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Lloc i any de naixement

Vila-real, 1956
Nom complet
Antoni Pitarch Font
Nom de ploma
Antoni Pitarch Font

L’autor

Ressenya biogràfica

Antoni Pitarch Font (Vila-real, 11/12/1956) és un professor de Secundària vinculat, des
de molt jove, amb les associacions culturals emblemàtiques de la seua ciutat natal
(Lluïsos, Els XIII o Socarrats) on ha format part, en diferents etapes, de les
corresponents juntes directives.

PDF descarregat de www.elpontdeleslletres.cat | 1

Antoni Pitarch Font

Com a escriptor, ha conreat l’assaig mitjançant articles d’opinió adreçats a la premsa
local (Revista Poble, on continua col·laborant) o comarcal (de 1987 a 1992, va ser
columnista dominical del periòdic Mediterráneo, etc.), la narrativa (amb investigacions
sobre temes costumistes i aspectes tradicionals de la nostra història) i la poesia (és
autor, entre d’altres, de la lletra de l’Himne del Villarreal C.F. i de diversos poemaris
musicats, entre d’altres, per Veus de Cambra o l’insigne compositor Rafael Beltran
Moner) on va aconseguir nombrosos premis literaris durant la dècada dels vuitanta, als
anys de joventut, ja que, darrerament, ha abandonat les justes literàries per dedicar-se a
la creació d’obres de caire més didàctic i adreçades a l’ensenyament de les Ciències
Socials (des del 2000 col·labora amb l’Editorial Santillana en la confecció de materials
pedagògics en format digital), tot publicant diverses Guies Didàctiques.

L’obra
Obra publicada
«Flor Natural. Quaderns Lluïsos I (1968-1981)». Editat pels Lluïsos de Vila-real, 1981 (premi
de 1981).
Premis III Certamen Literari «Ciutat de les Taronges», Temes vila-realencs V. Edita
l’Ajuntament de Vila-real, maig 1983 (premi de 1983).
Premis Ciutat de Vila-real 1986, Temes vila-realencs, serie II, nº 9 (amb el relat premiat «El rei
del cavallet»). Editat per l’Ajuntament de Vila-real, 1986
«Flor Natural.Quaderns Lluïsos II (1982-1991)». Editat pels Lluïsos de Vila-real, 1991 (amb els
premis de 1983, 1985 i 1990).
«Els nostres orígens». Editat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vila-real, 1993
(co-autor, reeditat el 1995).
«El nostre temps». Editat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vila-real, 1994 (coautor).
«Borriana, la nostra ciutat». Editat pel CEP i la Diputació de Castelló,1995 (co-autor).
«Serenata a la Mare de Déu», Lledó (1985-1995). Editat per l’Ajuntament de Castelló de la
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Plana, 1995 (amb la Serenata pròpia de 1987).
«San Pascual, Vila-real y la Filatelia» (amb l’estudi «Los orígenes del correo: desde la
protohistoria hasta la fundación de Vila-real», en castellà). Editat per l’Ajuntament de Vilareal, 1997
«Himne del Villarreal, C.F.». Compact-Disc patrocinat per la Caixa Rural de Vila-real amb
motiu de l’ascens a Primera Divisió, 1998
«25 Aniversario Certámenes Literarios» (1975-1999). Editat per l’Associació de Filles de Maria
del Rosari, Vila-real, 1999 (amb el premi de 1983).
«Guia Didàctica del Museu de la Taronja de Burriana», editat amb la col·laboració del Magnífic
Ajuntament de Burriana, 2003 (co-autor).
«Els poetes de la Terra» (amb pròleg de Vicent Usó). Editat per la Revista «Poble» de Vila-real,
2004
«Vells Oficis» (amb pròleg de Vicent Pitarch). Editat per la Revista «Poble» de Vila-real, 2005
«Coneixement del Sistema Democràtic». Guia Didàctica del Professorat. Ajuntament de
Castelló de la Plana, 2005
Pròleg de «La premsa a Vila-real durant la Segona República» de Pasqual Chabrera Calpe.
Ajuntament de Vila-real, 2005
«1706. La Guerra de Successió a Vila-real» en el III Centenari de l’Any de la Crema.
Ajuntament de Vila-real, 2006
«Vila-real al temps de la República (1931-1936)». Ajuntament de Vila-real, 2006 (co-autor).
«Els bombardejos de Vila-real durant la guerra civil (1937-1939)». Ajuntament de Vila-real,
2010 (co-autor).
Col·laboracions en premsa periòdica i/o especialitzada
Col·labora en diferents mitjans de comunicació, com ara la premsa escrita (Mediterráneo,
Revista Poble, etc.), però també a la ràdio. Entre 1990 i 1992 va exercir com a corresponsal
esportiu a Ràdio 9, després ha passat per diverses emissores com a tertul·lià (COPE, Ràdio
Vila-real, Onda Cero, Es.radio, etc.), sempre amb la condició de poder expressar-se amb
llibertat.
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Referències
Enllaços d’interès
http://www.desdevila-real.blogspot.com/
http://ccsocials.blogspot.com/

Guardons
Premis literaris i altres guardons
Primer Premi de Poesia i Flor Natural al Certamen Literari dels Lluïsos de Vila-real en quatre
edicions (1981, 1983, 1985 i 1990)
Taronja d’Or de Poesia al Certamen Literari «Ciutat de les Taronges» de l’Il·lustríssim
Ajuntament de Vila-real, 1983
Flor Natural al Certamen Literari de l’Associació de Filles de Maria del Rosari de Vilareal,1983
Flor Natural a la Setmana de Música i Poesia Religiosa de Caixa Rural, 1985
Premi de Poesia de l’Ateneu Cultural i Mercantil d’Onda, 1985
Premi de Narrativa i Taronja de Plata, al Certamen Literari «Ciutat de Vila-real», 1986
Premi al Disseny i Realització d’una Unitat Didàctica sobre el Sistema Democràtic de l’Excm.
Ajuntament de Castelló de la Plana, 2004
Premi d’Assaig Jaume I (co-autor), al Certamen Literari «Ciutat de Vila-real» 2009

Altres referències al web
https://www.elpontdeleslletres.cat//tag/antoni-pitarch-font/
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