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DON JOSÉ ESTEVE FORRIOL:
L’ADÉU D’UN INTEL·LECTUAL VALENCIÀ
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Avui m’he passejat pels aclaparadors
silencis de la teua memòria...

El dia 14 del passat mes de novembre
ens va deixar un dels valencians més il·lus-
tres del segle XX, Don José Esteve Forriol.
I ho ha fet, com acostumava a fer les coses,
sense a  penes soroll, com un vent branzit i
callat, creuant les muralles que separen la
drecera de la vida amb el paradís. I després
de rebre la destralada esquinçadora que va
significar la notícia de la seua mort, la sen-
sació més angoixosa, la que dóna caràcter
i forma al paisatge de la reflexió, és sense
dubte la certesa d’haver perdut, no sols a
l’amic, al company entranyable, al mem-
bre il·lustre del consell de redacció de
Quaderns, sinó, i sobretot, a un intel·lec-
tual valencià de talla universal, equiparable a Escolano, Mares, Valls David o
Martínez Aloy; perquè sobretot, don José Esteve ha estat un humanista excepcio-
nal posseïdor d’un tarannà extraordinari, no tan sols com a sacerdot i religiós sinó
també com a persona compromesa amb la realitat més immediata.

Professor de llatí per la Universitat de València, traductor oficial d’una infini-
tat de textos del propi Vaticà, autor eximi de la colossal obra “Valencia Fundación
Romana”. Aquest erudit estudiós de la València preromana no ha oblidat mai les
arrels dels seus avantpassats i sempre s’ha estat vinculat a Alaquàs, el poble natal
de sa mare, a través de les nombroses visites familiars des de la mateixa infante-
sa, fins a la memòria abraçadora de les tradicions, costums o fets religiosos del
nostre poble, tan sàviament reflectits al llarg de molts anys de col·laboració. I és
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que el nom d’Alaquàs sempre ha estat present en la seua vida, accelerant ben
aviat el batec del seu cor, per lluny que fóra el tret, perquè no de bades a Alaquàs
va cantar Missa per primera volta i ací va celebrar també els seus 50 anys de
sacerdoci l’1 de juliol de 1995. 

Però malgrat tot el bagatge de saviesa, molt possiblement, allò que més ens
impressiona i ens apropa a la seua personalitat és, sense dubte, la seua senzillesa,
el respecte a la persona, la seua humanitat, la capacitat de demanar perdó, les for-
mes elegants i amables... Detalls i records fruit de tantes hores de xerrada a sa
casa del carrer de Jerusalem, enmig dels llibres i les constants anades i vingudes
de Pilar, una mestressa de Villar del Arzobispo, tan preocupada en vigilar la salut
de don José.     

Junt a ell hem a aprés a conèixer i estimar encara més el nostre país a través
dels seus coneixements sobre la romanització de les nostres terres, on ens dona a
coneixer molts dels vestigis encara presents a l’Horta. Junt a ell hem conegut la
presència dels quadrilàters romans inscrits entre el riu Túria i el barranc de
Torrent, territori del qual encara es conserven topònims d’origen romà com Quart
–ad quartum milliarum–, Torrent –Torrens–, Xirivella –Xilbella– o Paiporta
–Pagui-porta.

De temps ençà però, la seua salut, tan precària, es va agreujar paulatinament
per les males passades del seu cor; després va vindre el dolorós procés a la
Betània de Quart amb el progressiu deteriorament físic i mental irreversible. A la
darrera visita que li vam fer a la Betània vam poder apreciar els estralls físics i
mentals causats per la malaltia, així com les dificultats que ja tenia per a reco-
néixer-nos. A don José li costava articular les paraules perquè els seus pensaments
s’esmunyien descoordinats pels amagatalls de la memòria abans de poder cana-
litzar-los. Quina metamorfosi s’havia produït en la seua persona des la darrera
col·laboració en Quaderns, en aquella memorable nit en què havíem de reunir-nos
en un bar de l’avinguda de Miguel Hernández per a revisar els treballs d’aquell
any. I don José va arribar tard, quan ja s’havia tancat el local, perquè hi havia
hagut d’assistir a uns actes celebrats a l’església de Sant Agustí, i llavors ens va
haver de llegir amb emoció el seu treball davall la farola col·locada al mateix lloc
on va estar ubicat el molí...  

Don José Esteve Forriol havia nascut a València el 17 d’Agost de 1921, fill de
Francisco Esteve Salanova i Teresa Forriol Nebot. Estudia batxiller a l’Institut
Nacional  Lluís Vives de València en el sisé curs de Batxiller, presentant-se pos-
teriorment a les oposicions del col·legi Beat Joan de Ribera, avui Sant Joan de
Ribera, guanyant-les i entrant com a col·legial becari. Finalitza els set cursos de
batxillerat i l’aleshores famós Examen d’Estat, on les principals matèries no eren
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precisament el llatí, el va aconseguir aprovar amb notes màximes.

Anys més tard, estudia teologia al Seminari Major del carrer Trinitaris.
Ordenat de Sacerdot en juny de 1945 va cantar la primera missa l’1 de juliol del
mateix any a la parròquia de l’Assumpció d’Alaquàs. La comitiva va eixir des del
carrer del Forn, actual Carrer del Rector Forriols, acompanyant al nou sacerdot
que, amb sotana i lluint una estola del seu oncle-avi, Don Francisco Forriol Ros,
va recórrer els carrers fins a la parròquia, on va tindre lloc la solemne missa i es
cantà finalment el Tedeum.

Don José va  romandre un temps en la Diòcesi fins que en 1947 es nomenat
professor de 1er de llatí en el Seminari. El 1949 es nomenat Rector Ecònom de
Massarrojos, on romandrà tres anys i mig. El 4 de juliol de 1952 parteix cap a
Alemanya per a estudiar i perfeccionar el llatí durant un període de quatre anys.
El finalitzar la tesi es nomenat Doctor en Filosofia, secció Filologia.
Posteriorment, farà oposicions a la Càtedra de llatí d’Instituts, exercint a Alcoi,
Vila-real, sent Director de l’Institut de Batxillerat Cid Campeador de València.
Professor titular de l’Institut de Batxillerat Lluís Vives de València. Professor
titular en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València.

El 1978 es publica la seua obra  “Valencia fundación romana” un extens
volum referit al “Pagus Veterum Romano”, que centra la zona d’estudi en la
valentia romana i la probable centurització de la comarca de l’Horta Sud. 

En 1998 rep el premi Lluís Guarner i amb els diners del guardó finança la ree-
dició del seu llibre en 1999.

Durant els darrers anys de la seua vida va estar inscrit a l’església de Sant
Agustí compartint la tasca religiosa amb la de professor de llatí a la Facultat de
València. Des del 15 de novembre reposen les seues despulles al cementiri de
València, al número 528 de la secció dotze.

Descanse en pau.

Ramon Tarin i López






