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Ximo Andrés Bosch

Aquest hivern ens ha deixat l’amic Joaquim Andrés, Ximo Gorreta. La notícia ens 
va colpir un dia de finals de gener. Com passa sovint, va ser sobtat i fou impossible 
una darrera visita, una conversa, un comiat... El temps passa i la vida ens arrossega 
pels seus imprevisibles camins sense temps per a res, fins que un dia, quan tot s’atura, 
només ens queden els records. Vam fer coneixença fa més de trenta anys de la mà 
de la nostra passió per l’arqueologia, per la nostra terra. Ho van fer possible els nos-
tres coneguts morellans de l’Associació d’Amics de Morella i la seua participació en 
l’Associació Arqueològica de Castelló, amb la qual vam fer algunes excursions en la 
dècada dels vuitanta, com la dels poblats del Baix Aragó el 1988. El seu interès per 
l’arqueologia el va portar a estudiar la carrera de Geografia i Història a la Universitat 
de València, però no la va poder acabar en fer-se càrrec de la pastisseria, només li falta-
va alguna assignatura a la qual, a pesar de la meua insistència, no va voler presentar-se.

Va començar a prospectar jaciments de la comarca, sobretot del terme municipal de 
Morella, i així vingueren les consultes, les visites al nostre departament de Prehistòria 
i Arqueologia de la nostra universitat, fins a on s’allargava aprofitant les visites a la 
seua germana, i una relació cada vegada més estreta i freqüent. En les meues comp-
tades visites a Morella, si el treball li ho permetia, ens véiem i xerràvem, i quan ens 
acomiadàvem m’obsequiava amb els seus deliciosos flaons que assaboríem en família. 
En estiu, quan jo passava alguns dies a Vilafranca, de vegades venia sol o amb Sergi 
Beser, il·lustre acadèmic membre de la important colònia morellana a Catalunya, i 
xerràvem o féiem alguna eixida de camp. Em contava que de vegades aprofitava els 
repartiments de les comandes de la pastisseria per alguns pobles de la comarca per a 
fer escapades al camp. Perquè Ximo, el nostre pastisser de Morella, s’estimava els 
paisatges de la seua terra, les moles i barrancs, les vegues i masos, la nostra llengua... 
El treball de camp en arqueologia et permet conèixer el territori en profunditat, en 
especial aquells llocs que més visites, amb els quals acabes desenvolupant una relació 
especial, íntima i emocional, que només entenem aquells que hi anem una vegada i una 
altra, que regirem en la seua superfície i entranyes, que els coneixem com el cos d’un 
amant, plec a plec, pam a pam...

A principis dels noranta, amb la informació reunida al llarg d’anys de treballs de 
camp, va començar a preparar les seues publicacions arqueològiques, com el primer 
article, un interessantíssim recull de jaciments i troballes arqueològiques del terme 
municipal de Morella que va veure la llum a la revista del Museu de Prehistòria de 
València (1994). Jo havia començat a prospectar la comarca per la franja sud, des de 
Vilafranca, i de manera més selectiva per la resta, i de colp i volta em va presentar un 
treball exhaustiu, amb desenes de jaciments, d’un territori que jo a penes havia co-
mençat a conéixer. A poc a poc, va anar preparant treballs més especialitzats, com el 
presentat a la XL Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos sobre el període del Bronze 
Final-Hierro I a la comarca (2000), i després –en el primer número de la nostra revista 
Papers dels Ports– el primer dels dos que va dedicar al Castell de Morella (2002), 
preparat a partir de les troballes que pacientment va anar reunint al llarg dels anys, 
amb el qual va demostrar no únicament l’antiguitat de l’ocupació humana en aquesta 
imponent fortalesa natural, sinó també la continuïtat al llarg de diferents períodes fins 
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a l’Edat Mitjana. La darrera publicació va ser la segona part del seu estudi sobre el 
Castell de Morella (2016), centrada en les restes del període Calcolític, de nou en el 
primer número de la segona època de la nostra revista.

D’aquesta manera, amb esforç i tenacitat, va publicar uns quants treballs que són una 
aportació fonamental al coneixement dels períodes més antics de la història de la nos-
tra comarca, encara avui una guia necessària per als nous estudiosos. En una darrera 
conversa telefònica –potser farà dos anys– parlàvem de la donació de la seua col·lecció 
arqueològica al Museu de Morella, de la millor manera de fer-ho, de l’inventari. Era 
l’epíleg d’una llarga trajectòria dedicada a l’arqueologia, la millor manera de tancar 
un fructífer període d’activitat dedicat al treball de camp i a la recerca, un acte generós 
cap a Morella, que tant estimava. 
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