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Entrevista a J. A. Carrasquer Artal 

Entrevista realitzada per J. A. Montalbán Carmona i Aida Ferri Riera. Sueca (Ribera 

Baixa), 06/11/2015. 

 

Joan Antoni Carrasquer Artal (Sueca, 1956) és 

llicenciat en Geografia i Història per la 

Universitat Literària de València. Des de 

novembre de 1982 dirigeix la Biblioteca 

Municipal de Sueca. A més, és el creador i 

encarregat de la Biblioteca Suecana-Centre de 

Documentació Local de Sueca, des de 1988. 

També ha estat director de la Casa Joan Fuster, 

des del 4 d’abril de 2011 i fins fa gairebé uns 

dies (2015), lloc que cedeix al periodista i editor 

Francesc Pérez Moragón (Algemesí, 1948). 

Té una llarga sèrie de publicacions, totes elles 

relacionades amb la història de Sueca, 

especialment pel que fa a la confecció d’índexs, 

bibliografies i cronologies de publicacions locals. També ha centrat els seus estudis en 

la història de les autoritats locals suecanes dels passats segles fins als nostres dies. Entre 

les seues obres, destaquen: “Índex onomàstic de directors, redactors i col·laboradors de 

la premsa suecana (1868-1939)” (1985), Índex de consulta del setmanari ‘Sueca’ 

(1996), Bibliografia temàtica sobre Sueca (1997), Bibliografia de Mossén Andreu de 

Sales Ferri Chulio (1997), “Segle XIX. Primeres autoritats municipals suecanes” 

(2002), “Segle XX. Primeres autoritats municipals suecanes” (2003), Recull de 

malnoms suecans d’ara i sempre (2003), Bibliografia suecana (ss. XVII-XXI) (2005), 

Apunts per a una història de la cultura a Sueca (2006) o Personatges històrics suecans. 

Diccionari biogràfic (2009). 
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1. Bibliotecari municipal i cronista oficial d’un municipi tan important, pel que fa 

a l’aspecte patrimonial i cultural, com és Sueca. En el teu cas, el teu interès per la 

història, pel patrimoni i la cultura, et ve per vocació familiar? I per quin motiu 

t’has interessat per la història? 

Sí, es pot dir que sí, perquè mon pare ha estat tota la vida un gran aficionat de la història 

i sobretot de la toponímia local. Em vaig decidir per estudiar història a la finalització del 

batxiller, tot i que sempre he tingut molt de respecte per enfrontar-me a la docència, és a 

dir, a qualsevol tipus d’alumnes. En canvi, ací en la biblioteca sí que ho tinc que fer, 

però en altre nivell i des d’altres perspectives. Els meus estudis, tot i el meu interès 

inicial, com aleshores ací no es podia estudiar documentació, finalment van estar 

relacionats per la història.  

 

2. Des de fa anys, pràcticament des de la finalització dels estudis, has centrat el teu 

interès professional a Sueca. Sobretot, la teua tasca es centra en la confecció 

d’índexs, bibliografies i cronologies, tasques molt costoses i que comporten una 

feina de buidatge bibliogràfic immens (biblioteques, arxius, etc.). Per què aquest 

interès teu per la bibliografia local? 

Quan vaig entrar a treballar en la biblioteca, em vaig adonar de la mancança que n’hi 

havia alhora d’apropar a la gent als estudis de Sueca. Aleshores, em resultava molt 

costós ajudar a una persona que em demanava informació sobre qualsevol aspecte de la 

localitat. Jo sempre recorria, per desconeixement inicial de la bibliografia, als mateixos 

personatges: Bernat i Baldoví, al mestre Serrano, a Fuster i a Puchades, perquè la gent 

que venia a informar-se no en coneixia a més i jo no sabia com orientar-los respecte a la 

informació que em sol·licitaven. Això pel que fa als personatges, però pel que fa a 

anècdotes, monuments o d’altres aspectes històrics de la localitat, era més del mateix, 

sempre recorria als mateixos: l’Asil d’Ancians, l’Ateneu del Socorro i al Convent de la 

Mare de Déu de Sales. Per aquest motiu, i per declinació laboral, vaig intentar elaborar 

tota una sèrie d’índex bibliogràfics per tal de que la gent que vingués ací interessant-se 

per qualsevol aspecte de la localitat, tingués tota la informació possible per facilitar-li el 

treball. Considere que si jo he fet, en la meua vida laboral, alguna tasca important, ha 

estat aquesta: l’aproximació i sensibilització de la gent per la temàtica local. 

 

3. Eres el director de la Biblioteca Municipal de Sueca des del 1990 i de la 

Biblioteca Suecana-Centre de Documentació Local de Sueca des del 1998. Tot i la 

teua formació en geografia i història, podem dir que t’ha interessat més l’aspecte 

bibliotecari i arxivístic del patrimoni cultural. Per què bibliotecari i no professor 

d’història o geografia, per exemple? 
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Sempre he tingut molt de respecte a enfrontar-me a un col·lectiu de trenta alumnes 

durant tot un curs per explicar tot el temari. Em resultava molt més convincent, i 

personalment més gratificant, estar treballant en una biblioteca i dins d’aquesta 

promocionar la secció local, com a responsable de la mateixa. La secció local de cada 

Biblioteca Municipal és molt important, malgrat que en la majoria de les localitats 

aquesta no està desenvolupada. Actualment, la secció local de la Biblioteca Municipal 

de Sueca és un gran referent per a les Biblioteques Públiques Municipals, i fins i tot 

alguns d’aquests col·lectius venen a la secció local de Sueca a informar-se de com ho 

fem, quins recursos tenim i el temps dedicat a aquestes tasques, per a que siguin lo més 

potents possibles. Perquè, per exemple, una bibliografia de Joanot Martorell anem a 

trobar-la fàcilment per Internet, però informació de la localitat on treballem, si no són 

les pròpies biblioteques les que tinguin la informació, difícilment algú va a fer-ho. És 

una tasca molt complicada, costosa econòmicament i en temps i recursos, amb la 

continua necessitat de convèncer als polítics de torn. Però, això sí, necessària i 

important. 

 

4. Eres cronista oficial de Sueca des de febrer de 2014; ara bé, certament la gent 

desconeix realment en que es basa la feina del cronista (costosa i no remunerativa). 

Ens podries comentar quina és la teua tasca diària? 

A més d’estudiar qualsevol aspecte de la història de la localitat, com us he dit adés, tinc 

especial interès en l’elaboració d’eines de consulta primàries, com per exemple 

bibliografies, índexs, transcripcions, etc., que faciliten l’apropament documental als 

investigadors. Intente estimular, orientar i proposar camps d’investigació als interessats 

en treballar continguts locals, així com posar en valor i potenciar la sensibilitat de 

col·lectius, institucions i entitats locals per les qüestions que resulten identitàries al 

nostre col·lectiu. En aquest sentit, també intente incentivar la publicació de monografies 

i articles de contingut històric i cultural.  

 

5. La Biblioteca Municipal de Sueca és pública i completament oberta al públic. 

Però la Biblioteca Suecana-Centre de Documentació Local de Sueca no és tan 

accessible, tenint que concertar la visita. Per aquest motiu potser que la gent 

desconeix, fins i tot la del propi municipi suecà, quina és la seua funcionalitat. Què 

ens podríem trobar si volguérem visitar-la? 

La dificultat per consultar-la és que, per manca de recursos humans, l’encarregat 

d’atendre la Biblioteca Suecana sóc jo. Actualment tenim a la secció local de la 

Biblioteca unes 20-22 consultes mensuals, unes consultes en que tens que estar 

contínuament atenent i orientant-los, i menys de dues hores no solen estar. Fins fa poc, 
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la meua disponibilitat horària era complicada perquè tenia altres tasques, com la 

direcció de la Casa Joan Fuster. Però, ara que no hi sóc el responsable, espere tindre 

més temps ací i poder treballar amb la varietat documental que tenim: audiovisuals 

(imatges, emissions de Sueca TV, etc.); un fons fotogràfic proper a les 60.000 

fotografies (des de la segona dècada dels segle XX), tenint pendent incorporar-ne unes 

8.000 imatges més recents; un dossier de premsa continu que estem elaborant des de 

l’any 1992, amb la recollida de noticies locals segons la premsa diària; i un buidatge de 

premsa no diària. A més, també tenim al mateix edifici de la Biblioteca Municipal 

l’Arxiu Fotogràfic López Egea, amb unes 48.000 unitats fotogràfiques des de finals dels 

anys 20’ fins a finals dels 60’ i principis dels 70’ del segle XX. 

 

6. Has treballat en la redacció de diversos índexs i bibliografies, com l’”Índex 

onomàstic de directors, redactors i col·laboradors de la premsa suecana (1868-

1939)” (1985), una Bibliografia temàtica sobre Sueca (1997) i altra Bibliografia 

suecana (ss. XVII-XXI) (2005). El teu interès és, per tant, ajudar als futurs 

historiadors, doncs qualsevol treball necessita d’una ferma recerca bibliogràfica. 

Què n’opines al respecte? 

Sí, evidentment el meu interès principal és l’elaboració de bibliografies i índexs, el meu 

treball del dia a dia, amb la incorporació de la informació que em va arribant 

contínuament, tenint a dia d’avui a Sueca una bibliografia molt variada i boteruda.  

 

7. Has treballat de forma continua les autoritats municipals suecanes dels segles 

XIX i XX, i fins i tot tens un treball cronològic sobre les primeres autoritats locals, 

des de 1294 fins a 2003. Què ens pots contar sobre la història política local dels 

darrers segles? 
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Vosaltres, els joves historiadors, perfectament podríeu mamprendre un treball 

d’investigació -que seria extraordinari-, sobre l’administració municipal a Sueca, on 

n’hi ha moltes coses que analitzar. És un aspecte de la nostra història que ens es 

desconegut segons l’època, però el problema és que es necessita molt de temps per a 

poder enfonsar-se en aquesta amplíssima documentació, perquè detectes que n’hi ha 

èpoques que no sabem qui designa a l’alcalde o als regidors, als justícia o als jurats, 

perquè no sabem si és per insaculació,  per pietat, per voluntat del governador civil o del 

lloctinent general, etc. Fins al segle XIX això no es normalitza; però, abans, et preguntes 

qui governava ací, l’Ordre de Montesa o el governador? I després, també, en quin perfil 

social i econòmic accedien al poder? Quins eren, els que tenien més interessos que 

defensar, no? Evidentment no es pot elaborar aquest quadre des de principis de la 

cristianització, perquè hi manca informació, o aquesta en algunes ocasions no es pot 

consultar pel seu estat deteriorat. Però això es podria fer perfectament en una època no 

conflictiva, com podria ser la meitat del segle XIX, o des d’ençà. 

 

8. Tot poble té la seua pròpia cultura, però també les seues pròpies particularitats 

lingüístiques. Amb Recull de malnoms suecans d’ara i sempre (2003) recolliries 

moltes d’aquests particularitats. Ens pots comentar les més curioses? 

Les més curioses són, per a mi, les que no incorporarem al recull. Per quin motiu? 

Perquè l’interès bàsic d’aquest treball és el de dignificar el malnom, que no fos un 

menyspreu que a una família la conegueren per un malnom, doncs la societat ha 

considerat que no es suficient conèixer-lo pels cognoms, i li ha dedicat un malnom. Tant 

la meua companya Esther com jo no volíem que ningú es sentís ofès per estar al llibre. 

Aleshores, els que vam saber que a la persona que no li agradava el seu malnom, la 

vàrem eliminar, n’hi havent uns 40-50 malnoms que considerarem que no era 

convenient incorporar-los, més altres 70-80 que no teníem una segona font o persona 

que el corroborés. Aquest fou sens dubte l’exercici més costós de la confecció d’aquest 

recull de malnoms suecans. 

 

9. Són poques les obres sobre la història general de Sueca que s’han publicat, i 

pràcticament totes elles avui dia poc útils per les seus notícies, en mots aspectes, 

errònies, cas de les obres de J. B. Granell i A. C. Burguera Serrano. El 2006 

publicares uns Apunts per a una història de la cultura a Sueca. Així doncs, no 

t’atreviries a publicar, en un futur, una història general de Sueca, actualitzada i 

vàlida? 

No. Evidentment les dues històries generals de Sueca estan completament desfasades, 

elaborades per una visió romanticista i tenen elements perfectament criticables per la 
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metodologia emprada, la qual en aquella època era vàlida però ara està desfasada. N’hi 

ha tres o quatre treballs elaborats per historiadors de prestigi, però que tracten d’alguna 

època molt concreta de Sueca, com són els treballs del segle XIX d’Anna Aguado, el 

treball de Toni Furió sobre els camperols a l’Edat Mitjana i principis de l’Edat Moderna 

i després poques coses més que tracten una visió general de Sueca, encara que sigui de 

moments molt concrets. Però, tot i això, i tant que ens falta una història general de 

Sueca, malgrat que jo no vaig a fer-ho, ni la gent de la meua edat tampoc estan per eixa 

labor. 

 

10. Sueca té restes d’arquitectura modernista i contemporània. Quin és el 

patrimoni arquitectònic que, segons tu, caracteritza la nostra ciutat? 

Doncs el menys considerat, exemples que la governació urbana no va considerar com a 

elements a protegir, cas de les cases de famílies benestants de Sueca dedicades a 

l’agricultura. Per exemple, el testimoni més significatiu que ens queda està al carrer 

Utxana i dóna al carrer Castellet: la casa de Pere Fos, sens dubte l’edifici més important, 

des del punt de vista social, econòmic i cultural que té Sueca. Per què? Perquè 

representa les característiques o el perfil vital que tenia un agricultor benestant de Sueca 

dels segles XVIII i XIX: una vivenda còmoda, amb espai per a la família i per als 

animals (tracció), unes cases estretes, allargades i amb molt poc mobiliari. L’Ateneu, 

m’agrada molt; l’Asil d’Ancians, també; la Façana de la Casa de Pasqual Fos, altre 

element conservat i atractiu. Aquests tres són tres exemples reconeguts de la ciutat de 

Sueca, però realment el que més ens representa com a poble és la casa de Pere Fos, la 

d’un agricultor, doncs l’Ateneu o l’Asil són exemples molt concrets que dóna una 

determinada època històrica, però aquesta casa representa la casa d’una societat 

agricultora, dedicada a l’arròs, com ha estat sempre Sueca. 

Altre edifici que ara acaba de comprar l’Ajuntament és la magnífica obra d’enginyeria 

industrial com és el Molí Arrosser, que la gent no coneix però quan estiga obert al 

públic es convertirà en un referent bàsic i un atractiu turístic per a que la gent vingui a 

Sueca i gaudeixi d’aquest escenari tan imponent. Però llevat d’això, poca cosa més ens 

queda a Sueca, i menys correctament conservat, cas dels Porxets pel que fa al seu ús, o 

la Mare de Déu de Sales, restaurada moltes vegades (cas de la cúpula).  

 

11. Al diccionari biogràfic Personatges històrics suecans. Diccionari biogràfic (2009 

reculls alfabèticament fins a un total de poc més de cent personalitats històriques 

de Sueca. Destacaries alguna personalitat que reculls al teu llibre o que es 

quedaren fora per l’escassesa documental? 



CLAPIR  JOVES HISTORIADORES I HISTORIADORS VALENCIANS 
 
 

7 
 

Quan elabores aquests perfils biogràfics, moltes vegades te n’assabentes d’històries 

personals que fa que el personatge t’agrade més o, per contra, el detestes. Un 

personatge, un de tants, del qual m’agradaria saber molt més és Andrés Serra Zamorano, 

un senyor polifacètic que va viure a cavall entre finals del segle XVIII i principis del 

XIX, del qual diu el pare Amado que l’arrestaren a la presó de Sueca perquè havia 

encunyat moneda falsa, fent-se més famós encara escapant-se d’aquesta. Segons he 

investigat, n’hi ha indicis de que no fou així i que sembla que el tancaren per altres tipus 

de faltes. Tot i això, el que és cert és que fabricava taulells artístics, era escultor, i en 

Sueca n’hi ha una casa amb una imatge d’un Jesucrist de fusta (recollit al llibre). També 

m’agradaria saber més del primer pilotari de Sueca, un tal ‘Manteta’ (i no ‘Monuto’, 

com escrigué Amado), de qui diuen que jugava baix el nom d’altres, motiu pel qual fou 

condemnat a les galeres. 

 

12. Quina creus, de les teues obres publicades, que és la més important, de la que et 

sents més orgullós? 

Per a mi, la més important és precisament una que no està publicada (o almenys 

actualitzada en format paper): la Bibliografia Temàtica de Sueca, que està penjada a la 

pàgina web de la Biblioteca Municipal de Sueca. Des del punt de vista de la satisfacció 

personal i del treball diari, aquesta és la meua obra més important. La resta, tant publicat 

com no, m’ho he passat molt bé però és secundari.  

 

13. Amb quina època històrica et quedaries de la història local? 

Per a mi totes les èpoques són importantíssimes i n’hi ha coses molt concretes, però si 

em dones a triar, em quede amb Bernat i Baldoví i la seua època, al segon terç del segle 

XIX. I la documentació que més m’agrada consultar -i espere estudiar en un futur- són 

els protocols notarials, on trobem una immensa font de documentació sobre el dia a dia 

de la col·lectivitat suecana, que estan completament per estudiar per la dificultat que 

suposa per a un erudit o historiador trobar un document en concret, i l’investigador el 

que cerca és un rendiment immediat o en un termini curt, per aquest motiu ningú s’ha 

enfonsat fins aleshores en tota aquesta abundant documentació. 

 

14. Estàs treballant amb algun nou projecte? Quina és la temàtica, si es pot saber?  

Ara no. Per motius laborals no he tingut temps. No obstant, en un futur vull publicar 

unes memòries personals que vaig escriure de quan jo feia de guia de viatges en 

autobusos en Itàlia. Estic cercant alguna editorial que ho publique. I després, doncs ja 
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vorem, perquè a Bernat i Baldoví no me’l vull deixar, del qual ja he escrit varies coses, 

però aspectes superficials i no en profunditat. 

 

15. Per acabar, coneixies la revista digital Clapir, Joves Historiadores i 

Historiadors Valencians? Què et sembla i com valoraries la nostra tasca?  

En primer lloc, donar-vos l’enhorabona per interessar-vos per qüestions històriques. Ara 

bé, em teniu que disculpar per desconèixer sobre la vostra revista, doncs no sóc persona 

que entre molt en Internet més enllà de les pàgines de venda de llibres de vells i les 

pàgines de col·leccionistes. No obstant, vos seguiré assíduament a partir d’ara! 

 

Moltes gràcies 

Entrevista realitzada per J. A. Montalbán Carmona i Aida Ferri Riera. Sueca (Ribera 

Baixa), 06/11/2015. 

 


