porov,

d'horao eels menjarsy, tots ells els he tractat des del punt de mira

d'un ribetenc.
És així que per a mi, Benimodoi la Ribera, constitueixen dma
casav,allò més senzill i més naturali en ells em trobe en família, per a
totallò positiu i per a tot allò negatiu.
RAFA ARMENGOL,pintor
Benimodo

El patrimoni cultural de la Ribera va lligat inherentmenta l'aigua.

Així, el riu Xúquer ha condicionat el poblament, com la destruida vila
d'Alzira, un crim contrael patrimoni de la humanitat,i la construcció

de nombrosos ponts. Però també ha possibilitat l'existència d'una tica
agricultura, cosa que ens permet parlar d'una arquitectura de l'aigua,

com sónels assuts, sèquies, sénies, pous i motors dereg, etc. L'agricul-

tura explica, al seu torn, la magnífica arquitectura urbana dels seus po-

bles: les cases dels llauradors tics i dels jornalers, els molins arrossets,

els magatzems de confecció de la taronja, el poblament dispers de les

cases, dels horts, etc.

Al costat d'açò trobem també un patrimoni singular, com les tor-

res musulmanes, el castell de Corbera, el llogaret morisc de Betfull, les

seues esglésies medievals (com Ternils) i renaixentistes transformadesi
recobertes de decoració barroca, els convents d'Aigues Vives i les runes de la Murta, les danses de la processó d'Algemesí,els arxius muni-

cipals d'Alzira, Cullera o Sueca, o bé les biblioteques de Joan Fuster i
Nicolau Primitiu.

FRANCESC TORRES, Cap de la Secció d'Arxius

de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana
Carcaixent

He pensat moltes vegades quel'haver nascuta la Ribera del Xúquer
és un privilegi per diversos motius: en primer lloc per l'immens verd
que la cobreix per tot arreu, en segon lloc per l'olor de tatongina a
primavera, i en tercerlloc, com a naturista que sóc, per la sort de poder

comptar amb una gran varietat de tota classe de plantes medicinalsi ato-

màtiques. Crec que tan sols hem patit d'un problema en relació amb les
nostres muntanyes com a riberencsi ha estat la gran desforestació actual

que patim.

No obstant,si es té l'oportunitat de muntat a la Murta o a la Case-

lla d'Alzira, al €Puntal de los Bujeso de Tous, al Besori a la Serra del

Marquesat, o com no al Matamont de Carlet, podrem comprovar de
quina meravella estem patlant, i més si fa vent de ponent.
FRANCESC GARCÍA, naturópata
Carlet

Des del meu punt de vista com a fotògraf de natura, veig quela
Comarca de la Ribera està canviant i no necessàriament per a millor.

Actuacions polítiques mal encaminades que busquentan solsel benefi-

ci immediat, han fet per exemple que desapareguenarbres, bardisses,

matolls i altres biòtops que abans pertanyien a la setra i, l'home els ha
convertit en cultius per intensificat l'aprofitament agrícola. Per altra
banda,el riu Xúquerva eixugar-se degutals transvasaments capa Tzerra

Mítica i les platges. Tambéel reg per goteig està contaminantels aquífers pet l'adob que porta l'aigua.

JossP MENA, fotògraf
Castelló de la Ribera

Quan em pregunten d'on sóc sempre dic que són de Tavernes
però visc a Corbera. Eixaésla realitat. Conec la Ribera perquè quan era

menuda,els meus pares hagueren de vindre a treballar a aquest poble
tiberenc, on he crescut de manera gratificant i on està la meua família,

macasai el meulloc de treball. Açò ha fet que em relacionara dia a dia
entre genti llocs de la nostra comarca, experiències que em permeten
dir que la Ribera, pel lloc on es troba geogràficament, ens dóna una
gran qualitat de vida: ni ens falta l'airet de la mar, ni l'aigua, ni el sol, ni
les muntanyes, ni un trocet de terra del què sempre podem traure alguna cosa per menjar.

Podria ser que l'únic queenscaldria és caràcteri esperit de valora-

ció i consetvació detot el que tenim que és, amb certesa,el que ens fa

rics. Si he dit rics, és perquè des de la meua feina es veu l'activitat cconòmica de la zona i pense que la majoria de tiberencs aconseguim totel
que volem, consumim sense pot i notmalment sempreens queda alguna cosa, per això és més normal que vinga gent de fora que se'n vaja.
Arasols espere i desitge tindre la suficient capacitat per a educar
els nostresfills en els valors corresponents, pera poder opinar el mateix d'ací molts anys.
M' DOLORESSIFRES, empleada de Bancaixa
Corbera dela Ribera

Comarca mediterrània amb clima temperat, ben comunicada, amb
demografia densa i de caràcter obert, creuada pel riu Xúquer, el més
cabalós del País Valencià. Amb clima, aigua i comunicacions, tres condicions bàsiques per al desenvolupament dels diferents sectors econò-

mics.

A

L'excessiva afecció a la propietat de la terta ha produit efectes
negatius en l'economiariberenca: el minifundisme agrati, el retard d'ini-

ciatives de transvasamentde capital agrari cap a d'altres sectors econò-

mics deixen la comarca molt per davall de les seues possibilitats.

XiMO BoscuH,llaurador
Cullera

cQuèés la Ribera Segons una definició elemental, una comarca

és una unitat de vida col'lectiva delimitada percriteris geogràfics, històtics, econòmics o socials.

La Ribera, terra banyada pel Xúqueti el seu afluentel Magre, té en

aquests rius l'element geogràfic caractetístic, adobat amb la diversitat

paisatgística que va des de la mar a la muntanya. Hi ha episodis històrics
comuns, relacions econòmiquessecularsi actuals, organitzacions administratives compartides, raons culturals i criteris lingúístics que dibui-

xen una personalitat comarcal pròpia i alhora multiforme.

Finalment,hi ha, sobretot, certa voluntatd'ésser.I, al capdavall, la

comarca ha de serel fruit de la voluntat dels habitants d'aquesttertitori
de mirarel passat, de compartitel presenti de projectatel seu propifutur.
VICENT CLIMENT, RTVV
Llombai

Per a mi la Ribera en principi és un record que sembla recent.
Parteix laltre dia quan vaig arribar amb els meus pares i germans a Manuel
ja fa 30 anys. Al treballar de comercial hevisitat quasitots els pobles, he
viatjat per les carreteres i camins i he conegut moltes persones. Pense
quela millot herència que m'han deixatels meus pares haestatel viure
a Manuel i a la Ribera, una comarca a la qual estime des del més profund del meu cor.
José Luis Díaz, comercial
Manuel
Vista per un comptable, la nostra comarca està estructurada
bàsicamenten els ingressosper l'agricultura i perla indústria. La primera, una explotació minifundista i familiar, i la segona que va des de les
indústries agroalimentàries com les cooperatives, fins a les indústries
metal'lúrgiquesi del moble.

Trobea faltat una vertebració més correcta de la comarca des de

Montserrat, ja que no hi ha cap mitjà de comunicació entre la Vall dels

Alcalansi la resta de la Ribera a excepció delcotxe particular.

Caldria des de les mancomunitats potenciaractivitats socioculturals
per a tots els pobles de la comarca com a forma de vertebrar-la i aprofundir en el coneixement dela història i les tradicions culturals.
Josse M" Mas, comptable

Montserrat

Nascut a València, els primers anys a Ontinyent i Tuejar...als set

anys: Carcaixent, l'escola, els amics, les excursions a la Barraca d' Ai-

gúes Vives, la bassa del dtio Juliox on vaig aprendre a nadar...
El parèntesi llarg del Seminari de Montcada amb les vacances a
Carcaixent i Xàbia...Bocairenti el retorn durant uns anys a Castelló de
la Ribera, un breu pas però intens per Puçoli l'arribada quasi definitiva
Montserrat, a la Ribera de nou...

Paterna i València novament, al barti de Totrefiel, el bteu pas per
Dènia i allí arrele...
El retorn definitiu ja a la Ribera,al poble de la meua dona: Real de
Montroi. La Ribera és la meua casa, la meua gent. Acívisc i treballe.
Enric cper a quan ens declatem emitat independente
PACO MUNOz,cantautor
Real de Montroi

Com a jove estudiantsallentí, poble xicotet de la Ribera, veig aquesta
comarca agrícola, turística i industrial alhora, prou extensa, formada

per molts pobles a manera de subcomarques(la vall de Càrcer, el Marquesat...)

Una gran part dels joves de Sallent hem passat el nostre temps
d'oci a una altta comarca, la Costera. Pet altra banda, pels que hem

estudiat (molts pocs a Sallent) el nostre entorn més pròxim ha sigut
la capçalera d'aquesta comarca, Alzira, i el poble de Castelló de la
Ribera on hem estudiat ESO i Batxillerat.

XIMO LLÀCER, estudiant
Sallent

La Ribera, per a mi com a caçadot, és una comarca molt identificada

ambelseri sentit valencià, però on la seua gent pareix influenciada per un
gran respecte, temor, inclús por, per qui li dónael seu nom, és a dir, pel riu
Xúquer. En la Ribera,les personesi pobles estan impregnats per una força

centrífuga, cap no se sap on, de forma que és una comarca on tots tenim
clar d'on som, però quasi ningú sap on comença i on acaba realment.

I és que és tan diferentla part de Totís de la de Cullera, o la part

central d'Algemesí, Alzira i Carcaixent, amb la dels pobles de la Vall de
Càrcer, o Suecai Sollana de la del Marquesat o els Alcalansi
VICTORIÀ TEROL, caçador
Sant Joanet

La Ribera és una zona de les terres valencianes privilegiada, amb

un clima meravellós, situada entre mar i muntanyes,i a vora de l'Albufe-

ra, un parc natutal on multitud d'ocells es reprodueixen.
També estan els camps d'arròs que muden de colot passant del

marró al blau de l'aigua, el verd de les espigues i el groc quan van a

collit-lo. Igualment els tarongers ens inunden amb la seua flaire i els
seus colors, provocant que siguem famosos en el món sencer.
La Ribera és coneguda perla cultura, amb vestigis que van des de
la prehistòria als nostres dies, passant pertotes les etapes històriques,
amb personatgesi fets importants. Les bandes de música, grans compositors, un esport i una aficció com la galotxa són altres cares, de la
emillot terreta del món).
XELO ALBELDO, ama de casa
Sollana

La tradició narrativa de la Ribera es temunta,si la mitologia no ens
enganya, a una època fabulosa durant la qual el corb i la raboseta anaven pels nostres termes furtant-se peces de formatge i comportant-se
com si foren humans. Després, el senyor Gutenberg va inventar la im-

premta i la cosa es complicà: amb esperit de corb o de rabosa, serrant
ben fort les dents per a no perdre el mos, o obtint massa la boca quan
no toca, perdent,així, l'alimenti el respecte dels semblants, centenars o

milets de tiberencsde tots els sexes i condicionses posaren a escriure i
molts dels seus descendents hem tractat d'imitar-los com millor hem
sabut.
Les consequències d'aquesta efervescència verbal, segonsels càlculs dels especialistes, podrien formar una torre de llibres més voluminosa que qualsevol dels nostres campanars, però ni la desforestació,
fàcilment observable, de la comarca, és culpa nostra, ja que tots treballem amb paperreciclat, ni, amb els nostres llibres, hem aconseguit,

mai, provocar una acció col'lectiva digna de ser recordada. De manera

quesi la pretensió de compartit vivències amb els nostres veins, d'inci-

tat-los a la reflexió o a la contemplació beatífica, és un pecat de supèrbia o d'innocència excessiva, Déu ens perdonarài els qui hem deixat en
els llibres un apart de la nostra vida, descansarem en pau, convençuts
que, algun dia, la nostra pols acariciarà unapell tèbia o provocaràllàgrimes en unsulls enamorats.
Josep FRANCo, escriptor
Sueca

No crec en un concepte de comarca com a realitat històrica en sí
mateix. L'espai que hui coneguem com la Ribera ha estat sotmés a tota
una sèrie de reordinacions espacials, polítiques, econòmiques, administrativesi eclesiàstiques: des del husun i districtes castrals àrabs fins a les
anomenades vicaries actuals i des de la xarxa viària de Primo de Rivera
fins a les mancomunitats.
Toti això ens queda un riu, una agricultura, un patrimoni, una
llengua i unes tradicions que ens uneixen i ens preocupen i que donen
sentit a un futut com a comarca, mésenllà d'unarealitat exclusivament

geogràfica.

VICENT PONS, Universitat de València
Sumacàrcer

COGNOMS

NOM

LOCALITAT

Beneixida

Benimuslem
Cotes

Sallent
Ajuntament

Sant Joan de l'Ènova
Senyera
Ènova, l'

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

Massalavés
Montroi
Riola
Tous

Ajuntament

ANDRES
ANDRÉS

Joan
Lluís

Polinyà de Xúquer
Alzira

Joan
Bernat
Josep Vicent

BULLÓN
CAMBRA

CARRASQUER

Jose Mari
Josep

Antoni

Almussafes
Manuel

CASES
CHAQUES

Lluís
Josep

Montserrat
Benifaió

CONEJERO
CUBELLS

José Luis
Salut

Carcaixent
Algemesí

CLIMENT
CLIMENT
DÍAZ
DONAT

Francesc

Vicent
Vicent

Carme
Gerard

ESCRIVA

Joan

ESPANA

Francesc

ESCRIVÀ
ESPANA
ESPI
ESTRADA
FERRANDIS

PAEP Grup 6
PAEP Grup 6

PAEP Grup ó

PAEP Grup 6
PAEP Grup 6

Fortaleny

ANDRÉS
BATALLER
BATALLER

BELTRAN

EN QUALITAT DE

PAEP Grup 6

Benicull
Benimodo
Carcaixent

Benifaió

Sueca

professor C.P de Polinyà de Xúquer
regidor de l'Ajuntament

professor C.P de Polinyà de Xúquer
professor C.P de Benimodo
professor C.P Víctor Oroval de Carcaixent

cronista oficial de Benifaió

responsable de la Casa de la Cultura
servei psicopedagògic a Xàtiva

bibliotecari de Sueca

professor C.P de Montserrat
professor C.P de Benifaió

Catadau
Llombai

arxiver RTVV
arxiver RTVV

Alginet
Alfarb

bibliotecària d'Alginet
regidor de l'Ajuntament

regidor Ajuntament
bibliotecària i en el seu nom tot l'equip

Favara

professor C.P de Favara

Benimuslem

professor C.P de Corbera

Robert

Alcàntera de Xúquer

Francesc
Ricard
Rafael
Rafael

Corbera
Carlet
Castelló de la Ribera
Albalat de la Ribera

professor C.P d'Alcàntera de Xúquer
professor C.P de Corbera
dinamitzadorlingúístic de Carlet
regidor Ajuntament
professor EPA Carcaixent

FERRÚS
FUSET
GARCÍA
GASCÓ
GAY
GIMÉNEZ

Purificació
Pilar
Xavier
Emili
Eduard
Lleonard

Albalat de la Ribera
Sollana
Gavarda
Castelló de la Ribera
Polinyà de Xúquer
Antella

GINESTA
GINESTAR
HERRERO
JORGE
LAIRON
LLACER

Empar
Vicent
Joan
Vicent
Aurelià
Joaquín

Carlet
Guadassuar
Antella
Real de Montroi
Alzira
Sallent

bibliotecària de Carlet
professor C.P. de l'Alcúdia
erudit local d'Antella
professor C.P de Real de Montroi
arxiver d'Alzira
professor C.P de Rotglà i Corberà

MUT
PASTOR
Pl

Enric
Ferran
Vicent

Guadassuar
Pobla Llarga,la
Sueca

professor IES de València
professor C.P de l'Ènova
arxiver

PONS
PONS
PONS
RIBERA
ROIG

Roger
Vicent
Roger
Lluís
Vicent

Alberic
Sumacàrcer
Sumacàrcer
Alcúdia, l'
Guadassuar

professor C.P. d'Alberic
professor Universitat de València
professor C.P d'Alberic
Casa de la Cultura
alcalde de Guadassuar

TRUJILLO
ULL
VALLÉS

MS Cruz
José Luis
Vicent

Carcaixent
Cullera
Alcúdia, l'

arxivera de Carcaixent
bilbiotecari de Cullera
bibliotecari de l'Alcúdia

GINER

MARTÍNEZ

PLA

SELLENS
SIRERA

VERGER

Josep

Josélvis

Begofia

Salva
Josep

Josep

Alberic

Torís

Cullera

Rafelguaraf
Càrcer

Llaurí

regidora de l'Ajuntament
mestressa de Sollana
professor C.P d'Alberic
professor C.P de Castelló de la Ribera
bibliotecari de Polinyà de Xúquer
regidor Ajuntament

auxiliar administratiu de l'Ajuntament

professor C.P de Torís

bibliotecària de Cullera

professor C.P de Rafelguaraf
professor C.P de Càrcer

professor C.P de Llaurí

QUESTIONARI ALS ALUMNES
COGNOMS

Nom

LOCALITAT

EN QUALITAT DE

BENEDITO

MS Teresa

Carcaixent

BUENO
CAPELLINO
CHAQUET
CRESPO

Fco. Carlos
Francesc
Antoni
Isidre

Carlet
Sueca
Castelló de la Ribera
Cullera

DE DIOS
FERRER
GIMÉNEZ

Pedro
MS Angeles
Vicenta Pilar

Alberic
Alzira
Algemesí

professora IES M2 Inmaculada de
Carcaixent
professor IES de Carlet
professor IES de Sueca
professor IES de Castelló de la Ribera
professor IES Blasco Ibéfez
de Cullera
professor IES d'Alberic
professora IES José MP Parra d'Alzira
professora IES Sant Vicent Ferrer
d'Algemesí

Purificación
Antonio
Vicent

Alzira
Carcaixent
Algemesí

PÉREZ
PERIS
RODRIGUEZ
ROIG

Amparo
Tomàs
Isabel
Alejandro:

Benifaió
Carcaixent
Alzira
Carlet

professora IES Luis Súfer d'Alzira
professor IES de Carcaixent
professor IES Bernat Guinovart
d'Algemesí

professora IES de Benifaió
professor IES de Carcaixent
professora IES La Purísima d'Alzira
professor IES de Carlet

PRÒLEG
CoGNoMs

Nom

LOCALITAT

EN QUALITAT DE

ALBELDO
ARMENGOL

Xelo
Rafael

Sollana
Benimodo

ama de casa
pintor

BOSCH

Ximo

Cullera

BAUSSET
BUENO
BULLÓN

Josep Lluís

l'Alcúdia

aficionat a la pilota valenciana

llaurador

Eduard
Josep Maria

Alginet
Almussafes

carter
gestor cultural

CLIMENT

Vicent

Llombai

arxiver RTVV

FRANCO
GARCÍA
GREGORI

Josep
Francesc
Josep

Sueca
Carlet
Alzira

Josep M"
José Vicente
Paco

Montserrat
Castelló de la Ribera
Real de Montroi

CARRASCO
DÍAZ

GUILLEM
HERRERO
LLÀCER
MAS
MENA
MUNOZ

NAVARRO

Josep

José Luis

Francesc
Joan
Ximo

Algemesí
Manuel

comercial

escriptor
naturópata
director d'una editorial

Benifaió
Antella
Sallent

treballador de la Ford
oficial jutjats
estudiant

Albalat

tècnic d'inserció socio-laboral

MS Dolores

Corbera

treballadora de Bancaixa

Francesc

Carcaixent

cap de la secció d'arxius de la

lolanda

PONS
SANCHIS

Vicent
Sumacàrcer
Mossen Antont. Alberic

TEROL
TORRES

Victorià

SIFRES

arquitecte

Sant Joanet

comptable
botiguer i fotògraf
cantautor

professor Universitat de València
rector
caçador

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana
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GONZALEZ
LLACER
PASCUAL

LA COMARCA DE LA RIBERA
AL PAÍS VALENCIÀ

mé 1 concepte comarcal ha tingut una forta incidència
especialment entre el professorat i en menor mesura en altres professions, probable consequència de la translació a un espai reivindi-

catiu i progressista de la tradició patriòtica implantada dutantelfran-

quisme. Per tant, considerem que és inevitable fer una reflexió sobre el paper de la comarca com a elementreferenciali identificador
per a lescola. Però realment les comarques exixteixen Quèés això de
Ribera Alta i Ribera BaixaP La Vall dels Alcalans és una comarca2 Té
sentit separar Benifaió d'Almussafes2 Quines són les principals característiques de la Ribera Quina consciència comarcal hi ha2 Quins libres ens poden ajudar a conéixerels nostres pobles2 Quines revistesP
Aquestes són algunes de les preguntes, junt a moltes més, que intenta-

tem respondre al llarg de les pàgines que segueixen. El professorat

-

pretén que l'alumne s'identifique amb elseu territori i al mateix temps
ell també s'hi identifica, de forma que la comarca no és tan sols
un element estructurador del País Valencià sinó també de ia
ment del docent, i especialment d'aquell que imparteix aspectes geogràfics. A més a més, aquesta idea és perfectament cohetent amb el principi pedagogico-didàctic general d'anar d'allò concret a allò generali de l'indret més proper al mésllunyà. A Catalunya
durantal dècadadels anys trenta, es materialitzaren en una proposta
de noves divisions administratives de base racional en 1933 per part
d'una comissió d'experts dirigida per Pau Vila, i on la comarca apateixia com l'estructuració més lògica del seu espai nacional." Reprimit tot sentiment descentralitzador i autonomista després de la victòria franquista, no serà fins la dècada del seixanta-setanta quan torne
a explosionat aquest sentiment, si bé en alguns indrets com al Prin1. VILA, Pau (1931), Per a una solució del problema comarcal de Catalunya. Una
divisió de Catalunya en comarquesx, Barcelona, Casa del Vallès, Biblioteca d'Estudis

Comarcals. Tom-II, pp. 95-139 amb 1 mapa, en PLANS, Pedro (1 983) La comarca en
Geografia, dins de DDAA.La comarca escolar, Madrid, Editorial Escuela Espafiola, p. 12.

LA COMARCADE LA FiRERA AL PA S VALENCIÀ

cipat i al País Basc estarà sempre present. Al nostre país fou fonamentalla influència que tingué el moviment Rosa Sensat durant
els
anys setanta com a consequència de precedents anteriors a la guerra
civil que foren molt importants i que enllaçaven amb la Renaixença
valenciana.
Acompanyanta la reforma dela Llei General del 70, l'estudi de
l'entorn i de la comarca anità adquirint una presència important,
com ho demostrala col'lecció de monografies comarcals que editades per Rosa Sensat van veure la llum a finals de la setena dècada
d'aquestsegle, i que ràpidamentarribaren al País Valencià on es di.
fongueren mitjançantles Escoles d'Estiu i els Moviments de Renovació Pedagògica." Es aquesta una consciència d'artelamenta l'entorn,
quela mateixa Administració autonòmica farà seua en el programa de
l'àrea d'experiències en valencià dissenyat per la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència" i que explicitarà en les seues consideracions pedagògiques: Caldrà, per tant, reconsiderar els plantejaments fins ara vigents i posar a la pràctica aquell axioma pedagògic elemental que s'ha

2. Es varen fer dossiers sobre diverses comarques catalanesa partit d'una
sèrie de
llibres bàsics que donaren el marc general. A continuació relacione els volums
que es
troben publicats i consten a la biblioteca de PAssociació Rosa
Sensat de Barcelona orde-

nats cronològicament:
JANER, Onofre (1979),Dades bàsiques de les comarques de Catalunya
x, Barcelona,
Rosa Sensat, material d'ús intern.
BENEJAM, Pilat i FERRÉ, Joaquim (1979), dEl Penedési la vinya:
aproximació a
l'estudi d'una comarca per a les escoles d'EGBo,Barcelona, Dossiers
Rosa Sensat,
núm. 3, paginació múltiple.

JANER, Onofre (1980), dDades bàsiques de les comarques de Catalunya
: regió b,
Barcelona, Dossiers Rosa Sensat, núm. 7.
JANER, Onofre (1980), aDades bàsiques de les comarques de Catalunya
: regió ID,

Barcelona, Dossiers Rosa Sensat, núm. 10.

SERRAi SALA, J.M. i SERRA SANTALLUSIA,A.(1 981), Bagés,
Berguedài Solsonés,,

Barcelona, Dossiers Rosa Sensat, núm. 16, 177 PP.

Grup d'Ensenyants de Sabadell (1981), eConeixements bàsics de
la comarca del Vallès

i la seua aplicació a l'escolav, Barcelona, Dossiers Rosa Sensat, núm. 18, 251
pp.

Anoià. Barcelona, (1983 ), Barcelona, Dossiers Rosa Sensat núm.22,
148 PP.
4El camp deTarragona: un exemple d'estudi del medi físic) (1983),
Barcelona, Dossiers

Rosa Sensat, núm. 21, 131 PP.

3. Gabinet d'Úsi Ensenyament del valencià (1986), Programa
del'àrea d'experiències en valencià), València, Conselleria de Cultura, Educaci
ó i Ciència, 88 pp.

de partit d'allò immediat per arribat a poc a poc, allò mésllunyà, que

s'ha d'anar del context localal general, dels aspectes conegutsals desconeguts, dela facilitat a la dificultab:."
Per tant, considerem important dedicar uneslínies a examinar tam-

bé la tradició i funcionalitat del concepte comarcal, detallant la seua

història i els diversos intents de sistematitzar aquesta estructura tertitorial al llarg del País Valencià, així com les personesi institucions que hi
han contribuit. Igualment, hem intentat fer una síntesi de la problemàtica que comporta la seua delimitació i capitalitat a la Ribera, així com
una ràpida descripció de les seuescaracterístiques principals atenent els

ítems tradicionals de la geografia regional: aspectes físics, econòmics,

poblacionals i comunicacions, introduintels de caire lingúístic i deixant
els educacionals perals altres punts del present capítol.

4. Gabinet d'Ús i Ensenyamentdel valencià (1986), dProgramadel'àrea d'experiències en valenciàx, València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, p. 29.
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TRADICIÓ I FUNCIONALITAT DE LA QUE
STIÓ COMARCAL
A mitjans del segle XIX i al compàs del prog
ressiu canvi que transformà la geografia des d'un simple inven
tari de dades diverses a una
ciència que descriu i explica fenòmens del
a superfície terrestre, es plantejà el tema de les divisions tertitorials,
Estudiats els diferents límits
administratius com estats, províncies, parti
ts judicials... els geògrafs s'adonaren de l'existència de les comarques com
a edematcacionsestablertes
perl'instintdels seus habitants, amb independ
ència de qualsevol parcel'lació feta pera finalitats polítiques o administ
rativesy (DD.AA., 1983, p.
11) i es dedicaren al seu anàlisi, molt a sovi
nt com a base deles regions
i de vegades

com a sinònim. Primer va sorgit el concepte

de regió natutal, després el d'humana i més tard el d'ec
onòmica que ambel pas del
temps enllaçaria amb aspiracions d'eficàcia
i planificació, donantlloc als
projectes de tegionalització que feren prese
ntsles desigualtats en la distribució dels recursosi ajudaren a provocat
el sentiment regionalista.
A VEstat espanyol com afirma José Hont
ubia (PREVASA, 1983,
P.5), director tècnic de Promociones
Económicas ValencianasS.A.
(PREVASA): csempre hi ha hagut una
preocupació pel fet comarcal,
(però) es potdix que és en els últims anys
quan el mateix adquireix una
rellevant actualitat, no sols des d'un punt
devista teòric sinó pràctics,
Aquesta actualitat és consequència de
les dificultats del nivell adminis.
tratiu municipalper a tesoldre les comp
lexes funcions que demanda la
societat present per motiusd'eficàcia i
en contra del centralisme, a més
de la necessitat d'una desconcentració
d'aquelles funcions susceptibles
de prestació sobre una baseterritorial entr
e el nivell municipali el provincial. Especialment sensible, és aquestare
alitat en un país com el nostre, amb un gran nombre de petits muni
cipis sense arribara la proble5. entes de dividirse Espatia enprovincias, se consi
derab

an las siguientes comarcas
0 regiones: Castilla la Nueva, Castills la Vieja,
Extremadura, León, Galicia, Asturias,
Provincias Vascongadas, Navarra, Aragón,
Catalutia, Valencia, Murcia y Andalucía
en ASCA
RZA, Victoriano F i SOLANA, Ezequ
iel, (1898) Nociones de Geografía,
Madrid, Magisterio Espafiol, p.
37

màtica que hi pot representat l'Estat espanyol. Com podem veure al
denota una tendència a disminuir, malgrat la contínuai progressiva concentració humana als grans municipis.
QUADRE 1.1
Evolució del nombre de municipis s 2000 h. al País Valencià i a l'Estat
3
Espanyol
ANY

PAís VALENCIÀ
2000 h.

90

ESTAT ESPANYOL
Total Munic.

22000 h.

Jo

Total Munic.

1960
1970
1981
1986

338
342
329
329

61,8
62,8
61,6
61,4

547
545
534
536

6383
5893
5869

73,1
7335
72,9

-—
8655
8022
8056

1991

337

62,5

539

5985

74,1

8077

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Institut Valencià d'Estadística, 1994, Anuari Estadístic de la
Comunitat Valenciana 1994, València, p. 110.

Tot un munt de causes provoquen aquesta tendència cap a la

comarcalització,í tant delínia descendent província-municipi com de

línia ascendent municipi-província. La Diputació de València (1980 i
1982) i l'informe PREVASA (1983) ja les varen especificar fa temps,
amb unes importants aportacions que a hores d'ara han actualitzat els
geògrafs Juan Piquerasi Joan Carles Membrado (1995). Els principals

6. Sobre aquest temaés fonamentalla consulta dels segúents volumsi articles per a
comprendre el debat sobre la comarcalitzaciói l'estat actual de la questió. Els dos primers fan referència al tema fins a la dècada dels vuitantai el tercer abraça de 1982 fins
a 1995:
Diputació de València. Servei d'Estudisi Planificació Social (1980), dTauia redona
sobre la comarcalització al País Valencià, València, Diputació Provincial de València
col'lecció Treballs núm. 1, 246 pp.
Diputació de València. Servei d'Estudisi Planificació Social (1982),€Debats sobre la
comarcalització al País Valenciàn, València, Diputació Provincial de València col-lecció
Treballs núm. 2, 131 pp.
PIQUERAS HABA,Juan (1995), dLa política territorial de la Generalitat Valencia-

na: la comarcalització pendenb a Cuadernos de Geografia núm. 58, Departament de
Geografia de la Universitat de València, pp. 337-363.
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quadre núm. 1.1, constitueixen una xifra considerable i difícilment es
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factors afavoridors cap a un espai intermedi entre
el municipii la pro-

víncia eren la crisi econòmicai demogràfica per
la qual passaven les
xicotetes localitats i que determinaven la seua progre
ssiva incapacitat
per atendreels serveis mínims que la legislació impos
ava. Altres causes
eren l'augment de complexitat que anaven adquirint
els serveis i que
aquestes poblacions no podien prestar de forma correc
ta, al temps que
la majorfacilitat de desplaçament dels seus habitantsi
la necessitat de
coordinar i descentralitzar la prestació de serveis públic
s, a més deraons de plantejament urbà o administratiu.
La planificació del desenvolupament econòmic, tenia com
a base
la similitud de problemes quees poden donat en divers
os municipis
localitzats a curtadistància o d'altres factors. Entre ells,
remarquem la
possible existència de malversacionsa quehi podia donarl
loc la coincidència de programes competitius en la captació d'activ
itats econòmiques, o les economies d'escala dels projectes públics quan
es realitzen
per unitats espacials més àmplies que els municipis com
instituts o
hospitals. Toteselles, afavoreixen aquesta tendència cap
a la conveniència d'englobar problemàtiques afins en àrces homogènies
de certa
dimensió,a fi d'oferit-los una solució conjuntai els
efectes positius
que pottindre integrar i delimitar en un espai fenòmens
d'interdependència funcionali els impactes dels processos genera
ts. Amb l'objectiu de tindre un àmbit definit en el qual es pogués imple
mentartant

la planificació física com la planificació econòmica,
la coordinació de

municipis en entitats superiors permetla desagregació
de programes
econòmics que no tenen una concreció fixa. És el matei
x cas quela
provisió de certesinfrastructures que no són econòmicam
entjustificables des del puntde vista municipal, com l'abastament
d'aigua o de
regadiu.
Totes aquestes explicacions anaren creant un estat d'opin
ió que
va permetre per primera vegada en el marc legal vigent
de l'Estat espanyol, la possible existència de la comarca com a territo
ri clar i concret
en la institucionalització de 1975, mitjançantla Llei de
Bases de PEstatut de Règim Local: dPodran constituir-se Entitats Munici
pals d'àmbit
comarcab.' Aquesta possibilitat deixà fora, no obstan
t, el seu reconeixement de caràctertetitorial, doncs la mateixa norma
tiva hi diu que
d'entitat comarcal assumirà en el seu àmbit compe
tències i funcions

dels municipis integrats, tots els quals conservara
n la seua organització

7. Base 10 de la Llei 41/1975 de 18 de novemb
re, apareguda al B.O.E. núm. 280, de
21 de novembre de 1975.

i l'administració del seu patrimoni. Coherentment, l'actual Constitució

de 1978 torna a possibilitar l'existència de comarques amb personalitat
jurídica pròpia en el seu article 141-3: dEs podran crear agrupacions de
municipis diferents de la províncians així com l'Estatut d'Autonomia
de la Comunitat Valenciana en el seu article 46-1: dUna llei de les Corts

Valencianes, en el marc dela legislació de l'Estat, que deurà ser aprova-

da per majoria absoluta del seus membres, determinarà la divisió comarcal, oides les Corporacionslocals afectadesy i des comarques són
circumscripcions administratives de la Generalitat i entitats locals determinades per l'agrupació de municipis per a la prestació de serveis i
gestió d'assumptes comunsx."
En aquest procés, els estudis de geografia seran bàsics per a con-

figurar una articulació comarcal delterritori que tindrà en el sistema
educatiu el seu màxim difusor al nostre país. La principal normativa
administrativa serà el Reial Decret 710/1982 de 12 de febrer, i la pro-

posta experimental del Programa de l'àrea d'experiències en valencià
peral cicle mitjà (antics 3r, 4t i 5€ d'EGBi actuals 3r, 4t i 5é de primària)

de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, on la comarca repre-

senta un nucli important en la seua estructura. Un altre element de
difusió científica és l'activitat editorial com la collecció dellibres dLa
meua comarcay d'Edicions Gregal que a partir de 1984 començàa traure monografies comarcals per a l'ensenyament." També hi contribuiten els diversos projectes d'enciclopèdies valencianes que tingueren el

seu inici en l'obta Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (1973),
la seua actualització dues dècades després: Gran Enciclopèdia Valenci-

8. dLa Constitució Espanyolar (1983), València, Secretaria General Tècnica de Presidència de la Generalitat Valenciana,article 141.3, p. 34.
9. Generalitat Valenciana (1983), cÈstatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, València, Presidència de la Generalitat Valenciana, pp. 34-35.

10. Reial Decret 710/1982 del 12 de febrer pel qual es fixen les ensenyances mínimespetal cicle mitjà de l'Educació General Bàsica (publicat al B.O.E. del 15-IV-1982)
i la Correcció d'errors (B.O.E. del 4-V-1982)
11. Gabinet d'Úsi Ensenyamentdel Valencià (1986), Programa de l'àrea d'experiències, en valencià,cicle mitjà. Proposta experimentab, València, Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

12. L'aparició delsllibres segueix aquestarelació cronològica:la Safor -1984-,la Vall
d'Albaida, la Ribera -1987-, la Plana,el Baix Vinalopó- 1988-, i l'Alcoià-el Comtat -1989

13. Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (1973) formadaper dotze volums,

On la Riberaes situa al tom X pp. 34-40. Únicamentva aparéixer en espanyol.
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ana (1991)' i la seua plenitud específica comarcal ambla Geografia de
les Comarques Valencianes (1995).5 En la primera Obra assenyalada,j
a
en les pàgines de presentació, es concreten una sèrie d'objectius
entre

els quals sobreix da d'omplir un buit quesatisfaça una necessi
tat pro-

fundament sentida tant en els valencians de naixement,
com entre els

valencians d'adopció (...) (i ser ) un inventari sistemàtici precís
que
abrace la complexa realitat de la nostra terra i de les nostres
gentsy
(1973, tom I, p.1). I continua més endavant fent-se ressò de la importància de la aregiós en aquell temps: dEstem vivint moments històric
s,
particularment a Europa, en els quals si d'un costat s'atén a la creació
d'organismesi unitats supranacionals,s'insisteix i es valora així mateix
l'interés perles polítiques comarcalsi regionals. Lluny de qualsevolvel-le
itat
romàntica o folllòrica, s'està aprofundint en l'estudi del fenomen con-

cret, social, cultural, econòmic i administratiu de les regions
amb la

convicció, cada dia més ferma de queles dadesi els problemessols són
segurs quans'estipulen sobre bases d'una evidència pròxima, tangible i
immediatay (1973, tom I, p.1).
Tots ells són una mostra de la importància que el tema comarcal
va anar adquirint al País Valencià en el camp de l'ensenyament, i que
sempreestigué molt unit a la normalitzaciólingiística. De forma paral'lela, en la resta de sectors de població, la comarca ha seguit un procés de
popularització progressiva però a una escala molt menor. Així, certes
comarques queja tenien unarelativa tradició en aquestsentit (la Safot,
la Ribera, la Vall d'Albaida, PAlcoià..) han vist afavorit aquest senti-

ment, Í mentre que les deméss'han anatafegint d'una formalentai en

14. Gran Enciclopèdia Valenciana (1991) consta de deu volums, Editada
per la

Difusora de Cultura Valencianaexisteix en dues versions: cas tellà i valencià,
on la Ribera
ocupales pp. 177-188 del tom VIII.

15. Geografia de les Comarques Valencianes(1995) de Foro Ediciones i
realitzada

per geògrafs vinculats al Departament de Geografia de la
Universitat de València. Fins
a abril de 1997 havien aparegut un total de sis volums, on
la Ribera s'ubicava en el núm.
IV, pp. 165-322. L'obra ha estat coordinada pel professor
Piqueras, cap de l'esmentat

departament aleshores.

16. En un recent treball d'investigació sobre la consciència nacional
dels alumnes de
31 de BUP i els corresponents d'FP al llarg detot el País Valencià, se'ls
demanava perla
comarca a la qual pertanyien i la seua capitalitat. Els resultats
han demostrat que la
majoria coneixen quin és el nom de la comarca on viuen, un
percentatge menor la
capital que tradicionalment apareix als mapes i molts pocs usen
aquesta denominació
comarcal per a indicarla zona on viuen. RAMIRO i ROCA, Enric
(1995), aLlengua i

base a campanyesinstitucionals o culturals principalment. En el sector econòmic i de serveis el camí ha estat molt més dificultós com a
resultat dels entrebancsestructurals que comporta qualsevol vertebració
realista.
Per la nostra part, entenem la comarca com un elementintegradori identificadordel País Valencià, i al mateix temps com un
eix afavoridor de la vertebració d'un territori, reivindicació cons-

tant d'una part del poble valencià que sempre s'ha posicionat en el
momentde reclamar una major autonomia. Amb aquestaidea apareix
ja en el projecte de Constitució per a l'Estat Valencià de 1906, en el

projecte blasquista d'Estatut d'Autonomia de la C.N.T. de desembre de
1936, en l'avantprojecte d'Esquerra Valenciana de febrer de 1937, en
l'avantprojecte d'Unió Republicana de matç de 1937, en l'avantprojecte
de l'Estatut d'Elx de 1975 i a PEstatut del Consell de 1976. Cal recordar
que la comarca, com a novaentitat territorial, sense antecedents en la

vida jurídica espanyola, apareix en la Llei de Basesdela Justícia Municipal de 1944, que la conforma com la pedra angular del enouy ordenament segons Juani

