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Monografies



Herrero Piqueres, Joan Francesc. MONOGRAFIES



Antella, un poble. 1982

La primera gran monografia de 
Joan Francesc Herrero i Piqueres.

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

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

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

Constitueix una obra de referència 
per a investigacions posteriors.

Ara fa 35 anys de la seua 
publicació.



Pintors d’Antella. 1986

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

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

Bernat Montagud i Piera

Doctor en Art



Antella, XXV anys amb la 
Penya Piragüista. 1990

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

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

J. Leonardo Giménez



Antella, de festa en festa. 
1991

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

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

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



Xiquets d’Antella. 1994

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

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



Antella, abans i ara. 1997

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

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

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



La UD Antella, tot un equip. 
1998

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

Joan Francesc Herrero i Piqueres

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



Josep Alberola i Peiró. 
Contes. 1998

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

[biografiant Josep Alberola]

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



Metges d’Antella. 1999

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

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



Triatló Antella. 1999

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

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



Antella, dos pobles 
germans. 2001

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

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

Inclou fotografies dels llocs 
més emblemàtics d’ambdós 
pobles.



Francesc Escribano, 
perruquer. 2001

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

[M’ha cridat l’atenció]

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

Pàgs. 9 i 10



Contalles d’Antella sense 
trellat. 2005

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

Joan Francesc Herrero i 
Piqueres



Fets i premsa d’Antella. 
2012

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

Joan Josep Conejero 
Noguera



Joaquim Garcia Ribes, un 
republicà escarlata. 2015

Obra en coautoria amb J. 
Leonardo Giménez.

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

Txema Peláez i Palazón



Josep Joaquim Peris Alberola: Publicacions d’Antella en revista La Lloca núm. 6



Articles en revistes



ARTICLES EN REVISTES

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

• Reg d’Antella. Juliol, 1979.

•Abandonament del camp. 
Setembre, 1979.

•Progrés del 
camp.novembre, 1979.

•Marxa de l’autonomia del 
País Valencià. gener,1980



Xarquia
Butlletí d’informació municipal d’Antella.

Des d’agost de 1983 fins abril de 1991

•L’agricultura a Antella després de la pantanada 1982. abril, 1984.

•Josep Alberola, carrer. Abril, 1984.

•La joventut, el treball i l’esport. Juny, 1985.

•VII volta ciclista Antella i inauguració poliesportiu. Desembre, 1985

•Serveis públics a Antella. Desembre, 1985.

•Una passa més cap a l’agermanament entre les dues Antelles. 
Juliol,1986

•Les nostres festes, febrer, 1987.

•Séquia particular d’Antella. Maig, 1987.



Gener 1991-Desembre 2005

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

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

També inclou retalls de 
premsa.



1998-2007

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



1993-1998 (sis números)

•Quan nosaltres anavem a 
escola. Curs 92/93.

•L’ensenyament a Antella 
(1920-1939) Curs 93/94

•Antella, allò perdut a la 
pantanada de 1982. Curs 
94/95

•Història de les indies 
occidentals (1532-1546) 
Curs 95/96

•Antella, senyoriu i baronia. 
Curs 96/97

•Els ferrers d’Antella. Curs 
97/98



La LLoca

•Cilim, el sarraí d’Antella. 2005

•Guerrillers o maquis a Antella. 2006

•Antella, segle divuit. 2007

• Salvador Fuster i Furió. 2008

• L’expulsió dels moriscos a Antella. 2009

•  Cremats a Antella. 2010

• Antella, anys 1801 a 1814. 2012



Articles en programes de 
festes

Programes de festes d’Antella

• Festes a la Puríssima, 1983

• L’ermita d’Antella, 1985

• Poesia avantguardista, 1985

• La Séquia del poble, 1988

• Menjar de festa, 1991

• Naixença d’un poble “Antella”, 1992

• L’església d’Antella, 1995

• Els Xúquers, un grup, 1996

• Dos músics al record, 1998

• Les barques del Xúquer, 1999

• Teulars d’Antella, 2001

• La taronja a Antella, 2006

• Servei social de la dona, 2011

• Francisco Juárez Morrió, 2012

• Quatre personatges a Antella, 2013



Poesies avantguardistes



No hem inclòs les monografies i articles que Joan Francesc Herrero ha publicat 
en altres poblacions (Turís, Alberic, Algemesí o Alzira)



Paco, et desitgem que en els 
propers 35 anys continúes 
recabant i publicant dades 
sobre Antella per a recuperar i 
salvaguardar el nostre 
patrimoni històric i la nostra 
memòria històrica. 
Enhorabona!!!
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