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PRÒLEG DEL SR. ALCALDE 

 
En 1993, la Assemblea General de les Nacions Unides proclamà el 22 de març "Dia Mundial de 
l’Aigua". De vegades es produeixen coincidències curioses: pocs mesos després de realitzar-se a 
la Vila Joiosa les II Jornades de Patrimoni de la Marina Baixa, amb el tema “Patrimoni, Aigua i 
Clima”, l’ONU triava un tema semblant per al Dia Mundial de l’Aigua 2006, "Aigua y cultura", 
i l’UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura) 
coordinà diferents activitats al voltant d’aquesta celebració.  

Vol dir tot açò que la preocupació dels investigadors sobre el patrimoni hídric i hidràulic de la 
nostra comarca, brillantment materialitzada en aquesta publicació, sintonitza amb una 
preocupació internacional. Les Actes de les II Jornades suposen, doncs, una aportació 
absolutament oportuna al coneixement, divulgació i protecció del patrimoni natural i cultural 
relacionat amb l’aigua. 

El missatge del Director General de la UNESCO, Sr. Koïchiro Matsuura, amb motiu del dia 
mundial de l’Aigua 2006, afirma brillantment que “l’aigua desenvolupa poderoses funcions 
culturals. Atés que concern tots els aspectes de l’existència humana, cada comunitat ha creat 
estructures socials, normes i pràctiques per al seu ús, basades en una cosmovisió i en un codi 
ètic propis”. La conseqüència és que l’aigua ha adquirit múltiples dimensions culturals i de 
valor social, i la seua gestió reflectix la relació que les comunitats establixen amb la natura. “Els 
coneixements tradicionals —diu Matsuura— ens advertixen que l’aigua no és una mercaderia 
més. Des dels orígens de la humanitat l’aigua ens ha inspirat, en vivificar-nos en l’ordre 
espiritual, material, intelectual i emocional”. Vull fer meues aquestes paraules plenes de sentit 
comú i de sabiduria popular i universal, per posar en relleu la importància del volum que el 
lector té a les seues mans. 

Des de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, a través del Regidor de Cultura, Marcos Santapau, vam 
acceptar el repte que els coordinadors de les Jornades ens plantejaren fa poc més d’un any, 
d’assumir integralment el patrocini, l’organització i realització de les II Jornades, posant a la 
seua disposició els recursos i els mitjans humans i materials que ha sigut necessari, des de les 
instal·lacions de l’Aula de la Dona (on se celebraren físicament, gràcies a la col·laboració de la 
Regidoria de la Dona, al front de la qual es troba Beatriu Llinares) al personal del museu, que ha 
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invertit un gran nombre de hores en planificar i dur a terme no sols les Jornades en sí, sinó 
sobretot la seua publicació. Ho considerarem necessari per a la consolidació d’aquest 
importantíssim esdeveniment cultural que són les Jornades de Patrimoni de la Marina Baixa, 
nascudes de la iniciativa de dos professionals (José Miguel García León, “Oto” i Antonio 
Espinosa, que a més és cap de l’Àrea Municipal d’Arqueologia, Etnografia i Museus de la Vila 
Joiosa), i que estan aconseguint “fer comarca” també en l’àmbit de la recerca del patrimoni 
natural i cultural. 
 
La Vila Joiosa, com a capital de la comarca, té una responsabilitat que no pot eludir en aquesta 
triple tasca d’investigació, conservació i divulgació que conforma la gestió d’aquest patrimoni. 
Així ho entenem i, donat que les paraules se les emporta el vent, la millor aportació que podem 
fer són precisament els fets, aquest llibre, pel qual agraesc els esforços de tots els que hi han 
participat d’una o altra manera: coordinadors, personal municipal, moderadors de les sessions, 
ponents i assistents. Animem, també, a altres municipis de la comarca a que agafen el testimoni 
i s’animen a organitzar i publicar noves edicions de les Jornades, per tal que els investigadors 
comarcals —molts d’ells joves recent llicenciats que tenen molt a dir, altres amb anys de sòlida 
experiència darrere— troben un lloc adient on poder publicar sense demora les seues recerques. 
En les Actes de les dues edicions ja publicades queda palès el brillant capital humà que posseeix 
la Marina Baixa quant a la investigació del seu patrimoni. No em cap dubte que aquest volum 
que ara veu, feliçment, la llum, serà una obra de referència molt més enllà de les serres de 
Serrella, Bèrnia, o Cabecò d’Or. Donem-li, entre tots, continuïtat a aquesta magnífica iniciativa. 

José Miguel Llorca Senabre 
Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila Joiosa 
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PRÒLEG 

 El agua en la producción de cultura 

Antonio Miguel Nogués Pedregal 
Profesor titular de universidad 

Área de Antropología Social 
Universidad  Miguel Hernández 

Desconozco si el antropólogo francés Marcel Mauss (1872-1950) hizo algún estudio etnográfico 
sobre los usos del agua, su simbolismo e importancia en el mundo de las representaciones 
colectivas de los grupos humanos, pero estoy absolutamente convencido de que, de haberlo 
hecho, habría pensado en el agua como esa totalidad concreta en la que se insertan y respecto 
de la cual adquieren significado una mayoría de los elementos culturales que dan sentido a la 
vida social de los grupos humanos. De haberla estudiado con detenimiento, podría haber escrito 
sobre su valor como símbolo de vida para las grandes religiones del Libro donde un “río salía 
del Edén que regaba el jardín”; de la importancia de los pozos en la estrategia de movilidad 
entre los Kung del desierto del Kalahari; su valor determinante como elemento que desencadenó 
la aparición de un estado prístino en China en torno al Huang Ho y su lodo aluvial; de los 
temores que despierta el eterno retorno del mito diluviano en el pueblo de Tarascón por las 
frecuentes inundaciones del Ródano; de las hermandades, advocaciones y sociabilidades que 
presiden el mapa de riego en la Rioja alavesa; de los secretos que oculta la domesticación del 
agua en forma de fuentes, canales y acequias en Al-Andalus… ¿Es quizás posible entender –ni 
tan siquiera pensar—una cultura que no contenga formas distintivas en el uso que hace del 
agua? Los hindúes se purifican en el Ganges con baños rituales, los sacerdotes católicos 
esparcen agua bendita con el hisopo en inauguraciones laicas, en el Vinalopó los turnos de 
regadío establecen métodos particulares de autogestión de los escasos recursos hídricos, y al 
mismo tiempo la desenfrenada actividad constructiva de la costa manifiesta su derroche 
absoluto. 
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Precisamente por la pluralidad de significados que adquieren y de dimensiones en las que se 
desempeñan algunos elementos culturales básicos (en nuestro caso el referente es el agua), no 
soy partidario de fracturar la cultura en esferas que tematicen la complejidad de relaciones que 
la constituyen ya que, demasiadas veces, el referente adquiere excesiva centralidad y dificulta la 
comprensión holística de los procesos históricos particulares. Por eso no me siento muy cómodo 
hablando de ‘cultura del agua’, o ‘cultura del desierto, o de los ríos’. Éstas u otras 
denominaciones parecidas son adecuadas siempre que tengamos presente que refieren al uso 
que hace un grupo humano de un elemento cultural específico (sea agua, madera, vino…) o a la 
manera en la que ese grupo se relaciona con realidades, digamos, absolutas (mar, desierto, sol, 
fuego…); por mor de circunstancias históricas e intereses concretos, convertimos dichos 
referentes en objetos de estudio a través de los cuales indagar en la comprensión de un grupo 
humano particular, o en elementos comparativos a partir de los que estudiar varios grupos 
humanos distanciados por fronteras administrativas e ideológicas. 

Es, por tanto, fundamental que nos reiteremos, una y otra vez, en la necesidad de pensar sobre 
los usos culturales del agua para comprender el papel que ésta desempeña en la conformación 
de los procesos sociales y culturales actuales. En este sentido, es importante que abordemos el 
agua como referente cultural en una doble dimensión. En primer lugar como productora de 
cultura a través de los nuevos usos que surgen de acuerdo con la continua creación de 
necesidades. Así, por ejemplo, el consumo de agua en sociedades higienizadas presenta algunas 
paradojas merecedoras de un estudio socio-antropológico. Junto a una profusa información de 
las características antisépticas de un amplio abanico de productos anti-bacterianos y 
descalcificadores en sus varias modalidades, y de los riesgos que pueden deparar las verduras y 
frutas mal enjuagadas para la salud de los esclarecidos consumidores, existe un potenciado 
desconocimiento de los efectos sobre el medioambiente del empleo abusivo de detergentes y 
blanqueadores en las coladas. 

Es interesante estudiar también cómo se resuelve esa paradoja en el plano de lo simbólico, de 
manera que esa misma preocupación medioambiental y social por el agua se deriva hacia unos 
aspectos o actividades en detrimento de otras. Resulta curioso, por ejemplo, la atención que los 
colectivos ecologistas le prestan a los sistemas de riego de los campos de golf y no al papel que 
desempeñan en la preservación del paisaje –incluido flora y fauna— en zonas degradadas; y 
como, por el contrario, manifiestan escaso interés por los efectos de unos invernaderos que 
producen toneladas de plásticos, y de fertilizantes que acaban en incontables pozos negros que 
contaminan los acuíferos, o las condiciones de explotación laboral de la mano de obra 
emigrante. Incluso en el seno de una misma comunidad existen movimientos sociales 
contrapuestos que, por un lado, apoyan la construcción de residencias turísticas como único 
pasaporte para el desarrollo económico de muchas localidades y, por otro, denostan ese mismo 
desenfreno constructivo no sólo por el irremediable impacto sobre el paisaje, la flora y la fauna, 
sino por el alocado consumo de agua que supone, hoy, su propia construcción y, mañana, los 
nuevos residentes estivales. 

Afirmaba Huizinga en 1938 que ‘la cultura al principio se juega’; y el agua siempre ha tenido un 
fuerte componente de lúdica lubricidad. Por eso, desde las ricas sensualidades de las fuentes del 
Generalife granadino hasta las sinuosidades de los parques acuáticos o las fiestas de ‘camisetas 
mojadas’, en torno al agua siempre ha habido, y hay, formas de relación social. Los abrevaderos 
para las bestias, las fuentes públicas, los lavaderos, los brocales de los pozos o las piscinas 
municipales han visto muchos tipos de sociabilidades. No es extraño pues que la aparición de 
nuevas modalidades de ocio –estoy pensando en la recuperación para el mundo de la ostentación 
turística de los balnearios, que el esnobismo denomina spa— abra espacios para la producción 
de nuevas relaciones sociales que sirvan, a su vez, como estratificadores en una sociedad más 
compleja y mayor densidad de significados. 

La segunda dimensión a la que hacía referencia más arriba nos remite al agua como explicadora 
del sentido de la vida en sociedad. Acercarnos al agua desde esta perspectiva es entenderla 

12



como elemento clave del patrimonio histórico de una sociedad que, en nuestro caso y durante 
siglos, ha sabido adaptarse a un ecosistema árido, ilustrando un paisaje con huertas, palmerales, 
viñedos y olivares; que venía desarrollando sistemas muy efectivos contra la erosión, y que ha 
articulado todo ese universo de experiencias en un conjunto de saberes que explicaban parte del 
porqué y el cómo se sucedían las cosas en la provincia de Alicante. De aquí que abordar ‘la 
cultura del agua’ a través de la sencilla puesta en valor de aquellos elementos que hablan de sus 
usos tradicionales, reduzca todo ese universo de experiencia acumulada a la materialidad de las 
técnicas. Por el contrario, y aunque son variadas las razones que se esfuerzan por transformar la 
cultura tradicional en patrimonio, dar valor al agua como patrimonio –esto es, como elemento 
distintivo de la forma de vida característica de un grupo humano— supone, en primer lugar, 
actualizar la ‘cultura del agua’ de acuerdo con los contextos en los que se desenvuelve nuestra 
sociedad hiper-industrial y, en segundo lugar, pensar los problemas que obstaculizan el 
desarrollo sostenible y las situaciones hidrológicas actuales desde esa misma ‘cultura del agua’. 
Este planteamiento, además de contestar el ‘cortoplazismo’ político que reduce la investigación, 
la conservación y la difusión del patrimonio a partidas presupuestarias testimoniales, o juzga su 
utilidad sólo en función de la capacidad para atraer turistas e inversiones inmobiliarias, refuerza 
los lazos identitarios y favorece la continuidad en la producción del sentido cultural. En este 
sentido, puede que uno de los retos que deban afrontar las ciencias humanas sea aprender a 
llevar a cabo proyectos multidisciplinares que ahonden en los procesos de construcción del 
sentido, indagando en las prácticas sociales y culturales que conformaron aquella ‘cultura del 
agua’. Quizá sea adecuado para ello formular dos preguntas de investigación: ¿qué queda de 
aquel buen hacer que permitió el florecimiento económico de una cultura pese a una 
climatología tan adversa?, ¿dónde podemos encontrar hoy la producción de una cultura 
específicamente mediterránea en torno al agua? 

Un buen comienzo para esta andadura ha sido, sin duda, la organización de unas jornadas cuyo 
eje temático sea la relación entre el patrimonio, el agua y el clima. Esta relación, su estudio y su 
conocimiento constituyen el tema central de las Actas de las II Jornadas de Patrimonio de la 
Marina Baixa organizadas por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa y celebradas los días 17 y 18 
de diciembre de 2005. La mayoría de las comunicaciones que se incluyen en estas Actas han 
planteado una problemática histórica en la que el mundo del agua desempeña un papel central. 
Por un lado encontramos investigaciones cuya centralidad reside en los dispositivos y métodos 
que facilitaban la gestión sostenible de los escasos recursos hídricos tales como regadíos, riegos, 
acequias, presas o molinos, espléndidamente recogidos en los trabajos presentados por Begoña 
Masanet, sobre la cultura del agua en Polop; por Francisco Amillo sobre el ‘Reg Major de 
l’Alfàs’; por Manuel Soler sobre el sistema hidráulico de Relleu; o por Álvaro García sobre los 
molinos del Amadorio. 

Una segunda temática está compuesta por aquellos trabajos que abordan el agua como referente 
productor de cultura específica. En esta línea se encuentran los trabajos presentados por Juan 
Vicente Martín sobre las acequias de Altea, y de Emilio Martínez sobre la tradición oral en la 
Marina Baja. 

Una tercera temática estaría compuesta por aquellos trabajos que no ocultan la preocupación por 
el estudio y conservación del patrimonio en todas sus modalidades. Así el trabajo de Agustí 
Galiana aborda la problemática relación de los espacios inundables y los procesos de 
urbanización; María Justiniano plantea los actuales riesgos que enfrenta la arquitectura 
tradicional en Orxeta y recupera toda la terminología que define su complejidad; y María Jesús 
Mari presenta los esfuerzos realizados por el museo de La Vila desde su puesto como técnica de 
Etnografía en esta institución.  

En el plano de la didáctica, por otra parte, se desenvuelve el artículo de Roberto Miralles sobre 
la enseñanza del patrimonio en la Marina Baixa. 
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En el plano estrictamente histórico se mueven los trabajos de Jaume Martínez quien traza la 
historia de Altea, de Joan Lluís Monjo y Àngela Menages sobre los valencianos en Argelia; de  
Joaquín Ronda sobre la figura del erudito Adolfo Salvá y de Miquel Guardiola sobre la 
economía del s. XVIII en la Nucía. El territorio y su significación como palimpsesto donde se 
puede trazar el devenir histórico de la comarca, lo abordan los trabajos sobre toponimia 
presentados por María Francia Galiana y María del Carmen Planells, y Francesc Llorca quienes 
reconstruyen la geografía histórica de la Marina Baixa como un patrimonio también a estudiar, 
conservar y difundir. 

Por último, aunque no por ello menos importante, en la heterogeneidad de estas actas existe, sin 
embargo, una constante que recorre transversalmente los textos. Parejo al tema central del agua 
y a la conservación y difusión del patrimonio en casi todas las aportaciones se trata, con mayor 
o menor profundidad, su puesta en valor en el contexto de la nueva economía del turismo. Esta 
relación entre patrimonio y turismo es analizada muy directamente en el trabajo de Alicia 
Zaragoza sobre ‘els pous de neu’, y en el estudio conjunto realizado por Carolina Frías, Begoña 
Masanet y Rogelio González sobre la presencia de la Marina Baixa en la obra de Gabriel Miró. 
El modo en que se manifiesta la conexión entre patrimonio y turismo plantea una de las 
construcciones discursivas que muestran hoy una mayor capacidad para producir nuevos 
significados. Pienso, por ejemplo, en la racionalidad que lleva a organismos e instituciones 
públicas a reivindicar la funcionalidad turística del patrimonio como justificación para invertir 
en su conservación y difusión; en la hegemonía de las reglas de la mercadotecnia a la hora de 
realizar restauraciones de edificios o revitalizaciones de cascos urbanos, de inventar tradiciones 
o de modificar el calendario festivo para que resulte atractivo turísticamente; en el diseño de 
rutas turísticas que fracturan los territorios, rompen la toponimia y crean solidaridades técnicas 
entre distintas poblaciones; en las declaraciones de bienes y actividades de ‘interés turístico’; en 
todas esas manifestaciones que evidencian el proceso que hace que los lugares se entiendan, 
perciban y adquieran su significado a través de una dictadura econométrica que subsume la 
producción social y cultural a los principios de lo administrable. 

En definitiva, pienso en las prácticas sociales que estructuran el contexto turístico en el que se 
generan los procesos de significación cultural. Porque si como muestran los trabajos incluidos 
en estas actas la ‘cultura del agua’ ha marcado toda nuestra estrategia cultural de adaptación al 
entorno, y sabemos hasta qué grado condiciona nuestro presente, debemos ser plenamente 
conscientes de que, sin lugar a dudas, también determinará nuestro desarrollo social futuro de 
acuerdo con el contexto turístico en el que nos vamos a mover según la prevalente división 
internacional del trabajo. 
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INTRODUCCIÓ 

 

 

 

Les II Jornades de Patrimoni de la Marina Baixa 

Antonio Espinosa Ruiz 
Cap de l’Àrea Municipal d’Arqueologia, Etnografia i Museus 

de l’Ajuntament de la Vila Joiosa 

José Miguel García León, “Oto”. 
Escultor i escenògraf 

Un any després de la celebració de les I Jornades sobre l’actualitat del patrimoni arqueològic i 
etnogràfic de la Marina Baixa al Campus Universitari d’Altea de la Universitat Miguel 
Hernández (es poden descarregar en PDF a la web del Museu Municipal de la Vila Joiosa, 
www.museusdelavilajoiosa.com), hem aconseguit de nou reunir —aquesta vegada a la capital 
de la comarca, la Vila Joiosa—, un important nombre d’investigadors al voltant del tema 
“Patrimoni, aigua i clima a la Marina Baixa”. Si en l’anterior encontre (les I Jornades) ens 
cenyirem al patrimoni cultural antic i tradicional, sense una idea central —encara que les 
ponències manifestaren una preocupació general per la protecció i divulgació— en aquesta 
ocasió hem anat més enllà, abraçant qualsevol manifestació del patrimoni natural i cultural en 
un territori i un paisatge determinats per l’ús de l’aigua i per les volubilitats del seu clima.  
 
És curiós —una mica prosaic si voleu— com el tema es va triar a sí mateix. En realitat, seguint 
el plantejament de les I Jornades, no hi havia intenció de cercar un títol monogràfic, sinó de 
deixar llibertat a cadascú perquè aportara els resultats de les pròpies recerques. Fent una ullada a 
les ponències proposades, els coordinadors ens vam adonar que la meitat, aproximadament, en 
tenien una relació directa amb l’aigua i el clima. Casualitat? O serà que, com brillantment 
apunta Antonio Miguel Nogués en el seu pròleg, l’aigua —i no menys el clima, què ens 
l’aporta— és un element clau del patrimoni històric d’unes societats que han hagut d’adaptar-se 
a l’aridesa durant mil·lennis?  
 
De fet, el lector descobrirà que, per posar un exemple, només després de la construcció del Nou 
Reg, per iniciativa de Beatriu Fajardo de Mendoza, Benidorm va recuperar al 1666 la seua 
municipalitat i la seua població, que —fonamentalment per la manca d’aigua— havia caigut a 
mitjan segle fins cinquanta habitants, i que probablement no havia desaparegut del tot per la 
conveniència de mantenir en peu l’estratègic castellet del Canfali. De la mateixa manera, sembla 
que la zona de l’Albir a penes es va poblar fins que un aqüeducte romà portà l’aigua a l’època 
imperial —potser des de Polop— i, de sobte, sorgí una magnífica vil·la marítima (¡amb banys 
privats!) envoltada d’un llogaret amb una població gens menyspreable —si ens fixem en els 
centenars de tombes de la seua necròpoli—.  
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Podriem recordar, així mateix, els destrets hídrics de la Vila Joiosa quan la font del Ribàs es va 
secar el 1919, deixant eixuta a una població de més de nou mil habitants, que floria en mig 
d’importantíssimes indústries de xarxa, construcció naval o xocolata, d’una gran flota pesquera i 
comercial, que estrenava orgullosa ferrocarril i un fabulós teatre-cine, que preparava la 
construcció dels espigons del nou port, que acabava de rebre el títol de ciutat durant la visita del 
rei...; dificultats que conduirien a l’erecció del pantà de l’Amadòrio, substituint al reblit pantà de 
Relleu.  
 
A poc que furguem, hi trobarem de seguida poderosíssims components hídrics en la nostra 
economia (des de la ubicació dels dos ports romans de la Marina Baixa junt a les aiguades de les 
desembocadures dels rius Algar i de la Vila als pous de neu o al sistema de regadiu), en les 
manifestacions religioses (des de les rogatives a la Mare de Déu del Miracle a Relleu o les 
llàgrimes de Santa Marta a la Vila Joiosa als santuaris ibèrics en brolladors subterranis com el 
de la Cova de la Pinta, en Callosa d’En Sarrià), en la configuració del nostre paisatge (des de les 
impressionants successions de marges sobre els vessants de les nostres muntanyes fins els ponts, 
els túnels i els molins) i, en fi, a qualsevol aspecte del nostre patrimoni material i immaterial 
(com a les dites i refranys sobre l’aigua i l’oratge (ja sabeu: quan Puig Campana té capell, 
piqueu espart i feu cordell). 
 
Però l’aigua és, en sí mateixa i en el paisatge al què banya, patrimoni natural. La fauna, la flora, 
els barrancs, els aiguamolls... estan determinades per l’oratge i per l’embassament i circulació 
d’aigua.  
 
En les pàgines que segueixen hi ha prou de tot açò.  
 

 
 

Inauguració de les II Jornades pel Sr. D. Antonio Miguel Nogués. 
 
L’ordenació del territori i de les seues activitats són, també hui, els problemes més greus a què 
s’enfrontan les terres valencianes. Sense una ordenació coherent i previsora no es podran 
adaptar al nostre temps problemes històrics recurrents com les comunicacions, la disponibilitat 
d’aigua, els riscs ambientals, l’aprofitament d’energies renovables o el tractament de residus. 
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El model econòmic actual ha promogut una urbanització de l’espai sovint desmesurada, a costa 
de les hortes, de les zones humides, dels boscs i dels vessants de les muntanyes. Els nous 
catàlegs de béns i espais protegits —que, recordem, eren obligatoris per a tots els municipis ja al 
1999, però que només uns quants han desenvolupat a la nostra comarca— han de tenir en 
compte els valor no només arqueològic, etnogràfic o biològic, sinó també els geològics, els 
paisatgístics, els paleontològics... Els pous de neu, els molins, els aqüeductes i altres 
manifestacions de la cultura tradicional de l’aigua demanen, en concret, una ràpida protecció per 
part de les diferents administracions municipals, com queda palés a les conclusions d’aquest 
volum.  
 
Durant les Jornades hem comprovat que encara manca molt per fer, i per això creiem que la 
publicació de les Actes d’aquestes Jornades constituirà un punt de referència bibliogràfica per al 
coneixement del patrimoni natural i cultural de la Marina Baixa, i contribuirà a la vertebració 
científica i emocional d’investigadors, aficionats, docents i pobladors d’uns municipis que, 
històricament, han viscut d’esquenes uns d’altres. Hui sembla que hi ha desitjos de superar 
aquesta situació, de treballar junts, de compartir història i cultura, i per a això cal, primerament, 
recuperar i conservar les manifestacions físiques i immaterials d’aquestes.  
 
 
 
Cal recordar sempre que un event d’auquestes característiques no es fa ell a soles, sense 
institucions i persones darrere. Per tant, en primer lloc, agraïm a l’Ajuntament i al poble de la 
Vila Joiosa l’esforç decidit per posar-hi el seu muscle en aquesta tasca: en primer lloc al Sr. 
Regidor de Cultura, En Marcos Santapau, per assumir decididament el repte que els 
coordinadors li plantejarem: fer nostra la segona edició de les Jornades per tal que hi haguera 
una continuïtat amb les primeres. Açò suposà una inversió no només econòmica (especialment 
pel que fa a aquesta publicació, en un format i un nombre dignes de l’event), sinó també en 
forma de temps laboral de tot el personal del museu, del seu voluntariat cultural i de personal 
d’altres regidories, com la de la Dona, a la titular de la qual, Na Beatriu Llinares, agraïm la 
cessió per a l’ocasió de l’Aula de la Dona, on se celebraren les Jornades. Hem d’esmentar també 
la col·laboració material durant les Jornades de Cajamadrid. 
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Vista dels assitents a les Jornades. 
 
També volem agrair especialment a Antonio Miguel Nogués la presentació oficial de les 
jornades i la seua acceptació de prologar aquest llibre, com magníficament ha fet. A través d’ell 
es gestionà també la col·laboració de la Universitat Miguel Hernàndez, en forma de 
reconeixement curricular als alumnes assistents. 
 
Volem destacar la faena de Mª Jesús Marí com a secretària de les Jornades, sempre eficient com 
és costum en ella; de Nieves Herrera i de Francisco Javier García com a auxiliars administratius, 
envoltats de papers, correus electrònics, certificats i revisions d’actes; de Concha Cañada com a 
voluntària cultural, present quan calien mans per ajudar en qualsevol cosa; de Malena Lloret, 
Ana Martínez, Carmina Bonmatí i Beatriz Blas, totes elles del Museu Municipal; i com a tals 
ben acostumades a posar espatlles i bon humor; a José Tomás Hidalgo, encarregat de l’Aula de 
la Dona, cordial i faener; d’Alberto Andrés, del Cefire, que ha tramitat el reconeixement i 
certificació del curs per aquesta institució, incansable i animós col·laborador en tot allò que 
afecte a la recuperació de les nostres arrels; a Jacinto Orozco, qui ens emocionà amb poques 
però sàvies paraules de qui atresora i compartix una rica història; de Pablo Giménez Font, 
Feliciana Sala i José Antonio López Mira, els quals van acceptar presentar diferents sessions de 
les Jornades, i des dels seus fronts i perspectives treballen per aquest patrimoni; en fi, a la bona 
gent que, des del nucli germinal de l’Associació d’Estudis Comarcals —sorgit d’una proposta 
de Feli Sala durant les I Jornades— col·laborà d’una o altra manera a difondre la proposta i 
completar un programa molt atractiu, els resultats del qual té el lector a les seues mans: a 
aquesta entitat correspondrà agafar el testimoni i convocar i desenvolupar subsegüents Jornades.  
 
En fi, hem d’agrair tots els assitents que, amb la seua nombrosa presència, contribuïren a donar 
sentit i a enriquir aquestes Jornades, que ens van reunir a dèsset dies del mes de desembre de 
2005 a la vila real de Vila Joiosa. 
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El nostre objectiu està assolit. Ara desitgem aigua i bon oratge perquè aquest plançó cresca i es 
convertisca en un arbre sòlid i robust, que d’ací mil cinc-cents anys encara done fruits com les 
oliveres més anyenques de la Marina Baixa. 
 

 
 

Alguns dels ponents de les Jornades durant un col·loqui. 
 
La Vila Joiosa, setembre de 2006. 
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PATRIMONIO INMATERIAL. LA CULTURA DEL AGUA EN POLOP 
DE LA MARINA 

 
Begoña Masanet Tamarit 

Resum 

En aquesta ponència volem presentar les restes materials del Reg Major de Polop i les possibilitats que hi han 
per a una eficaç posada en valor d’un sistema de reg construït al segle XVII i que hui dia continua en ús. Degut 
a la seua trajectòria històrica, el seu estat de conservació i peculiar forma d’organització, aquesta xarxa de 
séquies, brocals i molins és un dels sistemes hidràulics més rellevants de la província d’Alacant. No obstant 
això, a penes s’han desenvolupat estratègies destinades a la conservació i difusió d’aquest element patrimonial 
que ha articulat algunes de les poblacions més importants de la Marina baixa. Des d’època antiga s’han portat 
a terme importants obres arquitectòniques per als diferents usos de l’aigua. Són molts també els oficis 
relacionats amb aquest recurs natural, com ara els aiguaders, els moliners, les bugaderes, els sequiers... i altres 
que obtenen el seu mitjà de subsistència gràcies a l’aigua. En aquest treball, doncs, pretenc relacionar la 
influència que l’aigua ha tingut i seguix tenint en la història i les tradicions d’aquest poble i de la seua gent. 

Resumen 
 
En esta ponencia queremos presentar los restos materiales del Reg Major de Polop y las posibilidades que 
existen para una eficaz puesta en valor de un sistema de riego construido en el siglo XVII y que hoy en día 
continúa en uso. Debido a su trayectoria histórica, su estado de conservación y peculiar forma de organización, 
esta red de acequias, brocales y molinos es uno de los sistemas hidráulicos más relevantes de la provincia de 
Alicante. A pesar de ello, apenas se han llevado a cabo estrategias destinadas a la conservación y difusión de 
este elemento patrimonial que ha articulado algunas de las poblaciones más importantes de la Marina Baixa. 
Desde época antigua se han llevado a cabo importantes obras arquitectónicas para los distintos usos del agua. 
Son muchos también los oficios relacionados con este recurso natural, como, por ejemplo, los aguadores, los 
molineros, las lavanderas, los acequieros… y otros tantos que obtienen su fuente de subsistencia gracias al 
agua. En este trabajo, por tanto, pretendo relacionar la influencia que el agua ha tenido y sigue teniendo en la 
historia y las tradiciones de este pueblo y de sus gentes.  
 
Summary 
“Intangible Heritage.  The culture of water in Polop de la Marina” 
 
In this paper, I would like to present the material remains of the “Reg Major” (the Main Irrigation System) of 
Polop and the possibilities that exist for an efficient development of this irrigation system constructed in the 17th 
century and which is still in use today.  Due to its historical past, its state of conservation and its unusual 
arrangement, this network of channels, dykes and watermills is one of the most outstanding hydraulic systems in 
the Province of Alicante.  Despite this, scarcely any strategies for the conservation or diffusion have been 
implemented on this cultural feature which has linked some of the most important settlements in the Marina 
Baixa region.  From ancient times, important architectural works have been carried out related to the different 
uses of water.  There are also many trades related to this natural resource, such as; the “aguadores” (water 
distributors), the “molineros” (millers), the “lavanderas” (washerwomen) the “acequieros” (irrigation channel 
maintenance workers)…. as well as other professions which were based on the supply of water.  Therefore, in 
this work, I would like to relate the influence that water has had and continues to have on the history and 
traditions of this village and its people. 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de agua, como instrumento unificador de tradiciones y técnicas, se integra perfectamente 
en la definición, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Oral e Inmaterial, celebrada en octubre de 2003, y en la que “se entiende 
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por patrimonio cultural inmaterial las prácticas, representaciones y expresiones, los conocimientos y 
las técnicas que procuran a las comunidades, los grupos e individuos un sentimiento de identidad y 
continuidad. Los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales asociados a esas prácticas 
forman parte integrante de este patrimonio”. 

La cultura del agua en Polop de la Marina viene acompañada de una larga tradición histórica, razón 
por la cual siempre ha jugado un papel muy importante en el día a día de sus habitantes. Desde sus 
orígenes hasta nuestros días, la arquitectura hidráulica ha ido modelándose y adaptándose a los nuevos 
tiempos según las necesidades socioeconómicas del pueblo, dejando tras ella  la huella de una serie de 
oficios relacionados con el agua, que todavía hoy siguen en uso. 

Por otra parte, la calidad y abundancia de las aguas de Polop ha aumentado en popularidad con el paso 
de los años, siendo actualmente conocida en casi todos los rincones de España. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Orígenes (s. II a. C. - I d. C.) 

Polop de la Marina tiene su origen en las poblaciones íberas que hace 2500 años ocupan la pequeña 
elevación en la que hoy se ubica el antiguo cementerio. Rodeado de tierras fértiles para el cultivo, así 
como de cuatro ríos (Gulapdar, Chirles, Guadalest y Algar) que irrigan sus inmediaciones; si a esto le 
sumamos la posición estratégica, desde la que se divisa todo el valle de Guadalest, el mar y las sierras 
colindantes (Bernia, Serrella, Aitana), el resultado es un enclave perfecto para el asentamiento de un 
poblado ibérico. 

Período musulmán 

A pesar de las escasas noticias que se tienen con respecto a este período de la historia de Polop de la 
Marina, los restos arqueológicos1 y la marcada huella que su cultura ha dejado en nuestras tradiciones 
evidencian una larga estancia en estas tierras. A lo largo de los siglos los árabes se dedicaron al 
cultivo de las tierras, canalizando  las aguas y ordenando los riegos para obtener un mayor 
rendimiento en las cosechas. 

Según las crónicas antiguas “el castillo de Polop era de buena fábrica y muy importante porque tenía 
agua dentro”. Aún hoy en día se pueden observar los restos de un aljibe de época almohade (s. XII), 
localizados al noroeste del antiguo cementerio (fig. 1). 

 

Fig. 1: Aljibe de época almohade (s. XII) en el castillo de Polop. Estado actual. 
 
1 Entre los restos cerámicos hallados en la última intervención arqueológica (2003) realizada en las laderas del 
cerro del castillo han aparecido unos fragmentos adscritos al período almorávide/almohade, fechado entre 
finales del s. XI hasta la primera mitad del s. XIII. 
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Señorío de Polop 

Desde 1244 hasta 1457 el territorio de Polop de la Marina  pasará por múltiples manos, tanto árabes 
como cristianas; sin embargo, a partir de 1457 el señorío de Polop pasa a pertenecer a los Fajardo, 
familia murciana que regirá este pueblo hasta la extinción de los señoríos en el siglo XIX. 

A mediados del siglo XVII, una componente de la familia de los Fajardo, Beatriz, decide tramitar la 
construcción de una acequia que llevará por nombre Nou reg o Reg Major de l’Alfás, conocida 
popularmente como la sequia mare (fig. 2). 

La nueva acequia, con una longitud aproximada de unos 15 kilómetros, llevaba el agua desde la Font 
del Salt  de Polop hasta l’Alfàs de Benidorm, irrigando, así, unas 1207 hectáreas de terreno. La 
finalización y puesta en funcionamiento de esta obra dio lugar a un cambio económico importante, 
tanto para los habitantes de Polop, como para el resto de pueblos implicados, entre los que se 
encontraban La Nucía, Alfaz y Benidorm. La construcción del Nou reg además, traerá consigo nuevos 
puestos de trabajo, tanto durante las obras de realización (peones de obra, alarifes, ingenieros) como 
durante su posterior mantenimiento (acequieros, poceros). 

El incremento de la producción agrícola, unido a las mejoras en las infraestructuras urbanas y 
agrícolas, tendrá como resultado un incremento de la población, que a su vez favorecerá las rentas 
señoriales. 

Primera mitad del siglo XX 

En abril de 1910 el Gobierno Civil y la Delegación Provincial de Sanidad advertían al Ayuntamiento 
de Polop de la necesidad de tomar las medidas preventivas pertinentes ante una posible invasión de 
ciertas plagas. El agua, al discurrir de forma natural, llegaba al lugar donde se abastecían los 
habitantes del pueblo con gran cantidad de materias orgánicas e impurezas, razón por la cual en junio 
de ese mismo año se autorizó la ejecución de las obras necesarias para tapar la acequia que conduce el 
agua potable en la parte comprendida bajo el puente del barranco de las fuentes de Polop. 

Años más tarde, durante el período de posguerra, se estudia la posibilidad de elevar las aguas  por 
encima del nivel natural de riego para poder transformar la tierra de secano en tierra de regadío y así 
dar solución a la necesidad básica del momento, que era la alimentación de la familia. Estas ideas se 
plasman con la formación de la Sección de Aguas Elevadas del Riego Mayor de Polop, empresa que 
consigue llevar el agua de riego hasta los límites del término municipal e incluso rebasarlo. 

En primer lugar, era necesario organizar un sindicato y redactar unas ordenanzas, con las que regular 
el consumo del agua de riego. Una vez dibujados los planos, se realizan las obras pertinentes y 
finalmente se lleva a la práctica, consiguiendo que todos los propietarios de Polop tengan acceso a 
cultivos de regadío. 

Aún hoy el sistema de riego se rige a través de las Ordenanzas del riego mayor de Polop, aprobadas el 
23 de septiembre de 1945 y, según las cuales, los distintos usuarios tienen derecho a las aguas de las 
fuentes del Garrofer, Terrer, Bunea, Salud o Brazalet y demás sobrantes; mientras que la población se 
abastece de agua potable a través de las fuentes del Garrofer, situadas unos metros más abajo del 
barranco de les Fonts y cuyo caudal está siempre por encima de los 50 litros por segundo (fig. 3 y 4). 

Últimas décadas del siglo XX 

En el año 1978 el déficit de agua obliga a la comarca de la Marina a recurrir a las aguas subterráneas 
para hacer frente a la sequía. Este sistema de utilización conjunta de recursos superficiales y 
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subterráneos, utilizado en la Marina Baja en la década de los 70, aún hoy se pone como ejemplo de 
gestión del uso del agua de riego. 

En la década de los 90, el sector agrícola participaba del consumo total de agua en un 80%, sin 
embargo, en los últimos años del siglo XX, debido al incremento del turismo y al desarrollo 
urbanístico, la demanda de agua para industria y abastecimiento ha ido aumentando hasta alcanzar 
valores comparables en algunos casos a la demanda de la agricultura (fig. 5). 
 

      

 

 

Fig. 2: Mapa de localización del 
Reg Major. Proviene del artículo 
de AMILLO, F., 2003: “Beatriz 
Fajardo y el Reg Major de 
l’Alfàs”, Libro de fiestas de Polop 
de la Marina, 45-55. 

Fig. 3: Sistema de riego y encauzamiento del agua potable. 
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ARQUITECTURA DEL AGUA 

A lo largo de este trabajo hemos visto como las obras arquitectónicas relacionadas con el agua tienen 
lugar desde los primeros momentos de la historia, empezando por el hombre que recoge el agua de 
lluvia a través de un canal excavado en la tierra hasta los albañiles que actualmente participan en las 
obras de canalización de agua. Por tanto, podemos decir que el agua, además de ser un elemento 
necesario para la vida, es aprovechada para obtener un rendimiento económico tanto a nivel público 
como a nivel particular. Este aprovechamiento del agua queda plasmado en los diversos oficios que, 
relacionados con este recurso natural, surgen a lo largo de la historia de la humanidad, y de los que 
enumeramos unos cuantos ejemplos: 

• Los albañiles y alarifes especializados en construcciones hidráulicas. 
• Los acequieros, encargados de la distribución del agua de riego y del  mantenimiento de las 

acequias. 
• Los poceros debían mantener limpios los pozos y vigilar el nivel de agua (fig. 6). 
• Los molineros se encargaban del buen funcionamiento de los molinos harineros, que situados 

junto a fuertes bajadas de agua producían harina para el consumo humano2. 
• Las lavanderas lavaban las ropas en lugares habilitados para ello, como los lavaderos 

municipales3, o en su defecto, en los ríos o fuentes más cercanas. 
• Los cantareros o aguadores llevaban el agua a las casas que no disponían de aljibe propio (fig. 

7) o la vendían al caminante que, sediento, pedía sus servicios. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

La riqueza de las aguas de las fuentes del Garrofer y Terrer son conocidas desde antaño y aún hoy los 
turistas vienen a llevarse en garrafas el agua que mana de los caños de la fuente de los Chorros (fig. 
8), situada en la plaza del mismo nombre (Plaza de los Chorros). 

Por tanto, para finalizar este trabajo, nada mejor que destacar las palabras que dos autores valencianos 
de distintas épocas, como son Antonio José Cavanilles (s. XVIII) y Gabriel Miró (s. XX), dedican al 
agua de Polop de la Marina: 
 
2 En el siglo XVII se construyen dos molinos harineros en Polop, siendo hoy en día inexistentes. 
3 En la actualidad el lavadero municipal de Polop ya es historia, pues fue derribado a finales del siglo pasado. 

Fig. 4: Canalización del agua de “les Fonts de 
Polop”. 

Fig. 5: Panel informativo por obras 
relacionadas con el agua en una nueva zona de 
desarrollo urbanístico en las faldas del monte 
Ponoch. 
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“Poseen un término con mucha extensión, con abundantes aguas para el riego y como la 
aplicación de los naturales compite con la fertilidad del suelo, sacan preciosos frutos” 
(Cavanilles, 1797, 237). 

“Este pueblecito moreno creció junto al agua. Todas las fuentes saltan de los 
algarrobales y olivares plantados por los moros; todas han recibido la gracia de un 
nombre y no falta la que se llama de la Salud” (Miró, 1970, 93). 

 

         

Fig. 6: Pozo de San Francisco. Estado actual 
 

 

 

 

Fig. 7: Aljibe particular (finales 
del s. XIX- principios del s. XX) en 
la partida de Palmosa. Restaurado 
en 1999. 
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Fig. 8: Imagen actual de los Chorros de Polop, en la que se pueden leer unas palabras que Gabriel 
Miró dedicó al agua de Polop en su libro Años y Leguas. 
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EL REG MAJOR DE L´ALFAS 

Francisco Amillo Alegre 
IES Beatriu Fajardo -Benidorm- i Universitat Miguel Hernández de Elx 

Resum 

En 1666 la construcció per Beatriu Fajardo de Mendoza del “Reg Major de l’Alfàs”, un sistema de regadiu des 
de Polop fins Benidorm, capgirà l’economia del territori. L’increment de producció agrícola, la creació de 
noves infraestructures i especialment l’increment de la població, feren sorgir nous municipis com la Nucia i 
l’Alfàs del Pi i possibilitaren la recuperació de la municipalitat de Benidorm, perduda al segle XV. La creació 
dels nous municipis va originar una nova divisió territorial amb nous límits municipals. El procés es va fer 
mitjançant Cartes de Poblament que organitzaren la vida municipal i l’ús de l’aigua de reg. Al llarg dels segles 
XVIII i XIX el “Reg Major” va ser important no sols per al reg agrícola sinó també per al consum humà i del 
ramat i per a moure molins fariners. En la dècada de 1950, els canvis econòmics introduïts per la nova 
economia turística determinaren que perdera importància fins que s’integrà en el sistema de reg del Canal Baix 
de l’Algar. 
 
Resumen 
 
En 1666 la construcción por Beatriu Fajardo de Mendoza del “Reg Major de l’Alfàs”, un sistema de regadío 
desde Polop hasta Benidorm, revolucionó la economía del territorio. El incremento de la producción agrícola, 
la creación de nuevas infraestructuras y especialmente el incremento de la población, hicieron surgir nuevos 
municipios como La Nucía y Alfaz del Pí, y posibilitaron la recuperación de la municipalidad de Benidorm, 
perdida en el siglo XV. La creación de nuevos municipios originó una nueva división territorial con nuevos 
límites municipales. El proceso se hizo mediante Cartas de Doblamiento que organizaron la vida municipal y el 
uso del agua de riego. A lo largo de los siglos XVIII y XIX el “Reg Major” fue importante no sólo para el riego 
agrícola, sino también para el consumo humano y del ganado y para mover molinos harineros. En la década de 
1950, los cambios económicos introducidos por la nueva economía turística determinaron que perdiera 
importancia hasta que se integró en el sistema de riego del Canal Bajo del Algar. 
 
Summary 
 “The Reg Major of L’Alfas” 
 
In 1666 the “Reg Major” (Main Irrigation System) of L’Alfas was constructed by Beatriu Fajardo de Mendoza.  
This irrigation system covered an area from Polop to Benidorm and revolutionised the local economy.  The 
increase in agricultural production, the creation of new infrastructures and especially the increase in 
population led to the emergence of new Municipal areas such as La Nucia and Alfaz del Pí, and made possible 
the recovery of the Municipal area of Benidorm which had disappeared during the 15th century.  The creation of 
new municipal areas created a new territorial division with new municipal boundaries.  This process was 
carried out through “Cartas de Poblamiento” (Town Charters) which organised municipal life and the use of 
water for irrigation.  Throughout the 18th and 19th centuries the “Reg Major” was important, not only for 
irrigating the land, but also for human and livestock consumption and to drive the flour mills.  In the 1950s, the 
economic changes that came with the new economy of tourism signified its decrease in importance and it 
eventually became incorporated into the irrigation system of the “Canal Bajo del Algar” (Lower Channel of the 
River Algar). 
 
 
 
 
 
 

29



INTRODUCCIÓ 

Benidorm, fundat el 1325, va nàixer en un moment difícil caracteritzat per la greu crisi dels segles 
XIV-XV, el resultat de la qual va ser la seua despoblació a finals del s. XV. Tan sols el castell, per la 
seua contribució a la defensa del litoral, va estar poblat ininterrompudament per una xicoteta guarnició 
pagada pel Regne de València. La disminució de la població va provocar la pèrdua de la categoria de 
municipi i la seua integració a Polop. 

Quan en 1654 Beatriu Fajardo de Mendoza va prendre possessió de les seues senyories de la Marina, 
Benidorm continuava sense institucions municipals, estava escassament poblat i tenia una pobra 
agricultura de secà. La situació canvià radicalment perquè, per iniciativa seua es va introduir un 
sistema de regadiu que primerament es denominà “Nou Reg” i després, al segle XVIII, “Reg Major de 
L’Alfàs”. Als segles XIX i XX la denominació oficial era “Reg Major de l’Alfàs del Pi i Benidorm”. 

La casa dels Fajardo posseïa la senyoria de Benidorm des del segle XV. Al segle XVII Joan Fajardo 
de Mendoza era el propietari de la senyoria. Tingué tres fills: Alfons, que va morir abans que son pare, 
Dídac Fajardo, que va succeir son pare en la senyoria però que va morir molt jove sense descendència, 
i Beatriu Fajardo que en 1643 va succeir al seu germà Dídac com a senyora de Polop i Benidorm. 
Heretà per la banda de son pare la senyoria de Montealegre, al regne de Múrcia i per la banda de sa 
mare la senyoria d’Albudeite, també a Múrcia. Pretengué, a més, heretar les senyories de Polop i 
Benidorm que li corresponien per línia paterna però sa tia Isabel Fajardo de la Cueva i un membre 
col·lateral de la família, Francesc Fajardo, reclamaven també el dret a ser senyors de Polop i  
Benidorm. Es va iniciar un plet i finalment la Reial Audiència de València dictà sentència en 1654 a 
favor de Beatriu Fajardo de Mendoza. La mort sense descendents barons de Francesc Fajardo 
esdevinguda uns mesos abans, juntament amb el fet que ella tinguera fills mascles,  li van facilitar les 
coses. 

La senyoria de Benidorm només podria heretar-se per línia exclusivament masculina. Per a que no 
revertira a la corona el rei Felip IV l’autoritzà a heretar mitjançant Reial Cèdula de 8 de maig de 1654 
previ pagament de dos mil ducats.  A partir d’eixe moment també les dones podrien heretar la 
senyoria de Benidorm. 

EL “NOU REG” 

La senyoria de Benidorm era un domini poc productiu i poc poblat a causa de l’escassa rendibilitat de 
les terres de secà en una zona de febles precipitacions. Per a posar-ne remei Beatriu Fajardo va 
impulsar la construcció del “Nou Reg”. Les obres havien finalitzat a primers d’abril de 1666 i  
permetien posar en regadiu unes 1.200 hectàrees a Polop, La Nucia i Benidorm. La nova séquia 
portava l’aigua des de la Font del Salt de Polop, fins a l’Alfàs de Benidorm amb una llargària d’uns 15 
km, atés que el seu traçat no era rectilini (vegeu mapa). Posteriorment s’amplià la seua longitud i es va 
fer arribar fins el casc urbà de l’esmentada població. Als estatuts de l’any 1926, Ordenanzas de la 
comunidad de regantes del Riego Mayor de Alfaz del Pi y Benidorm, s’especifica que la longitud era 
18 quilòmetres i 785 metres repartits entre els termes de Polop (300 m.), de la Nucia (5.090 m.), de 
l’Alfàs del Pi (6.300 m.) i Benidorm (7.090 m.). A més hi havia altres 12 quilòmetres i 150 metres de 
canals  secundaris i altres 2 quilòmetres i 450 metres de canals menors per tal de dur l’aigua fins les 
diferents propietats. Tenia en total 168 boques de reg repartides entre La Nucia (26), l’Alfàs (65) i 
Benidorm (77). 

La construcció de la nova séquia no va ser fàcil per l’orografia de la zona, que és molt accidentada i 
va incrementar les despeses de l’obra. Va ser necessari travessar tossals mitjançant alcavons o galeries 
subterrànies. No sabem quants hi havia al segle XVII. En 1926 hi havia vint-i-quatre galeries 
excavades en la roca, amb una longitud total de 900 metres. A més va ser necessari fer arcs de 
maçoneria per conservar el pendent hidrogràfic; en 1926 hi havia deu arcs que mesuraven en conjunt 
120 metres (fig. 1). En altres sectors, que ocupaven aproximadament la meitat de la séquia, el llit era 
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de terra i l’aigua es perdia per filtració. Posteriorment, entre 1668 i 1669 se solucionà aquest 
inconvenient fent de maçoneria una part del llit i les parets de la séquia, encara que en segles 
posteriors es feren necessàries continuades reparacions, la qual cosa originà problemes i plets entre 
senyors i vassalls. 

La documentació de 1668 afirma que Beatriu Fajardo va comptar amb el suport entusiasta dels veïns, 
que treballaren de franc. Però cal tenir present que al segle XVII els testimonis estaven molt dirigits i 
no convé entendre les seues afirmacions de forma literal. A finals del segle XIX Orts Berdín opinava 
que aquest treball gratuït dels vassalls era una imposició senyorial. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mapa: El Reg Major tenia un traçat 
sinuós perquè havia d’adaptar-se a les 
irregularitats del relleu i aprofitar el 
desnivell del terreny. L’aigua circulava 
per gravetat tot baixant més de 200 
metres d’altitud entre Polop i Benidorm.  
 

Fig. 1: L’orografia de la 
zona va dificultar la 
construcció de la séquia. Per 
conservar el pendent 
hidrogràfic va ser precís, en 
alguns llocs, construir ponts 
com aquest que salva un 
barranc i es troba a l’Alfàs 
del Pi.  
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LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DEL “NOU REG” 

El regadiu capgirà la situació econòmica de les senyories de Polop i Benidorm. Les conseqüències 
més notables de la construcció Reg Major de l’Alfàs van ser quatre: 

a) Increment de la producció agrícola.  La documentació diu clarament que abans de construir la 
séquia, les terres eren molt poc productives però en transformar-se en regadiu el seu valor 
s’incrementà notablement. Va créixer la producció dels cultius de regadiu però també les tradicionals 
del secà (vinyes, oliveres i garrofers) per rompuda de noves terres. La major part de la producció del 
regadiu (blat i hortalisses) es dedicava a l’autoconsum mentre que la producció del secà (ametles, vi, 
panses, figues seques) es dedicava a l’exportació, cosa que es feia des de l’Edat Mitjana. 

A mes s’introduïren cultius d’origen americà. Un document de 1705 parla de la dacsa i el tabac. El 
tabac, segons Bernat Espinalt, s’elaborava a principis del segle XVIII en unes fàbriques que hi havia a 
la localitat. Pel que fa a la dacsa probablement es fa referència al cereal vingut d’Amèrica, cultivat al 
regadiu i no al tradicional Sorghum saccaratum (sorgo en castellà) que es cultivava al secà. 

b) Increment de les rendes senyorials. Pel que fa a la rendibilitat econòmica de les senyories de 
Polop i Benidorm, resulta evident que Beatriu Fajardo, amb la construcció del Reg Major, va fer una 
excel·lent inversió pels guanys econòmics que li va reportar a ella i als seus successors. El 1617 els 
beneficis d’Alfons Fajardo pel lloguer de les rendes senyorials de Polop i Benidorm eren 900 lliures. 
En 1668, als dos anys de fer la séquia, eren 1.300 lliures. A més Beatriu Fajardo cobrava pel dret de 
regar 300 lliures anuals i pel nou molí fariner de Polop unes altres 300 lliures. O siga que l’any 1668 
els ingressos senyorials eren d’unes 1.900 lliures anuals. En anys successius el seu valor s’incrementà 
de forma regular fins arribar als 6.600 pesos, equivalents a 9.900 lliures, en l’any 1762. 
Malauradament el costum dels senyors de carregar amb censals les seues senyories va minvar els 
beneficis i va suposar major càrrega impositora per als vassalls. 

c) Increment de la població. L’augment de la producció agrícola tingué com conseqüència 
l’increment de la població de Benidorm per la qual cosa el 1666 es va regular la vinguda dels nous 
pobladors amb la Carta de Poblament. 

La Carta de Poblament disposava que 40 veïns, uns 180 habitants, tingueren el seu habitatge dins les 
muralles per tenir dret a rebre terres. Només quan se sobrepassara l’esmentada quantitat podrien viure 
el nous pobladors en un altre municipi. En 1668 la documentació parla de 25 cases noves a la Nucia, 
uns 112 habitants. A Benidorm eren 15 cases, uns 68 habitants, que s’havien establert a Benidorm 
d’acord amb la Carta de Poblament de 1666 i que caldria afegir als antics pobladors, unes 10 cases 
més. En canvi, a finals del segle XVII hi havia uns 65 veïns a Benidorm, uns 292 habitants, la qual 
cosa demostra que es va poblar amb relativa rapidesa. Un document sobre el reg de 1689  ens ha 
permet construir el quadre núm. 1 que mostra la població aproximada de les senyories d’eixe any. 
Aquestes dades es reforcen si tenim present un altre document de l’arxiu parroquial de 1690 que parla 
de “prop de tresentes persones de confesio”. 

Un factor que possiblement explica la rapidesa de la repoblació de Benidorm es que la superfície de 
terra que es lliurà en 1666 als nous pobladors, una “heretat” (equivalent a 80,5 fanecades i a 67.080 
m2) era una quantitat de terra molt acceptable per a una família camperola. Açò va permetre 
l’existència d’un grup d’agricultors acomodats, amb bones extensions de terra. La Carta de 1666 
permetia també establiments amb mitja heretat i fins i tot 1/3 d’heretat. Davant l’afluència de nous 
pobladors, els senyors territorials feren establiments d’acord amb eixa norma i els que s’instal·laren 
més tard reberen menys superfície i la seua situació era, per tant, menys favorable. Aquestes 
diferencies possiblement expliquen les rivalitats socials constatades a principis del segle XVIII a 
Benidorm. 

Gràcies a l’agricultura de regadiu la població de Benidorm va continuar creixent al llarg dels segles 
posteriors. 
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El quadre núm. 2 ens mostra l’evolució dels habitants de Benidorm fins l’any 1950, o siga durant 
l’etapa en què l’agricultura era l’activitat econòmic predominant. Es constata que la població va 
créixer ràpidament en la segona meitat del XVII i més encara al llarg del segle XVIII. L’increment 
demogràfic està relacionat amb el del casc urbà de Benidorm, que a finals del segle XVII desbordà les 
muralles, tot sorgint un barri fora d’elles, el raval. 

Crida l’atenció la diferència entre la xifra d’habitants de 1689 i la dels censos de 1703 i de 1712. No 
sembla normal que la població minvara i es poden donar diverses explicacions però la més provable 
és l’ocultació del nombre real d’habitants en els censos de 1703 i 1712 que tenien una finalitat fiscal. 
Açò concorda amb el fet que les investigacions demogràfiques actuals tenen tendència a incrementar 
les xifres de població de finals del segle XVII, dins d’una fase de recuperació econòmica. A més, hi 
ha autors que parlen d’un 40 % d’ocultacions d’habitants en el cens de 1712 que s’havia fet amb una 
finalitat fiscal. En el cas de Benidorm l’ocultació podria ser més gran. 

Una altra conseqüència del creixement demogràfic dels segles XVIII i XIX va ser la necessitat de 
rompre i posar en cultiu noves terres. Esgotades primerament les més planes i per tant més adients per 
al cultiu, va ser precís rompre terres marginals: barrancs i zones amb molt de pendent de les 
muntanyes que envolten Benidorm. Amb molta laboriositat configuraren uns camps de cultiu 
mitjançant bancals de pedra seca. On hi havia una mica de terra aprofitable, com per exemple un 
barranc, es creava un bancal encara que fóra menut. Aquests bancals impressionen per la quantitat de 
treball humà invertit per plantar tan sols un arbre. Eren superfícies dedicades a una agricultura de 
secà, basada en els cereals, garrofers i oliveres. De vegades es regaven amb aigües de pluja que 
circulaven per les torrenteres i que eren arreplegades en aljubs, dels quals es conserven alguns, per 
exemple a la Serra Gelada (fig. 2). 

 
 
 
 

 

Fig. 2: A causa del creixement demogràfic dels segles XVIII i XIX es posaren en conreu 
terres de secà, difícils de regar. En ocasions s’aprofitaven les aigües de pluja tot embassant  
les que circulaven pels barrancs mitjançant aljubs com aquest situat a la Serra Gelada, i 
que per manca de conservació, està en perill de desaparéixer. Constituix un exemple 
d’arquitectura popular de l’aigua. 
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d) Millores en les infraestructures urbanes i agrícoles. Finalment, una altra conseqüència del 
creixement de la població va ser la necessitat de noves construccions per millorar les infraestructures 
urbanes i agrícoles de les poblacions de la Marina. En aquesta primera fase es tractava de posar remei 
a les necessitats més peremptòries: reg, alimentació i defensa. Per això, simultàniament amb la séquia, 
les obres que es duen a terme són dins del casc urbà de Benidorm: les cases i la reparació dels 
elements defensius. A la Carta de 1666 es diu que hi ha quaranta solars preparats dins les muralles de 
la vila. Posteriorment, quan la població començava a instal·lar-se a les noves viles, es necessitaren 
altres infraestructures que segons un document de 1668 eren: 

• reparar la meitat de la séquia i recobrir el seu llit amb maçoneria perquè perdia aigua per 
molts llocs. 

• un altre molí fariner a Polop, tot aprofitant la força de caiguda de l’aigua de reg. 
• un forn a Benidorm a causa de l’augment de la població. 
• reparar les muralles de Benidorm, que per estar situada a la costa o marina, era imprescindible 

per a la seguretat dels seus habitants i de la comarca.  
• fer dos ponts de fusta a Benidorm per als fossats de la fortalesa. 
• fer un hostal a Benidorm. 
• fer un forn de pa a La Nucia. 
• fer un hostal a La Nucia. 
• fer un forn de calç per a les esmentades obres, especialment la séquia. 

Excepte la séquia i les obres de defensa, la resta eren regalies, és a dir, negocis que només el senyor 
podia instal·lar i explotar per la qual cosa no hi havia competència possible: molins, forns, hostals, 
tavernes, almàsseres, etc. La forma usual d’explotar-les era llogar-les a un particular. 

Quadre 1. Població de les senyories de Polop i Benidorm en 1689. 

POBLACIÓ VEÏNS* 

Polop (150) i Xirles (30) 180 
Benidorm 65 
La Nucia 70 
Altea (regants del Reg Major) 30 

 
* Per convertir veïns en habitants multiplicar per 4,5 
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Quadre 2. Evolució de la població de Benidorm de 1609 a 1950. 

FONT HABITANTS 

Dècades d’Escolano (1609) 72 
Cens de 1646 50 
Recompte de regants de 1689 292 
Cens de 1703 153 
Cens Campoflorido de 1712-1713 180 
Cens 1730 581 
Cens d’Aranda de 1768 1.601 
Cens Floridablanca de 1786 2.526 
Diari de València de 1793 2.772 
Cavanilles 1793 2.700 
Cens de 1842 publicat per Madoz 4.502 
Cens 1857 3.720 
Cens 1860 3.618 
Cens 1877 2.905 
Cens 1887 3.181 
Cens 1900 3.417 
Cens 1910 3.498 
Cens 1920 2.976 
Cens 1930 3.113 
Cens 1940 2.955 
Cens 1950 2.726 

EL CENSAL DE 4.000 LLIURES DE 1668 

La construcció de la séquia, de les cases de Benidorm i del primer molí fariner de Polop havien costat 
unes 6.000 lliures, però ja hem vist que hi havia necessitat de noves construccions les quals es 
valoraven en 4.371 lliures i 10 sous. Com Beatriu Fajardo no disposava de prou efectiu per a fer front 
a eixes noves despeses sol·licità a la Reial Audiència de València permís per a carregar amb un censal 
de 4.000 lliures les senyories de Polop i Benidorm. Un censal era una mena de préstec hipotecari amb 
la garantia de les terres i possessions de qui ho sol·licitava, en aquest cas Beatriu Fajardo juntament 
amb Jeroni Cabot que representava les autoritats i veïns de les senyories. 

Els censals es firmaven davant notari amb indicació de la quantitat que es prestava, tipus d’interés, 
data del pagament, etc. L’interés era en eixos anys del 5 %, i solia pagar-se una vegada a l’any, 
habitualment el 24 de desembre. En aquest cas per les 4.000 lliures es pagarien 4.000 sous anuals. 

Per poder carregar una senyoria amb un censal era preceptiu el permís de la Reial Audiència, la qual 
cosa suposava uns tràmits burocràtics complexos que van generar un document de 46 folis denominat 
“Decret de les Baronies de Polop i Benidorm” que constituix una valuosa font d’informació sobre el 
Reg Major. 
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LA CARTA DE POBLAMENT DE BENIDORM DE 1666 

Conseqüència del regadiu i de l’increment de població va ser que el 8 d’abril de 1666 Beatriu Fajardo 
de Mendoza arribara a un pacte amb un grup de persones amb la finalitat de repoblar la vila de 
Benidorm. D’acord amb la pràctica usual a l’antic Regne de València, es va signar un document en el 
que es posaven per escrit les condicions sota les quals s’establien els pobladors en un territori sotmés 
a jurisdicció senyorial.  Aquest document de 1666, per la seua estructura i finalitat pot considerar-se 
com una Carta de Poblament. Abans del 1666, en efecte, hi havia a Benidorm una població escassa i 
es va instal·lar altra nova. Els antics pobladors hagueren de canviar les condicions del seu assentament 
perquè una part de les terres havien esdevingut de regadiu i eren més rendibles. Per als nouvinguts es 
repartiren noves terres. A més, es fixaren els drets i obligacions del senyor i dels agricultors i 
s’organitzà Benidorm com a municipi independent, tot creant les institucions necessàries: consell, 
justícia, jurats, etc. També es va organitzar la vida econòmica regulant l’ús del Reg Major, el comerç i 
els monopolis senyorials com era costum a les cartes pobles valencianes. 

La Carta unificava els drets i obligacions dels antics i nous pobladors, que a partir d’eixe moment eren 
iguals per a tots. Regulava aspectes molt diversos: govern municipal, recepció de terres i cases, 
obligacions pecuniàries, obligació de residència, etc. 

La finalitat econòmica resulta evident i està en la base de la Carta de 1666, però no era l’única. 
Benidorm estava situat al centre d’una badia i des d’eixe punt es podien controlar amb facilitat les 
cales de la Serra Gelada i l’illa de Benidorm, dos amagatalls tradicionals dels corsaris musulmans. El 
seu emplaçament defensiu era excel·lent per estar dalt del promontori de Canfali, amb tres dels quatre 
costats pràcticament inaccessibles i amb un castell i muralles. Per tant, la defensa del territori va ser 
un altre element que va contribuir a la repoblació de Benidorm. Els seus habitants estarien obligats a 
defensar-lo i aquest aspecte es reflectix també a la Carta de Poblament. 

Coneguem l’esmentada Carta gràcies a un document conservat a l’Arxiu Municipal de Benidorm. No 
es tracta de l’original valencià del segle XVII sinó d’una traducció castellana que ocupa cinc folis 
escrits a mà per l’anvers i el revers. L’esmentada traducció, per l’ortografia i tipus de lletra, pot ser de 
finals del segle XVIII o de principis del XIX. 

A la Carta s’expliquen les causes que motiven el seu atorgament: remeiar la despoblació que fins eixe 
moment hi havia a Benidorm com conseqüència de la pobresa de les terres de secà, per la qual cosa 
s’havia creat el Reg Major. També s’inclouen unes condicions econòmiques que tenen com a objectiu 
organitzar la vida de la senyoria per tal d’assegurar unes rendes per a Beatriu Fajardo i els seus 
successors. Els punts més importants són: 

a) Govern municipal: es regula l’elecció de les autoritats municipals. La importància del reg a 
l’Antic Règim era tan gran que fins i tot hi a una autoritat municipal encarregada del seu control. Es 
tracta del sobresequier, encarregat de vigilar el reg i fer complir les seues normes. A la Carta de 
Poblament no s’indiquen les seues funcions; només es diu que la senyora li donarà la normativa. Però 
al Reglament del Reg Major de 1847 sí que se’n diuen algunes, tot especificant que sempre s’havia fet 
d’eixa manera: “El cuidado de la distribución de las aguas, el de abrir y cerrar las compuertas y 
portillos de la acequia principal y de sus brazales, estaràn á cargo de un sobrecequiero y tres 
acequieros, nombrados y pagados por el dueño de dichas baronías ó por su representante, como se 
ha practicado y se practica, sujetándose para dicha distribucion precisamente a la lista ó nómina de 
los regantes”. 

b) L’ús de l’aigua de reg: a cada heretat se li assigna un “fil d’aigua” o siga tota la que córrega per la 
séquia durant un període de 2 hores. Es l’aigua que prové del Barranc del Salt de Polop a més de les 
del “Chorro” que reguen les hortes de Polop i La Nucia i desaigüen en la nova séquia. El dret a regar 
consistia en rebre un o dos braçals d’aigua durant un termini de 15 dies que era el temps de duració de 
cada tanda. 
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Els propietaris dels nous regadius a Polop i Benidorm es constituirien en una comunitat de regants si 
se sobrepassara el nombre de 150 heretats. La comunitat serà propietària de la séquia i correrà amb les 
despeses de manteniment i reparació fins a 40 lliures. Tota despesa per damunt d’eixa quantitat serà 
pagada per la senyora. El posterior incompliment d’aquesta norma per part dels successius senyors de 
Polop i Benidorm va originar plets i problemes al llarg de tot el segle XVIII. 

c) Lliurament de cases i terres. s’hi especifiquen les condicions per al lliurament als veïns de la casa 
i les terres amb l’obligació de residir a Benidorm per tal de defensar la vila. 

d) Drets senyorials: es regulen els pagaments que per cens i peita hauran de fer els pobladors i les 
penes en cas d’impagament: confiscació de casa, terres i del dret de l’aigua. 

ELS NOUS MUNICIPIS DE LA MARINA 

Una altra conseqüència del Reg Major va ser la creació de nous municipis i la delimitació dels seus 
termes municipals en les senyories de la Marina Baixa. La introducció del regadiu havia produït un 
important creixement de la població que va ser la causa de l’aparició, al llarg dels segles XVII i 
XVIII, dels municipis de Benidorm, La Nucia i l’Alfàs del Pi. 

El gran perjudicat d’aquest procés va ser Polop, que des del segle XVI havia incrementat el seu terme 
municipal en absorbir el de Benidorm. Xirles i la Nucia, les antigues moreries de Polop, sempre 
havien format part del seu municipi. L’Alfàs del Pi no apareix a la documentació fins al segle XVIII 
perquè anteriorment havia format part del terme de Polop. 

A partir de 1666 es produïx un fenomen invers a causa de la segregació de municipis i del primitiu 
terme del castell de Polop sorgiran quatre municipis. El primer va ser Benidorm, que se segregà en 
1666. No tenim constància que l’esmentada segregació originara plets amb Polop, encara que a través 
del plet de la Nucia sabem que sí tingueren discrepàncies. Els límits municipals que li atorgà Beatriu 
Fajardo són bàsicament els mateixos que té actualment tot incloent, a més, l’actual Cala de Finestrat a 
la qual renuncià a principis del segle XVIII mitjançant una concòrdia amb la Vila Joiosa. 

La Nucia se segregà el 1705 en obtenir el 9 de juliol el privilegi de vila malgrat l’oposició del 
procurador Tomàs Sanç. Un mes més tard es va produir la Guerra de Successió que va paralitzar el 
plet, el qual es va reprendre el 1708. El 1721 s’arribà a una concòrdia per compartir els càrrecs 
municipals, però no hi havia acord sobre els límits municipals. A més, Tomàs Sanç defensava la 
hegemonia de Polop i volia que la Nucia i Benidorm pagaren els impostos sobre els béns immobles, 
els personals i els municipals en l’esmentada localitat. Les disputes duraren fins al 1733. 

Pel que fa a l’Alfàs del Pi, la seua segregació es va produir el 1783-84, encara que la seua població 
havia començant el 1666 al voltant d’una antiga torre de defensa. Cal no confondre aquesta localitat 
amb la partida de l’Alfàs de Benidorm, que antigament es denominava l’Alfàs de Baix i que va donar 
el seu nom al Reg Major.  La creació de l’Alfàs del Pi es va fer segregant una part del denominat 
“Alfàs de Polop”, que quedà dins del terme del nou municipi. 

Xirles, antiga moreria de Polop, encara està inclosa dins del seu terme municipal perquè no ha tingut 
un creixement demogràfic tan considerable com la resta de poblacions del litoral. 
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MIL ANYS DE SÉQUIES: ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 
I ORDENACIÓ DEL TERRITORI A ALTEA 

Juan Vicente Martín Devesa 

Resum 

Per a trobar l’origen de les séquies comencem per analitzar els elements que les composen i les seues 
etimologies, la major part de les quals son àrabs. Fem després un repàs a l’estructuració de la població àrab en 
alqueries i als canvis que introduïx el sistema cristià de termes municipals. La major part de l’actual terme 
d’Altea quedava articulat en dos entitats: Altea i Albalat. En general, els segles XV-XVI van estar caracteritzats 
per un lent descens demogràfic, encara més greu amb el Decret de Expulsió del Moriscos, promulgat al 1609 i 
que farà desaparèixer pràcticament tota la població. Durant aquests difícils segles, el manteniment de les 
estructures de captació, canalització i aprofitament de l’aigua patiran també un progressiu abandó, que posarà 
en perill tot el sistema, Les séquies medievals d’Altea que van romandre en ús van mantindre el sistema 
d’explotació dels regadius de les alqueries, adoptat i expandit per la nova comunitat de repobladors a partir de 
1617. 
 
Resumen 
 
Para encontrar el origen de las acequias comenzamos por analizar los elementos que las componen y sus 
etimologías, la mayor parte de las cuales son árabes. Haremos después un repaso a la estructuración de la 
población árabe en alquerías y a los cambios que introdujo el sistema cristiano de términos municipales. La 
mayor parte del actual término de Altea quedaba articulado en dos entidades: Altea y Albalat. En general, los 
siglos XV-XVI se caracterizaron por un lento descenso demográfico, todavía más grave con el Decreto de 
Expulsión de los Moriscos, promulgado en 1609 y que hará desaparecer prácticamente toda la población. 
Durante estos difíciles siglos, el mantenimiento de las estructuras de captación, canalización y 
aprovechamiento de agua sufrirán también un progresivo abandono, que pondrá en peligro todo el sistema. Las 
acequias medievales de Altea que perduraron en uso mantuvieron el sistema de explotación de los regadíos de 
las alquerías, adoptado y expandido por la nueva comunidad de repobladores a partir de 1617.  
 
Summary 
“1000 Years of Water Channels: Hydraulic Structures and Territorial Organisation in Altea” 
 
To discover the origins of the irrigation channels we will begin by examining the features which they are made 
up of and the etymology, the majority of which is Moorish.   Afterwards, we will look at the pattern of Moorish 
settlement in “alquerías” (Moorish hamlets) and the changes that were introduced with the Christian system of 
Municipal areas.  The majority of the actual area of Altea is arranged in two parts: Altea and Albalat. In 
general, the 15th and 16th centuries were characterised by a slow demographic decline, which became more 
acute with the “Decreto de Expulsión” of the Moriscos (Royal Decree of Expulsion of theMoslem converts to 
Christianity) passed in 1609 and which caused the disappearance of practically the whole population.  During 
these difficult centuries, the maintenance of the structures for collecting, channelling and using the water also 
suffered a steady decline, which put the whole system at risk.  The medieval irrigation channels of Altea 
continued in use, maintaining the earlier irrigation systems of the alquerías, which were taken over and 
expanded by new communities of settlers from 1617. 
 

Ara que el temps ha fet que el nostre entorn haja tingut mil cares, es pot tornar la vista enrere, intentar 
reconèixer-nos i veure de quina manera hem arribat al nostre moment, utilitzant tots els indicis i fonts 
d’informació possibles. Reconstruïm els paisatges antics amb les empremtes que han quedat a la terra, 
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a les paraules, a les costums, fent valdre aquella frase de Pierre Goubert, “el passat no mor mai del tot 
i l’historiador es testimoni del present”, on està el que hem fet i el que hem sigut. 

D’aquesta manera qualsevol element del nostre entorn ens parla del passat, encara que les estructures 
hidràuliques ens aporten informació molt important sobre l’evolució de l’ordenació i explotació de 
l’actual terme d’Altea, amb totes les transformacions que han patit molins, basses, ponts, aqüeductes, 
assuts… i les séquies, que n’han sigut testimonis durant segles, mentre portaven l’aigua on feia falta. 
Han servit de fites, han donat nom a carrers, han generat conflictes i les han administrat i refet, deixant 
la seua empremta al paisatge i als documents. 

Però en gran part de la seua història, la séquia ha sigut només un solc a la terra sense més obres, unes 
restes difícils de rastrejar. No res menys, algunes de les seues estructures vinculades així com part dels 
seus traçats romanen amb el temps. Així, les aigües correran per on anaven abans i ens serviran de 
guia, al cap de mil anys. 

Per a trobar l’origen de les séquies hem de començar per analitzar els elements que la composen i les 
seues etimologies, la major part de les quals son àrabs, ja que les comunitats musulmanes van 
extendre el sistema de regadiu i la seua tecnologia a l’Edat Mitjana per tota la Península Ibèrica: 

• La resclosa o pressa que permet la derivació del aigua rep el nom d’assut, que prové de al-
sudd, verb derivat de tancar, en eixe sentit de tallar el pas a l’aigua. 

• Séquia es un terme d’origen arab, saquiya, que significa canal de reg. D’aquest també deriva 
el terme sequier per a designar al màxim responsable de vigilància i control de les 
estructures. 

• Alcavó prové del àrab al-qàbw (cavitat) i s’utilitza per a designar conduccions subterrànies. 
• L’ordre en el es serveixen d’aigua els regants es denomina tanda, derivació de tanzim, 

literalment posar en ordre. 
• Taula es un terme que s’usa per a designar la porció de terra en conreu, una evolució de 

tahwila,que vol dir camp. 
• Algoleja, en origen una paraula per a designar una horta, i que a Altea te el sentit particular de 

ser un terreny de conreu guanyat al llit del riu. 

A la Vall de l’Algar-Guadalest la població musulmana s’organitzava generalment en ALQUERIES. 
Del àrab AL-QARYA (aldea o poble menut), estaven constituïdes per agrupacions de cases amb les 
seues explotacions agrícoles. El territori de l’alqueria estava dividit en MAMLUKA, terres de propietat 
privada o familiar; MAWAT,  terres apropiables per vivificació i  HARIM, terres comunals de ús lliure. 
L’explotació de la mamluka depenia del manteniment d’ una séquia, imprescindible en el conreus 
monsònics aclimatats, que necessitaven reg en estiu, mentre que el mawat generalment estava dedicat 
al secà, a conreus orientats cap al comerç. El harim era explotat en tasques silvícoles i de pasturatge. 
Tots els traçats de les séquies d’Altea estan vinculats a zones on s’han trobat restes arqueològics i 
topònims d’origen islàmic. 

Aquelles comunitats de camperols, units per llaços de sang administraven el culte religiós, els plets 
civils o les labors agrícoles amb total autonomia. Tot el conjunt rebia el nom de la família, amb el 
prefix IBN, deformat en BENI- , com seria el cas de Benimusa i Beniascher. A l’altre cas, Albalat, el 
topònim fa referència a accidents orogràfics o localitzacions concretes, com es un camí o lloc 
pavimentat. 

També la toponímia d’origen àrab ha quedat a la partida del Mandem i a la Font de l’Ama. El primer 
prové de madem (mina) a la ribera sud de l’Algar, en una zona rica en dipòsits d’oligist, mentre que el 
terme Ama pareix derivar de ma, aigua, per a designar una font d’Altea la Vella. 

El principal problema que plantegen els documents posteriors a la conquesta catalano-aragonesa a 
l’hora de reconstruir l’ordenació del territori a l’època musulmana es el concepte administratiu de 
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terme, que alterarà l’articulació de les diferents unitats territorials, tant les alqueries i rafals com les 
medines. 

Les noves unitats administratives van delimitar territoris més amplis amb diversos nuclis de població, 
deixant un d’aquests com a centre de control i captació fiscal, eliminant a molts casos les referències 
expresses d’algunes alqueries per tamany o pel desplaçament de la població. 

La major part de l’actual terme d’Altea, quedava així articulat en dos entitats: Altea (l’antiga Altaia) i 
Albalat (una alqueria situada a la ribera sud del riu Algar), segons ens descriu el document de donació 
de Jaume I a Albert de Mediona en 12724: ”Donem el Castell d’Altea amb totes les seues terres i 
termes, els quals ha de tindre el dit castell a este costat del Riu anomenat d’Algar, que corre entre 
este castell i l’alqueria d’Albalat”. A més el seu límit sud queda establert amb la demarcació de fites 
que es fa a la Carta Pobla de Benidorm de 13255:” i amb el terme d’Albalat, fins la muntanya o serra 
que està a prop de la pesquera [almadrava] del dit lloc d’Albalat... i en direcció a Polop fins Carpeda 
i Montahut”. 

De les altres alqueries, Benimusa, Beniascher o d’altres de les que no ens ha arribat noticia, tindrem 
poques mencions als documents, més enllà de 12496. 

La inestabilitat posterior a la conquesta també va provocar l’èxode de part de la comunitat musulmana 
(ordre d’expulsió de Jaume I al 1248, revoltes com les d’al-Azraq o Ibrahim, assalts a moreries de tot 
el Regne de Valencia cap al 1275…) que va minvar la població. No res menys, es pot assegurar que 
fins el 1388 el lloc d’Albalat va estar poblat, així com la Moreria d’Altea (a la ribera nord) fins al 
segle XVI. Per altra banda es va crear un nou nucli junt a la costa a mitjan segle XIV, que rebrà el 
nom de Bellaguarda. 

A les comunitats de la ribera nord es paguen almenys fins el 1407 les rendes del molí (Campòn, 1990, 
68) i mantenien la seua població almenys fins 1524, quan a l’acta de possessió a conseqüència del plet 
entre Na Castellana Marti i Rodrigo de Palafox (Llorens Barber, 1988), es menciona a un alamí, un 
oficial que podria actuar de sequier. Però en general, els segles XV-XVI van estar caracteritzats per un 
lent descens demogràfic, encara més greu amb el Decret d’Expulsió del Moriscos, promulgat al 1609 i 
que farà desaparèixer pràcticament tota la població. 

Durant aquests difícils segles, el manteniment de les estructures de captació, canalització i 
aprofitament de l’aigua patiran també un progressiu abandó, que posarà en perill tot el sistema, ja que 
en només 30 anys sense un manteniment adequat, queden inservibles sense remei. Es a dir, que un 
buit de població pot portar a una destrucció definitiva dels sistemes d’irrigació. 

Així, encara que fins el segle XV comprovem als documents l’existència de molins a Altea, i per tant 
d’estructures de captació d’aigua, algunes séquies deixaran de funcionar així com els molins.7 Serà 
aquest el cas del Molí Vell d’Altea, les restes del qual estan al Parc de l’Aigua (fig. 1), que va ser 
engolit pel creixement urbà de la nova Vila d’Altea i el seu aljub, reaprofitat com a part d’una 
vivenda. 

Al plànol del terme d’Altea i les seues séquies del segle XVII,8 el molí està unit per un braçal a 
l’anomenada Séquia Blanca que naix al Riu Algar i arriba fins l’Albir. La ruïna total d’aquesta séquia, 
tal com veem al 1652, quan el senyor d’Altea signa una concòrdia amb els veïns per a les obres de 
portar l’aigua a la Séquia Blanca (Pastor Fluixà, 2005, 91-92) pareix la causa més probable de la 
desaparició del Molí al plànol del 1740, quan ja no estava abastit per cap séquia. 
 
4 Original en llatí, Arxiu de la Corona d’Aragó. Reg. 21, fol. 44 vº, pub. per Gutiérrez del Caño (1920). 
5 Original en llatí, pub. per Ajuntament de Benidorm (1986). 
6 Llibre del Repartiment, Reg II, fol. 40 vº, pub. per Ferrando i Francés (1979). 
7 Actualment hi ha evidències arqueològiques de l’existència de huit molins, cinc dels quals apareixen localitzats 
als documents a partir del segle XVII. 
8 Reproducció publicada en Orts i Bosch i Pastor Fluixà (1988). 
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El traçat d’aquesta séquia es semblant al que porta actualment el Reg Nou, que travessa al seu curs alt 
les Partides del Mandem i Benimusa, on es localitzen les restes de tres molins (fig. 2 i 3) i apareix 
vinculada al topònim Albalat, al segle XVII. 

Tot açò ens porta a pensar que l’antiga Séquia Blanca deuria d’abastir a l’època medieval les alqueries 
de la ribera sud, arribant fins a Bellaguarda, però la crisi demogràfica fins al segle XVII va fer que 
desapareguera, almenys parcialment. 

 

 

          
 
Fig. 2 i 3: Restes de molins de les Partides del Mandem i Benimusa. 

Fig. 1: Restes del Molí Vell 
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D’aquesta manera les séquies medievals d’Altea que van romandre en ús van mantindre el sistema 
d’explotació dels regadius de les alqueries, adoptat i expandit per la nova comunitat de repobladors a 
partir de 1617. Les que s’havien arruïnat, van servir de model, ja que al seu emplaçament encara 
restaria part de l’assut i tal volta algun tram de canal, que voldrien seguir en les noves obres, com a 
exemple de traçat i legitimació a un ús anterior pels regants, tal i com s’argumenta per exemple, al 
informe jurídic de 1737 que adduia l’existència una séquia anterior, com a defensa per l’aprofitament 
d’unes aigües que pertanyien a altres regants9. 

L’onze de gener de 1617 En Jaume de Palafox, Senyor d’Altea, dóna Carta de Poblament a la Nova 
Vila d’Altea, una incipient població emmurallada a la ribera sud de l’Algar, estimulant poc a poc el 
creixement demogràfic dels segles XVII-XVIII. L’augment va fer que es posaren en explotació més 
terres i que s’expandiren els traçats de totes les séquies. A la mateixa Carta Pobla el senyor ja es 
compromet a portar aigua (o reconstruir la séquia) a la partida de Sogai,10 esmentant el profit que es 
podia traure dels conreus de garrofers i figueres11. 

Als documents i principalment als plànols de 1732 12 i 1740 13 queden reflectits els traçats complets de 
les séquies, coincidents amb els actuals del Reg Major, el Reg Nou (antiga Séquia Blanca), el Reg 
d’Altea la Vella, el Reg de Sogai i el de Cap Negret i la Pila, que abasteix al Molí de la Torre (fig. 4), 
almenys des del segle XVII.  La població s’assentava també fora del recinte emmurallat, a Cap Negret 
i Sogai, com ho mostra la fundació d’ermites de Sant Tomàs al 1756 i de Santa Bàrbara al 1759. 

Apareixen llavors els reglaments i ordenances per a gestionar l’ús i el manteniment de les estructures 
de captació i conducció d’aigua, el que ens dóna una bona font d’informació de la séquia, però també 
dels conflictes que hi anaven sorgint. Aquestes normatives seguiran també els principis legals del dret 
musulmà sobre l’aigua amb oficials com els sequiers o la institució de la Tanda. 

La producció agrícola anava en augment, així com les explotacions dels regadius i les séquies amb un 
caràcter cada volta més comercial, gracies a l’influencia del port de mar, d’on es reexpedien panses, 
vi, ametles, garrofes o figues cap a nombrosos ports de la Mediterrània.14 Es plantarà fins i tot cotó,15 
que aportava substancials beneficis a finals del segle XVIII. S’atorga una nova concessió per a establir 
el Molí de Garganes cap al 1840 (fig. 5), aprofitant els sobrants del Reg Major16. 

Però en temps de sequera els conflictes s’aguditzaven, així com quan hi havia que reparar la séquia o 
l’assut, a més dels conflictes per la possessió de l’aigua amb altres comunitats de regants des del segle 
XVII. 

Fins al segle XVIII eren el Senyor d’Altea i l’Ajuntament els que controlaven l’administració de les 
aigües i el reg, però al llarg del segle XIX i XX els regants es van organitzar en sindicats, encara que 
per això no més autònoms dels interessos comercials i polítics. Des de llavors ha patit nombroses 
intervencions i reparacions, amb obres de millora de captació o canalitzacions pel creixent nucli urbà, 
que va permetre també d’instal·lació de diferents llavadors públics, mentre els horts que quedaven 
dins del poble van anar desapareixent per les noves construccions, i alguns braçals van ser anul·lats. 

Però el sistema es transformava una volta més, d’una explotació comercial, principalment per les 
carxofes i els tarongers de principis del XX i els nesprers a partir de 1960, es passa a poc a poc a una 

 
9 “Informe jurídico por el Excelentísimo Sr. D. Luis Fernández de Córdova sobre que no se divierten las aguas 
que nacen en los términos de Polop y Chirles”, València 1737. 
10 Article XIX de la Carta Pobla d’Altea. 
11 Article X de la Carta Pobla d’Altea. 
12 “Sistema de riegos de Callosa y Altea”, 1732, Archivo Orgaz-Ávila, pub. per Faus Prieto (1995).  
13 Plano de la Villa de Altea y sus contornos, 1740, pub. per Llorens Barber (1988). 
14 Molts exemples podem trobar a les observacions de Cavanilles de 1797 o al llibre de Duana de 1835. 
15 “Memoriales de Fr. Salvador Barber exponiendo la aptitud de Altea para la cosecha de algodón”, 1778-1780, 
pub. per Llorens Barber (1988). 
16 Les seues restes tambè han estat engolides pel creixement urbà a partir de 1974. 
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explotació agrícola cada vegada més industrialitzada, amb una xarxa de distribució del producte ja 
envasat per a la venda. Actualment la séquia del Reg Nou, com tantes altres, està sent canalitzada per 
al reg amb dispositius de goteig, que farà anular la conducció per la séquia, després de mil anys. 

D’aquesta manera les activitats canvien o desapareixen, quedant només a la memòria o gravades als 
elements del nostre entorn, que ens ensenyen el camí seguit fins a viure com vivim. La seua evolució 
van mostrant-nos el que deixem arrere, el que estem deixant de fer, el que oblidem, mentre construïm 
el nostre futur sobre les il·lusions, esforços i tragèdies dels nostres avantpassats, sobre l’herència 
mil·lenària del nostre Patrimoni, que desapareix orfe de nosaltres mateixos. 

 

 

Fig. 4: Molí de la Torre 

 

 
 
Fig. 5: Molí de Garganes 
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Resum 
 
La presència de la paraula patrimoni en fa rememorar els components del concepte patrimoni més acostats a 
les persones, als individus, a les vivències, es a dir el que és cultura, en lloc dels més convencionals i que fan 
esment de les construccions o part solida. En l’economia, en la part dedicada a la comptabilitat, el patrimoni es 
pot ordenar en funció de la liquiditat i va des dels solars i edificis, la part mes sòlida i menys mòbil, fins els 
diners de caixa incloent el que freqüentment es coneix com “know how”, és a dir, el coneixement que té 
l’organització de la seva cultura. En el cas de Relleu tractem de la part del patrimoni associada al coneixement 
del grup humà, la cultura hídrica del conjunt social que va donar lloc a la construcció d’infraestructures i al 
seu manteniment. Seria la vella cultura del aigua, sediment no gaire escrit de la experiència secular i assolida 
pel conjunt de la població, en oposició a la nova cultura del aigua, detentada per uns pocs, quasi líders, i 
escrita amb un cànon, cànon focalitzat en certs aspectes ambientals però no amb visió global i conjunta. Cal 
posar la qüestió si són tan diferents pel que fa als seus continguts, no pel que fa a la seva distribució, pràctica i 
experiència entre la població. Aquest és el meu punt d’interès: la cultura hídrica com patrimoni hidràulic, 
salvant les diferencies entre la amplitud d’”hídrica” front a “hidràulica”.  
 
Resumen 
 
La presencia de la palabra patrimonio hace rememorar los componentes del concepto que más se acercan a las 
personas, a los individuos, a las vivencias, es decir, lo que es cultura en lugar de los más convencionales y que 
hacen referencia a las construcciones o parte sólida. En la economía, en la parte dedicada a la contabilidad, el 
patrimonio se puede ordenar en función de la liquidez y va desde los solares y edificios, la parte más sólida y 
menos móvil, hasta el dinero de la caja incluyendo lo que frecuentemente se conoce como “know how”, es 
decir, el conocimiento que tiene la organización de su cultura. En el caso de Relleu, tratamos de la parte del 
patrimonio asociada al conocimiento del grupo humano, la cultura hídrica del conjunto social que dio lugar a 
la construcción de infraestructuras y a su mantenimiento. Sería la vieja cultura del agua, sedimento no muy 
escrito de la experiencia secular y desarrollada por el conjunto de la población, en oposición a la nueva cultura 
del agua, detentada por unos pocos, casi líderes, escrita con un canon,  focalizado en ciertos aspectos 
ambientales pero no con una visión global y conjunta. Hay que preguntarse si son tan diferentes en cuanto a sus 
contenidos, no en cuanto a su distribución, práctica y experiencia entre la población. Éste es mi punto de 
interés: la cultura hídrica como patrimonio hidráulico, salvando las diferencias entre la amplitud de ‘hídrica’ 
frente a ‘hidráulica’. 
 
Summary 
“The Hydraulic Heritage of Relleu” 
 
 “Patrimonio” (both asset and heritage in English) conveys the different concepts more attached to people, 
individuals, or to their life events, in other words common culture, rather than the more conventional idea of 
buildings and other material assets. In economics, in the section dedicated to accounts, “assets” can be 
organised in value from the plots and buildings which are the solid less mobile features (immoveable heritage), 
to the money in the till (moveable heritage) and also what is frequently known as “know how”, that is to say, the 
understanding that the organisation of its culture has (intangible heritage).  In the case of Relleu we are dealing 
with the part of the heritage associated with the understanding of a human group, the hydric tradition of a 
social group who carried out the construction of the infrastructures and maintained them.  This is the old or 
traditional culture of water, the features of which came from tradition and customs, developed by the people of 
Relleu, and which is completely different to the new culture of water, controlled by a few (almost leaders) and 
which follow certain guidelines and rules, and which focus on certain environmental aspects without a global 
and general vision.  You have to wonder if they are so different in relation to their fundamental contents, even if 
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they are different in their distribution, and practise for the population.  This is what I am interested in; the idea 
of hydric culture as hydraulic heritage, accepting the differences between the larger concept of hydric against 
that of hydraulic. 

AGRAÏMENT 

A l’Organització per ser acceptat a participar en les 2nes Jornades Patrimoni, Aigua i Clima, moment 
en que en vaig plantejar que podria aportar com enginyer especialitzat en assumptes del aigua i com 
relleuero amb moltes vivències en aquesta eixuta Marina Baixa. Els sentiments i la tecnologia es 
mesclaven creant un cert embolic. Finalment la decisió fora recollir coses que els vells coneixien i no 
havien escrit. 

PRELIMINAR 

Pot semblar poc acadèmic trencar l’hàbit de referir-se a altres treballs escrits i fer una aportació més 
basada en les vivències que en documents, però en algun moment el que és o ha estat costum, el que 
és o ha estat pràctica, el que és o ha estat cultura oral, ha de passar a ser negre sobre blanc per 
perdurar més enllà de la vida de les persones i ser tramés a les noves generacions, ja fora del modus 
vivendi que va donar lloc a la vella cultura del aigua. 

Per a mi és inevitable trametre el que vaig viure i veure fer als vells, la vella cultura del aigua, i que 
desprès vaig redescobrir en els textos i teories sobre la sostenibilitat, el medi ambient, la tecnologia 
apropiada, la sanitat, l’ecologia, les noves tècniques de regadiu, l’anàlisi cost-benefici, la participació 
publica... paraules que han estat —i son— bandera dels capdavanters de moviments socials actuals en 
la nova cultura del aigua. 

Un vell professor de l’Escola Hídrica a França, encara viu i actiu, ens digué, fa mes de trenta anys i 
quan no havia transcendit al públic en general, que era bo conservar o reutilitzar. Conservar tal com és 
o transformar a través de la reutilització. La Historia demostra que el que avui és una ruïna o un 
abocador de residus, demà serà un lloc arqueològic de gran interès. Exemples a favor i en contra 
d’aquestes afirmacions els tenim. Si el Coliseu a Roma haguera estat ben reciclat, una volta perduda la 
seva funcionalitat, no quedaria res per admirar. Quin goig si es troben restes antics de teixits, cuiro o 
fusta, car la seva natura orgànica fa que siguin poc abundants front als restes de pedra i terrissa, 
meravella del fang que va “inspirar” a Deu per fer als humans i, per sort, és un residu perdurable i 
comunicatiu. 

Restes d’aquest caire els trobem a Relleu, malgrat que no hi trobem aigua. La literatura al respecte es 
escassa però creixent. Enciclopèdies, tractats específics i generals fan menció d’ells i principalment 
del pantà de Relleu o vell de La Vila, obra emblemàtica en molts aspectes i una mica abandonada, 
que no oblidada. Escrits vigents, com el tractat d’obres hidràuliques (Gómez Navarro, 1958) o recents 
(Giménez, 2003 i en premsa) esmenten i comenten l’embassament de Relleu. 

De l’embassament passem a obres més petites, (Quereda, 1978, 126 y 130-131), centrant l’atenció en 
el sistema de regadiu i fent descripció de les seves infraestructures; altres (Soler, 1992) fan una 
presentació dels molins hidràulics. Als llibres de geografia regional es mencionen el cingles produïts 
per la gliptogènesi o les acumulacions de pedra tosca en alguna font. 

Poc a poc veurem com seran estudiats i posats en comú conceptes i aflorant altres components més 
xicotets del patrimoni, com succeeix en nomenar l’aigua elevada, on troben que no es parla de les 
velles extraccions de pous d’aigües someres al Maset de Ceba, amb motor d’explosió i bomba, o als 
Foncars, bomba de pistons amb tracció animal, així con la desapareguda elevació de l’aigua des d’el 
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riu Amadori amb sínia a les Pequerines i tampoc trobem investigat on era la màquina o enginy a la 
finca de La Sínia. Els estudis de camp que es requereixen demanen mes temps i dedicació. 

No podrem passar sense esmentar la gran obra hidrològica, més que hidràulica, de l’abancalat de 
Relleu, on realment es produeix una acció antropogènica que canvia el cicle hidrològic de manera més 
punyent que el pantà o embassament de Relleu i que la resta d’elements sòlids del patrimoni hidràulic. 

Però, que patrimoni cultural tenien els que van impulsar, fer i mantenir aquelles obres?. 

Pel que fa al que més em motiva de la part patrimonial no sòlida, he de fer especial menció de la 
“Ordenanza de la Comunidad del Riego Mayor”, plena de vella cultura popular de l’aigua i digna de 
ser analitzada poc a poc. Altres exemples de cultura domèstica de l’aigua l’acompanyaran. 

Bo, passem a entrar en matèria i parlem una mica de la tradició i de les pràctiques dels vells pel que fa 
a l’aigua. 

LA VELLA CULTURA DE L’AIGUA 

La falta d’equilibri entre recursos i necessitats d’aigua a Relleu han estat els típics de la Marina i de 
pràcticament el sud est de la península Ibèrica, on la carestia de pluges i la seva irregularitat han donat 
lloc a una cultura de la gestió d’aigua peculiar. 

En aquesta cultura trobem les pràctiques excepcionals, com en el cas de Relleu amb les rogatives a la 
Patrona, la Mare de Déu del Miracle, amb mes de tres-cents anys de tradició documentada. També en 
La Vila trobem aquestes excepcions, molt lligades al sentir popular, car Santa Marta plora el dia en el 
que el Rei Felip IV signa a Madrid l’autorització per a construir el pantà vell de Relleu que aportaria 
aigua a La Vila. 

L’ocupació del territori fa que estigui sotmès a la corresponent antropogènesi del medi, adequant-lo a 
les necessitats humanes de cada moment. Així fa que el sistema hídric canvie i llocs on temporalment 
apareixen aiguamolls, van ser drenats construint alcavons o galeries. Avui no mes ens queda la 
toponímia de els Margelets per recordar el passat aiguamoll. La pressió demogràfica, la producció 
d’aliments, la necessitat de terres de conreu, l’existència de malalties hídriques produïdes pels vectors 
que habitaven als marjals, van induir aquelles obres per eixugar zones de cota baixa on, malgrat la 
escassa pluviometria, l’aigua es concentrava i era problemàtica. 

És a dir, ens trobem amb una cultura que aplica els seus coneixements des dels marjals fins la sequera 
més absoluta. Racionalitat en l’ús i la conservació. Solidaritat en el repartiment del recurs i en trobar 
noves fonts. Transmissió del coneixement, esforç en la construcció i en el manteniment 
d’infraestructures i en el transport, són components bàsics que forjaren el patrimoni de la vella cultura 
de l’aigua i del patrimoni monumental que restà. 

Aquesta vella cultura de l’aigua va ser capaç de modificar el balanç del cicle hidrològic gràcies a les 
aigüeres, a les basses i abancalats. Abans del pantà, fet per altres, els habitants, generació rere 
generació, modificaren l’escolament i la infiltració en construir els bancals esglaonant les faldes de les 
muntanyes. Estimem en uns 2.300 km. de marges de pedra seca al terme de Relleu. Marges que foren 
murs de contenció per retenir i anivellar la terra, evitar el ràpid escolament i incrementar la infiltració 
emplenant la capacitat de camp que les labors del llaurar amb someres o amb “matxos” permetia. 
Aigua retinguda per incrementar o per garantir la producció agrària i, els anys més secs, per evitar la 
mort dels arbres i de les plantes de portada superior. Marges que són elements de drenatge de l’excés 
d’aigua infiltrada que pot asfixiar les arrels dels vegetals. Drenatge gràcies a la pedra seca, que ofereix 
infinits metxinals o cauets que són les sortides de l’aigua que amarà la terra, però no pot fer pressió 
hidrostàtica per tombar-lo, degut a l’acurada classificació i emplaçament de àrids al darrera de la 
pedra seca, constituint un medi porós que donava sortida a l’aigua i evitava l’amarament continu. La 
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sortida d’aigua pels forats d’un marge exigia un període de trànsit des del moment de la pluja abans de 
passar al següent bancal, bancal on l’aigua podria ser benvinguda en haver transcorregut un cert temps 
des de la pluja i haver provocat les plantes la evapo-transpiració, eixugat el sol. Els anys i la 
colmatació del medi porós constituït pels àrids provocaven la manca de circulació de l’aigua, 
l’increment de la pressió hidrostàtica i les conseqüents solsides que, per a ser reparades, calia saber 
com sanejar el marge, com introduir els àrids i com carejar la pedra seca. Els marges addicionalment 
servien de amagatall per tot un seguit de animalons que donaven vida al camp (fig. 1). 

Allà on no era margenat tenien el terreny natural que amb el seu escolament permetia aportar aigua 
addicional. Les aigüeres, interceptors o cunetes construïdes vorejant el peu dels turons i serres més 
pobres de sòl, captaven l’aigua i la conduïen a destí. Al final de l’aigüera trobem amb freqüència un 
partidor per dividir l’aigua recollida entre els fitants o entre els destins assignats a l’aportació 
addicional. Uns la portaven als bancals, altres a una bassa de funcionament hiper-anual, altres a la 
cisterna o aljub. 

També va ser capaç aquella cultura de captar aigua i potabilitzar-la utilitzant tecnologies naturals i 
amb el mateix fonament que en l’actualitat. Així introduirien processos físics i biològics de depuració 
i alguna vegada processos químics. 

Les cisternes amb el pou i el contrapou eren els elements bàsics d’aquest tractament de 
potabilitzacio prèvia a la funció de magatzem d’aigua de boca (fig. 2). 

L’aigua provenint d’una aigüera o d’una séquia, es conduïa al pou i al contrapou. En primer lloc 
l’aigua es deixava córrer sense entrar a la cisterna per netejar el que pugués estar dipositat al sí de la 
canal, així com deixar escolar els primers arrossegaments tèrbols de la pluja. Quan l’aigua corria neta, 
s’obria la entrada del pou i el contrapou, que actuaven com sedimentadors o decantadors naturals, un 
més petit que l’altre, de manera que separaven els arrossegaments segons grandària i densitat 
diferents. Passada aquesta decantació, l’aigua entrava a la cisterna per un forat al fons del contrapou, 
de manera que els flotants no pugnessin entrar al dipòsit; també una argelaga a l’entrada feia de filtre 
final dels flotants. Una volta la cisterna plena, l’aigua podria contenir encara terbolesa i microbis, pel 
que devia estar uns dies en repòs i sense llum. El repòs i el temps permetien que la terbolesa, fruit de 
partícules molt petites i de caiguda molt lenta, finalment decantava. Durant aquest temps els 
microorganismes esgotaven els nutrients existents a l’aigua i començaven a menjar-se uns als altres, 
resultant una desinfecció natural. La manca de llum i el fet d’el estar aïllada del exterior facilitaven 
aquest procés. 

Altres precaucions eren necessàries, com mantenir la cisterna ben tancada, evitar les manipulacions 
poc acurades i que poguessin embrutar l’aigua, el tenir pocs arbres prop que pugnessin foradar les 
parets i xuclar el preuat i indispensable líquid interior (veure I i II Simposiums,  1997 i 1998). 

Avui trobem la tecnificació i estandardització del que hem dit de les cisternes. Exemples en llocs 
d’aigües escasses com poden ser Tunis o el nord d’Àfrica, però també en llocs com Alemanya on en 
ocasions per evitar la demanda excessiva d’aigua a les xarxes de distribució (recurs i capacitat de 
transport reduïts)  l’administració ha afavorit i assessorat als usuaris de com tenir aigua de diversos 
orígens en cisternes (Kongress Wasser Berlín, 1982), al nostre país recomanat per hospitals, hotels i 
similars. 

Trobem algun cas de control de la qualitat d’aigua mitjançant l’existència induïda i vigilada de algun 
tipus d’amfibi, de peix o similar. Així es mantenia alguna anguila viva en un toll just a la sortida de la 
deu o al pou, si la anguila desapareixia (mort) era signe que l’aigua tenia una contaminació que podria 
ser perjudicial pels animals domèstics o per a les persones. És a dir, ja utilitzaven els bioassajos per 
controlar la qualitat del aigua. 

 

50



 

Fig. 1: Marges a Relleu. 

 

       
 

Fig. 2: Cisternes a Relleu. 
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EL REG MAJOR DE RELLEU 

La vella cultura de l’aigua amb el Reg Major de Relleu i altres, va incrementar la producció agrària 
fent regadius permanents, semi-permanents i esporàdics amb bavines, bancals, alcavons, vessadors, 
basses, covales i organització. També la vella cultura va administrar l’aigua per disposar d’una 
ramaderia aprofitant els codolles naturals del Pla del mateix nom o creant abeuradors (fig. 3). 

Les prioritats del Reg Major foren les mateixes avui que abans. L’aigua de la Tosca i la que ve dels 
barrancs aigües amunt del poble te com destí primer abastir al nucli urbà de Relleu; desprès pel 
regadiu i els molins o altres enginys, desprès... Això dona lloc en el seu dia al Reg Major, composat 
d’assuts, basses, séquies, covales, que en la seva “Ordenanza” ja fa referència a el seu origen en 
tradicions i costums molt velles i antigues. 

La saviesa acumulada en el Reg Major és enorme i es constitueix com un element primordial del 
patrimoni hidràulic, i manifestació escrita d’aquella realment cultura del aigua, car estava estesa a 
pràcticament la totalitat de la població. 

Trobem prioritats de regadiu fins a set nivells, que en algun cas poden ser subdividits. El 
creixement de la llargada de les séquies es produí per la necessitat de millorar la productivitat del sòl, 
però es respecta el dret dels primers en fer l’ esforç de construir assuts, basses i covales. La cultura 
adquirida va mes enllà, car distingeix prioritats en funció dels cultius (arbres, vinyes, cereals) i 
preveu l’autorització excepcional de cultius per tal d’aprofitar les escasses ocasions d’aigües 
abundoses. 

La compatibilitat amb el funcionament dels molins fariners o d’altres enginys, amb la de peixera, 
d’albeurar, la de rentar, la de transvasar aigües, son incloses i les podem relacionar amb la gestió 
conjunta de recursos, amb la contaminació, amb la preservació del medi i de la vida i la seva 
sostenibilitat (fig. 4). 

Cultura que coneixia què era la sanitat i crea llavadors per millorar la higiene de la població, que  
respecta el medi natural regulant la pesca. Si he dit la pesca, així s’anomena als escrits i sembla que 
no sols de granotes: també de crancs i altres, possiblement existents en aquell temps (fig. 5). 

La trencada orografia obliga a fer “aqüeductes” i alcavons per arribar a les 260 has. de regadiu. En la 
construcció i en el manteniment es reglamenta la participació dels interessats (fig. 6). 

El model, sense estar escrit però sí practicat, el trobem als Figuerets, a la Font de la Figuera, als 
Anginals, etc., acompanyat de les corresponents basses (inclòs basses per a arreplegar nomes l’aigua 
de pluja com en el cas del Derramador). 

La gestió de l’aigua arriba a fer alcavons o mines (iniciativa de construcció de la mina La Esperanza) 
per incrementar les extraccions dels aqüífers superficials, però també a la captació i administració de 
les aigües procedents directament de les precipitacions, així com per fer el drenatge dels marjals ja 
esmentat. 

Pel que fa als coneixements a nivell personal i relatius a la aplicació dels recursos hídrics, recordo al ti 
Miquel de la Nucia, tot vellet però vigilant el reg del horta. Arriba un moment que dia “Ja no es pot 
regar. No tenim fila” El cabal d’aigua havia minvat en buidar-se la bassa i la cultura, l’experiència dia 
que els resultats no serien bons. El Catedràtic Dr. Losada de l’ETSE Agrònoms de Madrid confirma 
aquella bona pràctica amb els seus estudis d’eficàcia dels regadius en fer la comparança entre 
l’eficàcia i bondat del reg a manta amb un cabal o fila de 30 a 40 litres per segon front altres 
tecnologies i pràctiques. No tenim una tècnica única de regadiu a aplicar, no tenim una solució 
definitiva, a cada cas cal la seva tècnica i en tots els casos “les coses es fan ben fetes” o el dispendi 
d’aigua amb les seves conseqüències dolentes sobre la producció de les plantes, l’arrossegament de 
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nutrients, l’empobriment del sòl i la contaminació del líquid element es produirà sigui la tècnica de 
regadiu que sigui. 

També trobem obres mes làbils associades a la captació i regulació d’aigua, com el cas de les bavines 
per retenir aigua als barrancs i fer un regadiu xicotet. Per cert que a la Ribagorça d’Osca una bavina és 
un toll, toll que es forma quan es construeix una bavina per retenir l’aigua. 

Cultura que sabia com i quant regar i que estava forjada per l’esforç de construir, mantenir i 
transportar aigua, ara per una séquia, ara en una botija, ara en les anganelles sobre les mules, adequat 
als recursos de tota mena disponibles i optimitzat desprès de llargs anys d’observació i aprenentatge, 
vists els resultats. Tot sense formigó, sense maquinària, sense llibres, sense més energia que les seves 
forces i les dels animals que els ajudaven, sense plànols o estris de topografia, sense acer, sense 
informàtica i sense mitjans de comunicació i transport com avui, abundosos, ràpids i barats. 

       

Fig. 3: Basses i alcavons. 

   
 
  Fig. 4: Molins fariners. 
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Fig. 5: Abeurador i llavador. 
 
 
 

 
 
Fig. 6: Aqüeductes. 
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EL LLEURE HÍDRIC 

Basses i tolls eren i són aprofitats per a lleure: si no fas peu i no saps nedar una corda a la cintura i el 
gran que aguanta des de fora; si has après una mica, unes carabasses lligades amb un cordill; si ja 
estàs segur, a nedar lliurement, però sempre en companyia. 

Es dia que en alguns tolls del riu Amadori (una explicació del seu topònim dona el seu origen en 
“amat riu”) era perillós prendre banys car havien engollidors o corrents que arrossegaven cap al fons 
a les persones u objectes. No vaig poder experimentar mai un engollidor, però podria ser degut a la 
natura càrstica del nostre territori. Els barrancs i l’Amadori han arribat al sòcol geològic d’origen 
calcari i en certes circumstancies es produirà la gran entrada d’aigua en algun conducte de la formació 
calcaria que, quan aflora en superfície, mostra coves y badalls nombrosos. Aquests badalls també son 
eixides d’aigua: així, si les pluges han estat abundoses,  donen lloc a les fonts de surgències 
esporàdiques i vistoses, ja que la muntanya ratxa per tot arreu i amb abundor com pertoca a una 
formació càrstica. Localment es diu que han eixit els cauets, signe evident d’una època humida (fig. 
7). 

Fruit de l’atractiu lúdic de l’aigua i de la nostra escassetat son els dies de les "banyaes" populars 
actuals que es celebren a les festes dels pobles. El dia de Sant Jaume per anar a la platja ja és perdut, 
car no sols anàvem a banyar-nos, anàvem a fer una paella i jugar comunitàriament, practiques avui 
impossibles amb unes platges permanentment ocupades, però l’atractiu de gaudir d’una escassa 
abundor d’aigua un sol dia de juguesca a l’any no es pot evitar. 

Aquesta atracció de l’aigua sobre les persones de secà es manifestava en els jocs de les xiques que, 
quan plovia o sempre que es presentava, jugaven a bassetes, educació espontània en la gestió del 
aigua. 

Patrimoni de coneixements del lleure amb l’aigua que incloïa l’esporàdic cultiu d’algun bolet. El 
meu avi Alejo, si trobava un brot de bolet a la soca d’un arbre (garrofer, xop), tenia la constància 
d’anar amb una botella o una botija d’aigua a regar-lo cada dia. A la fi de quinze dies dos homes 
l’acompanyaven amb un cabàs per poder portar l’enorme bolet que havia criat. Bolet de carn dura, 
exquisit amb fregitó. Per cert que molts pastors, desprès del període de pluja,  vigilaven al “ganao” o 
ramat que no mengessin els bolets incipients, que ja el meu avi tindria cura de fer-lo créixer. 

He sentit dir que, si l’any era plujós, es podia anar a buscar esclatasangs (variant del rovelló o del 
“níscalo”) als pinars de les serres prop de l’Aitana. 

Associat a l’aigua de pluja i als marges tenim la recol·lecta de caragols. Podia tenir un preu, ja que en 
caminar pel peu del marge, la zona on mes aigua hi havia, era fàcil enfangar se i perdre les 
espardenyes. Pot ser la cançó deuria dir “Al peu d’un marge Mare he perdut les espardenyes, mare li 
diga al pare…” en lloc de “A la vora del riu mare he deixat les espardenyes…” cosa que també 
passava ja que per uns peus cansats i plens de pols res millor que una rentada amb aigua fresca del riu. 
El que passa als nostres rius és que no sol haver aigua. 

Els alcavons, cisternes i fonts son també refrigeradors naturals on el vi, la fruita —principalment 
melons i certes hortalisses— podien ser refrescades abans de la consumició. Aigua ben fresca i el suc 
d’ametlles picades —arròs si estaves malalt—, donaven una bona orxata —no era freqüent trobar 
xufles al camp de Relleu—. Aigua ben fresca i els dos continguts del sobre de les gracioses donaven 
frescor, sucre i sal, tot necessari desprès de treballar a l’estiu. 

L’aigua té una presència sòlida de molt tard en tard a Relleu però, si la neu es presenta, la vella cultura 
sabia de la caça al rastre. Avui la caça és molt denostada, oblidant que és un signe de l’instint de 
supervivència, de lluita i d’habilitat de la cultura humana que, per contra, ens fa admirar-la si la 
contemplem en pobles com l’esquimal o altres que també cacen al rastre. 
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EL PATRIMONI DOMÈSTIC 

A les cases pot ser on més es denotava la cultura de l’aigua, car es tracta d’un comportament 
individual i practicat, molt diferent del que trobem avui en dia a les cases on tots estan mentalitzats pel 
que fa al medi ambient i a la sostenibilitat, però manquen de pràctica; no més cal veure com es renten 
els plats, quant dura la dutxa, com es fa us de la mànega per netejar el terra sense haver agranat 
prèviament, etc., emprant “uns 25 litres per habitant i dia contra uns 125 o més litres per habitant i dia 
o més”. Pràctiques com la reutilització de l’aigua i la minimització de l’ús del recurs són habituals a 
la vella cultura domèstica de l’aigua. Els llibrells en sèrie tenien successivament aigües més usades 
que havien minvat la seva qualitat en els processos de neteja i higiene, fins aigües ben netes pel repàs 
final. Cada una d’aquestes aigües tenia la finalitat de progressar en l’escala de neteja i ser substituïda 
per una en millor estat, i finalment un destí i reutilització determinades, acabant regant una flor, un 
arbre o humitejant la pols del carrer o del pati. El mateix trobem amb els sistemes de minimització de 
consum d’aigua industrial i dels “cleening in place” tan de moda, on la metodologia és semblant i on 
trobem al lloc dels llibrells dipòsits amb aigües de qualitats diferents, fruit del mateix procés de neteja 
seqüencial. 

Altra pràctica cultural associada a aquest patrimoni era el beure aigua de les fonts en lloc d’aigua de la 
cisterna o de pluja (fig. 8). L’aigua de les nostres fonts és normalment una mica dura, a causa dels 
carbonats i altra salinitat naturalment adquirida, la qual cosa les fa bones per minvar l’acidesa en pair 
el menjar. També aquestes aigües, millor que les blanetes, fan un bon arròs. Altres fonts presentaren 
un caràcter ferruginós o sulfurós i foren utilitzades per certes afeccions,  especialment de la pell. 
Saviesa popular perduda d’una qualitat per un us. 

No únicament van ser capaços de disposar de bioassajos i de sistemes de depuració, sinó també  de 
canviar el components del cicle hidrològic, de l’aplicació medicinal de l’aigua, de l’ús lúdic, d’escollir 
l’aigua adequada per a cada ús i aprofitar les escorrialles dels bedecanters, on l’aigua de boca 
mantenia un relatiu frescor en provocar exsudació o condensacions a sobra els càntirs i el botitjons, 
exsudació que, acumulada, era suficient per mantenir una planta d’ombra o de pou o altra, i amb 
finalitat ornamental a sota el banc del bedecanter. Estètica a les capelles de les cisternes i estètica al 
peu de un bedecanter. L’estètica de la humilitat conjugada amb l’ús respectuós, auster i sostenible dels 
recursos d’aigua. Paraules en part fora d’ús avui. 

L’ACULTURACIÓ 

Un bon dia les fonts minvaren. Era la sequera. Era la sequera i era l’aprofitament per altres dels 
aqüífers amb mitjans tecnològics potents i lluny de Relleu, que assecaren les fons. El registrar 
administrativament el Reglament del Reg Major no va servir per obtenir la protecció dels aqüífers i 
amb ells de les fonts. Tots es va perdre i quedaren aquells residus o aquells monuments o pedres del 
patrimoni hidràulic fets amb l’esforç de generacions. El fer pous i discutir de l’aigua cavallera o de 
l’aigua bombejada no va solucionar el problema, el va agreujar; però el municipi va sobreviure. Però 
la vella cultura de l’aigua s’oblidà. Ningú l’havia posat negre sobre blanc. Únicament el Reglament 
del Reg Major estava escrit. Es produí la aculturització de l’aigua. El patrimoni del saber popular es 
pergué com les aigües somes. Altres vingueren a extraure l’aigua fonda. S’apropiaren d’ella fent patir 
set al poble, al camp i fent demanar aigua per sobreviure. Altres fan gala d’uns coneixements com a 
nous, quan havien estat vells, i de fet no van fer cap d’esforç per detentar la saviesa heretada i per 
anomenar-se gestors del aigua. 

Valgui aquesta aportació com reivindicació del patrimoni de la vella cultura de l’aigua. Valgui com 
record i homenatge a aquells que saberen administrar amb molt bons criteris, avui vigents, les escasses 
aigües de què disposaren. No únicament recordem les pedres que resten. Recordem el seu saber. 
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Fig. 7:  Tolls lúdics. 

 

 

Fig. 8: Amada aigua. 
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LOS MOLINOS DE LA CUENCA DEL AMADORIO 

Álvaro García Fracés 
SAHARASA@ono.com 

Resum 
 
La conca del riu Amadòrio afecta principalment als municipis de Relleu, Sella, Orxeta i la Vila Joiosa. El 
territori és accidentat i agreste. Les zones boscoses, escasses. L’abancalament abundant. L’activitat principal, 
l’agricultura, més abundant la de secà, amb un aprofitament exquisit de l’aigua tant per al reg com per a la 
indústria. El pasturatge, la pesca i la indústria amb l’agricultura mantenien una sèrie d’oficis artesans hui 
desapareguts. Les fonts que donaren vida als pobles, hortes i molins han sigut: La Tosca, en Relleu; La Murtera 
o Major, l’Alcàntara i la de l’Arc, en Sella; la de Xoi, la dels Banyets i la de Mira en Orxeta. La Vila Joiosa no 
compta amb jaciments d’aigua destacables. Depenent de l’aigua, relacionats amb el comerç, per necessitats de 
defensa, etc. nasqueren els assentaments actuals dels pobles. L’aigua, el conreu de cereals i les necessitats 
d’alimentació donaren lloc a l’establiment dels molins hidràulics fariners: huit en Relleu; cinc en Sella; dos en 
Orxeta i sis en la Vila Joiosa; hui, testimonis fantasmals del passat. Amb ells es perd una tècnica i una cultura. 
 
Resumen 
 
La cuenca del río Amadorio afecta principalmente a los municipios de Relleu, Sella, Orcheta y Villajoyosa. El 
territorio es quebrado y agreste. Las zonas boscosas, escasas. El abancalamiento abundante. La actividad 
principal, la agricultura, mas abundante la de secano, con un aprovechamiento exquisito del agua tanto para el 
riego como para la industria. El pastoreo, la pesca y la industria junto con la agricultura mantenían una serie 
de oficios artesanos hoy desaparecidos. Las fuentes que dieron vida a los pueblos, huertas y molinos han sido: 
La Tosca, en Relleu; La Murtera o Mayor, la Alcántara y la del Arc, en Sella; la de Choi, la dels Bañets y la de 
Mira en Orcheta. Villajoyosa no cuenta con yacimientos de agua destacables. Dependiendo del agua, 
relacionados con el comercio, por necesidades de defensa, etc., nacieron los asentamientos actuales de los 
pueblos. El agua, el cultivo de cereales y las necesidades de alimentación dieron lugar al establecimiento de los 
molinos hidráulicos harineros: 8 en Relleu; 5 en Sella; 2 en Orcheta y 6 en Villajoyosa; hoy mudos testigos 
fantasmales del pasado. Con ellos se pierde una técnica y una cultura. 
 
Summary 
“The Watermills of the River Amadorio Basin” 
 
The river Amadorio basin mainly passes through the municipal areas of Relleu, Sella, Orcheta and Villajoyosa.  
The land is rough and wild with scarce wooded areas and a lot of terracing.  Agriculture is the main activity 
with dry-farming most common, which makes the best use of the water for irrigation as well as for other 
agricultural activities.  Grazing, fishing and industry, together with agriculture maintained a number of 
traditional trades which have today disappeared. The springs which gave life to the villages, cultivated areas 
and mills were : “La Tosca” in Relleu; “La Murtera” o “Mayor”, “La Alcántara” and “del Arc” in Sella: “de 
Choi”, “dels Bañets” and “de Mira” in Orcheta.  Villajoyosa does not have any spring of any note.  The sites 
for the foundation of today’s towns and villages were dependent on water and related to trade and the need for 
defence etc….  Water, the cultivation of cereals and the need for food supplies were the main reasons for the 
establishment of the hydraulic flour mills, of which there are 8 in Relleu, 5 in Sella, 2 in Orcheta and 6 in 
Villajoyosa.  These mills are, today, ghostly mute reminders of the past and, with these, traditional techniques 
and culture have been lost. 
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INTRODUCCIÓN 

En la comarca de la Marina Baixa la cuenca del Amadorio afecta principalmente a los términos 
municipales de Relleu, Sella, Orcheta y Villajoyosa; y mínimamente a los de Benimantell por el NE. y 
Finestrat por el E.; y a los de Torremanzanas -de L’Alacantí- Penáguila -de L´Alcoiá- y Alcolecha -
del Comtat-. 

En general el territorio es quebrado y agreste con barrancos profundos y pendientes pronunciadas. Las 
zonas boscosas son escasas. Con el paso del tiempo la laboriosidad de sus habitantes ha ido 
configurando los campos mediante la construcción de márgenes de piedra seca para la formación de 
bancales. En ocasiones estos márgenes eran obras faraónicas. Resulta impresionante observar las 
laderas abancaladas desde un punto alto dominante. 

La agricultura debió ser, a la vez que boyante, la actividad principal y sin grandes diferencias dentro 
de la cuenca, predominando, naturalmente, los cultivos de secano, con un exquisito aprovechamiento 
del agua existente, donde la había, tanto para el riego como para la industria; produciendo 
principalmente almendras, algarrobas, aceitunas, cereales, higos, uvas, moreras, hortalizas, frutas y 
verduras. 

Otras actividades destacadas fueron el pastoreo, la pesca y la industria, que junto con la agricultura 
mantenían a una serie de oficios artesanos ya desaparecidos. 

Resulta curioso y a la vez alarmante observar que en la cuenca han ido desapareciendo la mayoría de 
las pequeñas fuentes que daban vida al territorio, fuentes de horteta, basonet y boticheta. 

Dependiendo del agua, relacionados con el comercio, por necesidades de defensa, etc., nacieron los 
asentamientos actuales de los pueblos de la cuenca cuyos orígenes no son fáciles de definir; pero 
independientemente de su dudoso origen todos sufrieron -o gozaron- la dominación musulmana con 
su esplendor y la decadencia posterior a la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII 
(1609). De aquella época quedan vestigios en todos ellos. 

El agua, el cultivo de cereales y las necesidades de alimentación de la población dieron lugar al 
establecimiento de los molinos hidráulicos harineros a lo largo de los cauces y a no pocos conflictos 
entre molineros y hortelanos por el uso y consumo del agua. En la cuenca se cuentan: ocho en Relleu, 
además de varios vestigios de difícil adjudicación; tres en Sella y vestigios de dos; uno en Orcheta, 
más las ruinas de otro, y seis en Villajoyosa (más otros dos en la cuenca del río Torres). 

Estos molinos, en los distintos cauces, se establecieron en cascada para aprovechar al máximo el agua 
y los desniveles. Nacieron con un par de muelas en tierra -solera y corredera- sin más, cernido a mano 
y volteo a brazo. Para la limpieza del grano: criba, lavado y decantado a mano, y secado al sol. 

La competencia y el ingenio los fueron transformando con una ingeniosa combinación de ejes, 
transmisiones, espirales y elevadores adaptados a cada caso particular para el mejor aprovechamiento 
de la fuerza, el espacio y los medios (limpia, lavadora, torno, sasor, cilindro…). 

A medida que el agua fue haciéndose escasa, sobre todo en el estiaje, la demanda de molturación 
aumentaba y aparecían otros medios de fuerza motriz, fueron incorporándose éstos a las antiguas 
estructuras hidráulicas prolongando su acción; así los molinos hidráulicos fueron dotados de motores 
de explosión, con frecuencia procedentes de barcas de pesca, gasógenos y por último, donde fue 
posible, motores eléctricos. 

Paralelo a esta mecanización de la fuerza caminaba el sistema de iluminación. De la luz solar, la vela, 
el candil y el farol de aceite, se pasa al uso del gas de carburo con carburero individual o bien con 
caldera central e instalación de plomo y bujías; de aquí a la dinamo de corriente continua y por último 
a la luz eléctrica de red donde la electrificación pudo llegar. 
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Todo este camino de modernización y progreso de los molinos hidráulicos harineros, recorrido 
lentamente durante siglos, se truncó bruscamente en pocos años a partir de la década de los 50. En la 
década de los 60 podemos decir que cerraron todos; sólo alguno consiguió entrar en la de los 70, pero 
no salir, convirtiéndose con su abandono en mudos testigos fantasmales de un pasado. Con ellos se 
pierde, además de una industria, una técnica y una cultura que sería de desear poder recuperar para el 
futuro. 

LOS CAUCES 

El río Amadorio arranca en el extremo NO. del término municipal de Relleu, al que cruza de NO. a 
SE., por la confluencia de tres barrancos procedentes de los términos municipales de Torremanzanas y 
Penáguila: Monferri, Regall y Garrigós. Bordea al pueblo por el O., y en su discurrir atraviesa la sierra 
del Fasamai por una estrecha garganta de singular belleza, donde en el siglo XVII se construyó una 
presa, antes de entrar en el término municipal de Orcheta. 

Recibe por la derecha.las avenidas de varios barrancos: Surques, Bortolóns, Salat o de la Cova… 

Llega al embalse del mismo nombre, Amadorio, en término de Villajoyosa, entrando por el ramal 
occidental de su cola, mientras por el oriental lo hace el Sella; ambos ramales todavía en término de 
Orcheta. 

El río Sella -o de Sella- puede decirse que arranca en el Pas con la confluencia de los barrancos de 
Seguró -procedente del término de Alcolecha- y Tagarina. Poco después recibe por la derecha el 
barranco de la Rapella y siguiendo su curso bordea la villa de Sella por el SO., recibiendo al S. y por 
la izquierda al río Arc que arranca en tierras de Benimantell. Ya en el término de Orcheta recibe 
también por la izquierda el barranco de Charquer o del Realet procedente de Benimantell y el Salado 
procedente de tierras de Finestrat, bordeando al pueblo por el E., antes de desembocar en el ramal 
oriental de la cola del embalse Amadorio. 

A partir de esta confluencia el río Amadorio es conocido también como Riu de la Vila hasta su 
desembocadura por Villajoyosa en el Mediterráneo, entre el casco antiguo de La Vila a la izquierda y 
el Poble Nou a la derecha. Recibe por la derecha, todavía en término de Orcheta, el arroyo Querenet 
que desagua dentro del vaso del embalse al final del Barranc de la Mola. 
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Fig. 1 y 2: Molinos de la cuenca del Amatorio. 
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PUEBLOS, FUENTES Y MOLINOS 

Relleu 

El municipio de Relleu está asentado en una ladera orientada al O, con una cota media de 431 metros 
sobre el nivel del mar. Sus calles empinadas y sus casas apiñadas constituyen un agradable lugar. Su 
población apenas alcanza los 800 habitantes, cuando hace un siglo sobrepasaba los 4.000. 

El término abarca una extensión de 70,02 km2 de terreno en parte improductivo y montañoso. 

La producción de cereales y la población existente antaño justifican el número de molinos, de los que 
se contabilizan 8, pero podrían ser más si se llegan a confirmar las hipótesis sobre algunos vestigios. 

Tiene como eje hidrográfico al río Amadorio, que cruza el término de NO. a SE. Las aguas, antes de 
llegar a la situación de escasez actual, se distribuían para el riego mediante una red de azudes y 
acequias tales como el Reg Major, Teulaí, Ripalmes, etc. 

La fuente principal es La Tosca, que abastece a la población, pero que en la actualidad resulta 
insuficiente por la disminución de su caudal y por el aumento de consumo. 

La escasez de agua para riego y vida que se sufría en el pasado en Villajoyosa condujo a la 
construcción, en el siglo XVII, por privilegio del Rey Felipe IV, del pantano ya mencionado en la 
garganta de la sierra de Fasamai, garganta de singular belleza que en su día asombró al botánico 
Cavanilles. 

Esta presa constituye, pese a su inutilidad actual, un importante monumento por haber sido una de las 
primeras construidas en España y por la forma de construcción, pionera de las actuales presas-bóveda 
(fig. 3). Fue motivo de conflictos entre Villajoyosa y Relleu, como la pretensión del Barón de Relleu 
de tener derecho a la construcción de molinos en el término de Villajoyosa para beneficiarse de las 
aguas embalsadas en su término. 

La historia de los molinos, como la de los pueblos, hunde sus raíces en la profundidad de los tiempos. 
Durante la dominación islámica el sistema de molienda  experimenta una notable expansión. Con 
futuras investigaciones se podría deducir si los orígenes del Molí Vell y otros restos pertenecen a la 
misma. 

Los 8 molinos, ordenados desde el más alejado al más próximo a la población, son: 

• El Molí de les Palanquetes: está situado junto al río a unos 5 kilómetros de la población en la 
partida del mismo nombre; contaba con un par de muelas en tierra y una cacau. Está en ruinas. 

• El Molí de la Tosca de Baix: (de menor cota) se encuentra junto al río y junto a la fuente del 
mismo nombre, distante unos 3 kilómetros de la población. Como fuerza motriz utilizaba 
indistintamente el agua del río o el de la fuente. Estaba dotado con un par de muelas en tierra 
que se pusieron en bancada. En los últimos años de actividad funcionaba con un motor Diesel. 
Está en ruinas. 

• El Molí de la Tosca de Dalt: (de mayor cota) situado también junto a la fuente del mismo 
nombre pero sobre una cota algo mayor, fue construido después que el de Baix, pero por 
triquiñuelas legales logró tener preferencia sobre el uso del agua. Tenía un par de muelas en 
tierra. Últimamente funcionaba con cilindros y motor Diesel. Fue desmontado y su edificio es 
hoy una casa de recreo, aunque se conserva el cup y la cacau. 

• El Molí Vell: ubicado junto al río y a unos 2 kilómetros de la población, podría ser de origen 
islámico; es el más antiguo de los conocidos. Ancianos de hoy manifiestan haber oído decir a 
sus abuelos que antiguamente no tenía cup y que el agua se precipitaba por una rampa sobre la 
rueda. Contaba con un par de muelas en tierra que se pusieron en bancada. Está en ruinas. 
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• El Molí de les Hortes: situado a medio kilómetro del casco urbano, aprovecha un desnivel de 
la acequia del riego mayor. Tenía un par de muelas en tierra. Está en ruinas. 

• El Molí del Xorro o de la Mare de Déu: está situado dentro de la población, junto al 
barranco, formando conjunto con el lavadero, el abrevadero, la balsa del riego mayor y el 
Molí del Foc. Este molino tiene el cup más alto de todos, con dos cacaus y dos pares de 
muelas en tierra. Fue transformado a una sola cacau, más tarde dotado con un motor Diesel y 
por último con un motor eléctrico. Ha sido desmantelado. 

• El Molí del Foc: está situado algo más abajo que el anterior aprovechando la balsa del riego 
mayor y es algo más antiguo. El salto de agua no era muy alto por lo que obtenía poca 
potencia. Cuando fue posible se le dotó con una máquina de vapor, de ahí el nombre de Molí 
del Foc. En 1912 funcionó con un motor de gas pobre que a su vez movía una dinamo 
generadora de electricidad para la población. En 1931, ya con el pueblo electrificado por red -
llum de Alpera-, funcionó con motor eléctrico hasta su cierre. Tenía en principio dos pares de 
muelas en tierra con una sola cacau. Con el motor eléctrico las muelas se pusieron en 
bancada. Recientemente se ha construido una casa sobre él que ha borrado todo signo exterior 
de molino. 

• El Molí Nou de la Era: nació en los años 60 por iniciativa de una familia de molineros 
propietarios del Molí de la Tosca de Dalt que quiso resistirse a la desaparición de los molinos. 
Montaron los medios de este molino, entre otros, en una casa del pueblo con buenos accesos y 
con energía eléctrica. Este nuevo molino fue dotado con dos juegos de cilindros para 
panificables y un par de muelas para piensos, con lo que pudo funcionar casi tres lustros, pero 
su destino ya estaba escrito. La competitividad de las grandes y modernas fábricas acabaron 
ahogando a esta pequeña empresa familiar, último testigo en Relleu de este pequeño mundo 
de la molinería formado no sólo por los molineros, sino también por todos aquellos artesanos 
que dieron forma y vida a los molinos y por los clientes, pequeños campesinos en general, que 
de ellos se servían. 

 
 

            
 
         Fig. 3:  Vista aérea del Pantano de Relleu 
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Sella 

Es un municipio situado al S. de la sierra de Aitana poblado por unos 500 habitantes, 
aproximadamente la cuarta parte de hace un siglo; su término municipal, de 38,9 km2 de extensión, es 
quebrado, muy escalonado artificialmente para hacerlo cultivable. En el pasado la agricultura, a la vez 
que importante, debió ser la actividad más destacada, cultivándose sobre todo cerezos y moreras, hoy 
desaparecidos, y cereales. 

El pueblo, muy pintoresco, con una cota aproximada de 420 m. sobre el nivel del mar, está asentado 
en la ladera de un cerro orientado a mediodía, flanqueado al N. por la peña del mismo nombre; al E. y 
al O., respectivamente, por los ríos Arc y Sella -también llamado Riu del Poble- que confluyen al S. 
bajo “Les Peñetes”, junto al Molí de Baix y al popular “Toll del Molí “. Su origen puede ser árabe, y 
así queda casi demostrado por la antigua fortaleza que corona el cerro, sobre la que se asienta hoy la 
ermita de Santa Bárbara. 

La expulsión de los moriscos causó la casi despoblación de Sella, y como consecuencia su decadencia, 
aunque el Barón titular la hiciera repoblar de mallorquines. 

El Rey Felipe V le dio el título de Villa en 1708. 

El agua no es muy abundante, pero con relación al entorno se puede considerar una villa privilegiada 
en cantidad y calidad. Por diversos hechos seguramente acaecidos suele decirse: “Sella la vella, beu-te 
l´aigua i guarda´t d´ella”. 

Existen dos fuentes principales de caudal continuo y casi constante. La fuente Mayor o de la Murtera 
al O. y la de la Alcántara al E. La primera suministra agua a la Villa. 

La fuente del Arc que da nombre al río, situada más al E. que la anterior, depende de la meteorología. 
Su nombre proviene del arco que formaban sus aguas al manar con fuerza a través de una grieta en la 
roca. Su caudal pasa de cero a varios miles de litros por segundo en los días de temporal de levante. 
Después del temporal el inmenso caudal va descendiendo lentamente hasta desaparecer. 

Otra fuente de iguales características que la anterior es la font del Badall. Nace en la ladera Sur de la 
Sierra de Aitana, donde acaba el pinar y empieza la roca. Su cota aproximada es de unos 1.000 m. y 
con una diferencia aproximada de 500 m. sobre la anterior. Habitualmente no mana; sólo en casos 
extremos de fuerte temporal de levante arroja miles de litros por segundo que se pierden a 
continuación en una estrecha franja de canto rodado. 

Como fuerza motriz, las aguas movieron molinos desde muy antiguo. Existen vestigios de dos de 
ellos: El Molí del Pont Vell y el de Les Peñetes. Aparentemente los más antiguos y posiblemente de 
una misma época. Otros tres estuvieron en funcionamiento hasta fechas relativamente recientes: El 
Molí de Dalt, el de Baix y el Molinet. Pueden pertenecer a la misma época, en sus orígenes. Los tres 
fueron reconstruidos en los años 30. El Molí de Dalt y el de Baix, además de reconstruidos fueron 
modernizados y dotados de nuevos medios. Aunque los cinco están asentados en cascada puede que 
los dos primeros no coincidieran en tiempo con el resto. 

El Molí de Dalt toma el agua del río Sella en el azud del Pont, y la vierte al mismo río después de ser 
utilizada como fuerza motriz. Este molino, dotado de dos pares de muelas en bancada, una sola cacau, 
un motor eléctrico y diversos medios, cesó en su actividad el año 1954, siendo desmantelado poco 
después. Actualmente el edificio está en ruinas y entre los escombros sólo quedan las muelas. 

Aguas abajo el azud de les Peñetes desvía el caudal del río Sella hacia la izquierda para unirlo con el 
río Arc en el azud del Salt y de allí siguiendo el margen izquierdo alimenta la balsa del Molí de Baix. 
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Muy cerca del azud del Salt y aguas arriba aflora la fuente de la Alfafara, y aguas abajo el Brull, cuyo 
caudal alimenta el Toll del Molí donde nace, en el azud del mismo nombre, la acequia del Almusent a 
la que vierten las aguas las dos cacaus del Molí de Baix. Esta acequia en su discurrir pasa por el 
Molinet antes de cruzar el río Sella por la Canal camino de las huertas del Almusent. 

El Molinet solamente disponía de un par de muelas en tierra con volteo a brazo y sin documentación 
alguna. Fue un molino clandestino que desarrolló cierta actividad hasta el principio de la década de los 
50. Recientemente un vandálico desaprensivo rompió a mazazos la muela corredera. La solera sigue 
en su sitio cubierta de escombros. 

El Molí de Baix (fig. 4) al que llegan las aguas de los rios Sella y Arc captadas en los azudes de les 
Peñetes y el Salt era el mejor dotado y aguantó en actividad hasta el año 68, quizá por nostalgia, 
puesto que la rentabilidad más que nula era negativa. Ha permanecido hasta el día de hoy igual que el 
día que paró. A lo largo de los últimos treinta y cinco años se le ha conservado limpio a la par que se 
han realizado determinadas tareas de mantenimiento y mejorado los accesos evitando así que se 
convirtiera en un criadero de bichos y telarañas,  como ha ocurrido en tantos y tantos otros. A pesar de 
todo no se ha podido evitar que parte del tejado hoy tenga que estar apuntalado y que los medios de 
madera en agua necesiten su sustitución total. Cuenta con dos cacaus, un par de muelas en tierra sin 
más medios, que generalmente se dedicaban a piensos, y un par de muelas en bancada con los medios 
necesarios para limpieza del grano -limpia o despuntadora, balsa de lavado, secadora y depósitos de 
reposo- y de elaboración de harina y sémola -torno o cernedor, sasor aspirador y cilindro- 
completados con los elevadores y espirales transportadoras necesarios. Observando el edificio desde 
los cimientos al tejado se aprecian distintos tipos de obra; también se aprecia que ha sufrido distintas 
ampliaciones, y en la balsa se ha aumentado la altura de los muros para incrementar su capacidad. 

Todo esto, en cuanto a los molinos de Sella y ruinas se refiere, a ojo de profano. Sería necesaria la 
participación de especialistas en la materia que pudieran poner cada cosa en su sitio. 
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Fig. 4: Detalls del Molí de Baix o d´Amable en Sella.   
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Orcheta 

Orcheta es un municipio situado en la margen derecha del río Sella, a caballo entre la huerta y el 
secano, en un hermoso valle de suave pendiente rodeado de montañas, abierto hacia el S. sobre el 
embalse Amadorio hasta donde llega su término municipal, con una extensión de unos 25 km. Su cota 
es de 177 m. sobre el nivel del mar. Su población actualmente, es de unos 400 habitantes. 

De su superficie más de la mitad es improductivo y el resto de cultivo de secano, excepto una pequeña 
parte -unas 90 ha.- de huerta, precisamente en el valle antes mencionado. 

El oasis de verdor que suponía el cultivo de frutales, verduras y hortalizas, cambió de aspecto al 
transformar los cultivos propios de huerta por los de olivos y algarrobos. En 1945 se volvió a cambiar 
el tipo de cultivo por el de naranjos, pero la necesidad de agua que requerían no pudo atenderse y se 
reinjertó de limoneros, cultivo que se ha mantenido hasta la fecha. 

El río cruza el término de N. a S. bordeando el valle, la población y la huerta que quedan a la derecha. 
En el cauce, a la altura del cruce de la carretera de Villajoyosa a Alcoy con la de Relleu -conocido por 
El Empalme- nace la Font de Choi que regaba la huerta y en la actualidad suministra agua potable 
para uso doméstico. 

En la sierra del Castellet, en la finca Els Bañets, nace la Font dels Bañets, que canalizada desde un 
siglo atrás alimentaba las cinco fuentes del pueblo y al lavadero municipal, de las cuales sólo queda 
una junto al lavadero. 

Una tercera fuente, la Font de Mira, mana en la parte baja de la huerta, a pocos metros del cauce, y 
riega ésta hasta el límite con Villajoyosa. 

Después del último bancal de la huerta por el S. y ya dentro de la cola oriental del embalse Amadorio 
se encuentran las ruinas de un molino, al que llamaban de Baix, del que se conserva el cup y unos 
metros de la acequia que lo alimentaba. Este molino debió cesar en su actividad aproximadamente a 
finales del XIX, en opinión de personas muy mayores que recuerdan las de sus abuelos. Disponía de 
un par de muelas y de un edificio reconstruido sobre muros muy antiguos. Actualmente sólo quedan 
vestigios de los cimientos. 

Al N., junto al río, en su margen derecha y a pocos metros aguas arriba del puente sobre el mismo de 
la carretera de Finestrat, se asienta el Molí de la Costa o del Partidor, donde estaba ubicado un 
partidor de aguas para Orcheta y Villajoyosa en la proporción de dos a uno respectivamente. Disponía 
de dos pares de muelas en tierra con dos cacaus y un equipamiento sencillo compuesto por: criba 
mecánica, secadora y torno cernedor, con los accesorios necesarios. Se mantuvo en actividad hasta 
mediados de los 50. Hoy es un Centro “Reto”. 

Villajoyosa 

Villajoyosa -La Vila-, agrícola, pesquera, industrial y siempre sedienta, está situada a orillas del 
Mediterráneo con una población aproximada de 25.000 habitantes, una extensión en su término de 
58,27 km2, de terreno entre montuoso y llano, con un clima cálido y seco suavizado por la proximidad 
al mar, escasas lluvias y como consecuencia carencia de agua que repercute directamente sobre la 
economía y la población. 

Parece lógico pensar que el primer emplazamiento de la población estuviera en lo que hoy es el casco 
antiguo, entre la calle del Mar y el río Amadorio, por la facilidad de defensa de este lugar con una cota 
de 27 m. 
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Con la dominación musulmana debió adquirir una cierta importancia produciéndose un notable 
desarrollo de la agricultura y la pesca y el establecimiento de la red inicial de acequias y el justo 
reparto del agua, dado el exquisito trato que le daban. 

Fue ocupada por Jaime I en 1251, pero no adquirió la configuración jurídica hasta el 8 de mayo de 
1300, en que se le otorgó la Carta Pobla con el nombre de Villajoyosa. En ésta se le conceden… 
jueces para determinar y fallar causas y pleitos… que toda el agua del barranc del Arc y sus avenidas 
siga repartida como antiguamente en tiempos de moros, etc. 

Los moriscos poco a poco fueron emigrando a Granada o al N. de África. Para paliar este vacío de 
población se repobló de aragoneses y catalanes. 

Villajoyosa no cuenta con yacimientos de agua propios, por lo que desde un principio tuvo que 
realizar grandes esfuerzos para proveerse de este bien tan necesario. 

Y continúan… El problema no está resuelto. El futuro es incierto. 

Cuando el agua llegaba a la población generalmente procedente de la crecida de la font del Arc, 
siempre precedida de un temporal de levante, se llenaban balsas y aljibes para su dosificación 
posterior. Para el uso diario se acudía a los pozos, digamos de barrio, como el de la playa en el carrer 
de la Bomba, llamado así porque el pozo disponía de una bomba manual; el del centro, en el carrer del 
Pou y el del Poble Nou. Aparte había muchas casas con pozo propio del cual se solían servir los 
convecinos, como el pou de Enriqueta y el de la Costereta. 

El agua para uso doméstico la transportaban las mujeres en cubos y cántaros. Cubo a la mano y 
cántaro al costado o a la cabeza -dona, canter y capsana- y a veces en la otra el cesto de la compra o 
un niño. Parecerá de circo o de película, pero era así. Y así fue hasta los años 20 que se efectuó la 
traída de aguas potables desde la font de la Monja, en la masía del mismo nombre. Nunca se les 
reconocerá bastante a estas mujeres tanto esfuerzo, dedicación y sacrificio. 

Antes de la construcción del pantano Amatorio, obra aprobada en 1940, la primera toma de agua para 
riego tenía lugar en el azud Gran, que después de pasar por el Molí de Alcocons se dividía en un 
partidor en la proporción de 2/3 para el Reg de Dalt o l´Amunt y 1/3 para el Reg de Baix o l´Avall. 
Sobre la acequia del primero se encontraba el Molí de la Era Soler. El agua del segundo la utilizaba 
primero el Molí de Miralles, seguidamente el de Toni Visent y a continuación el Reg dels Plans, 
partiendo del azud del mismo nombre. 

Siguiendo el cauce el azud de l´Avall captaba el agua para esta zona pasando por el Molinet junto al 
Pont del Salt d´en Gil o de Sant Argil. 

Finalmente, el agua del Reg dels Hors o de Les Puntes, movía el molino de la Llobeta en la margen 
derecha junto al Poble Nou. 

De los seis molinos mencionados -Alcocons, de la era Soler, Miralles, Toni Visent, el Molinet y de 
la Llobeta- los tres últimos dejaron de funcionar a primeros del pasado siglo XX; del de Toni Visent 
y del Molinet sólo quedan las ruinas; del de la Llobeta perdura el edificio como casa de labor. 

El Molí de Dalt o Alcocons, situado entre huertas en la ladera de la margen izquierda, disponía de 
toda el agua del azud Gran o Major; estaba dotado de tres pares de muelas y era el más bonito y 
espacioso. En los años 30 lo compró un comerciante vilero que le instaló un motor de gasoil para 
pleno funcionamiento. Languideció en la posguerra hasta cesar en sus actividades. Ha sido modificado 
y en parte restaurado para convertirlo en vivienda. Conserva las cacaus restauradas con tres ruedas en 
estado ruinoso y sendos pals, uno más delgado que los otros dos que últimamente parece ser que 
movía una dinamo; y frente a las cacaus un pequeño acueducto que alimentaba la lavadora. La vieja 
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acequia de entrada de agua al molino se ensancha para aportar su caudal a dos cups, uno de ellos con 
dos sagities. 

El Molí de la era Soler, situado cerca de la era del mismo nombre, movido por el agua del Reg de 
Dalt, sólo disponía de un par de muelas y se dedicaba casi exclusivamente a moler arroz -trencalló o 
mijans-, cuya harina se empleaba en la fabricación de chocolate. Hoy el molino y la era están 
separados por la autopista A-7. Ha sido convertido en una casa de recreo que conserva en su interior 
las muelas. El único signo exterior del molino es el viejo cup rodeado, junto con la casa, por una valla 
metalica. 

El Molí de Miralles, situado también en la margen izquierda, en una ladera de fuerte pendiente, 
después del partidor de aguas, disponía de un tercio del agua del azud Gran. Estaba dotado con dos 
pares de muelas: un par catalanas para piensos y el otro francesas para trigo. 

En 1913 se le incorporó un motor de gas pobre -gasógeno- que consumía cáscara de almendra. 
Después de cesar en sus actividades sufrió un incendio. Fue comprado por un ciudadano inglés, su 
actual propietario, que con gran esfuerzo personal lo ha reconstruido como vivienda empleando con 
profusión la madera. Conserva las cacaus sin restaurar, las muelas soleras en su sitio en tierra, y las 
correderas apartadas en un rincón de la sala de muelas. Éstas eran una de giro a derecha y la otra de 
giro a izquierda. Banco, rueda, pal y sagitia de cada cacau están en su sitio, inservibles. 

Desde la reconquista los molinos harineros estuvieron en manos del poder que los explotaba por sí o 
los cedía en arriendo, considerándose al gremio como una clase privilegiada. Con el paso de los siglos 
y la evolución de la sociedad, la situación dio la vuelta. Los molinos fueron pasando a manos de los 
molineros propiamente dichos, esforzados artesanos en la elaboración de la harina. 

En los años 40, durante la postguerra, el diseño de una administración “perfecta” basada en la 
autosuficiencia económica, la rígida política de los cupos y la escasez, dieron lugar a un extendido 
mercado negro en el que los molinos, necesarios y perseguidos, fueron un eslabón de la larga cadena 
del comercio clandestino. 

La paulatina normalización posterior fue una lenta agonía para todos ellos en aquella España rural y 
mísera que sobrevivió hasta mediados de los años 50; actualmente son un recuerdo romántico de una 
época felizmente superada. 

 
 

No podemos sustraernos al hablar de los molinos hidráulicos, hacerlo también, o por lo menos 
recordar, a aquellas personas anónimas que les dieron vida. Hombres ingeniosos, hábiles, abnegados, 
que al igual que los saharauis siguen las nubes buscando la lluvia, ellos recorrían los molinos 
buscándose la vida, convirtiéndose casi en parte de la familia de los molineros. A la vez que 
consumados carpinteros en molinería, eran: mecánicos, forjadores, lampistas, electricistas, afiladores, 
albañiles, canteros, pintores… La labor que realizaban no puede concebirse hoy sin la actuación de un 
equipo. Ellos la realizaban en solitario y en silencio. Para ellos un emocionado recuerdo y nuestro más 
profundo agradecimiento. 
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PATRIMONI DE L’AIGUA A CONFRIDES. ELS POUS DE NEU I EL 
SEU ÚS TURÍSTIC. PROJECTE DE DIFUSIÓ I POSADA EN VALOR 
D’UNS ELEMENTS PATRIMONIALS SINGULARS 

Alicia Zaragoza Gomis 

Resum 

La importancia del comerç de la neu al llarg del temps està garantizada per les referéncies històriques que 
tenim de les diverses époques i de distints llocs geogràfics, però allò que realment ens pertany a nosaltres és des 
de quan a les nostres terres i en concret a la Serra Aitana, ha estat el primer motor econòmic. Els pous de neu 
van implicar un esforç tant a nivell local i particular com a l’administració, perquè l’ús de la neu era 
considerat com a imprescindible, tant per salut pública, com per la necessitat de conservació d’aliments. 
Actualment d’aquesta activitat sols ens resten uns elements patrimonials abandonats i deteriorats, que pensem 
es poden reconvertir en uns bens dinamitzadors d’un entorn deprimit. La nostra proposta preten aconseguir le 
posada en valor d’aquets elements, mitjançnat la seua rendabilitat econòmica i la implicació social dels pobles 
als que pertanyen. Per aconseguir aquestos objectius s’intenta aprofitar tots els recursos existents al seu 
entorn: patrimoni, natura, comerços, establiments d’allotjament, etc.; perquè l’objectu final és poder crear un 
producte que possibilite un desenvolupament local sostenible.  
 
Resumen 
 
La importancia del comercio de la nieve a lo largo del tiempo está garantizada por las referencias históricas 
que tenemos de las diversas épocas y de distintos lugares geográficos, pero nos atañe particularmente desde 
cuando en nuestras tierras, y en concreto en la Sierra de Aitana, fue un motor económico. Los pozos de nieve 
implicaron un esfuerzo tanto a nivel local y particular como de la administración, porque el uso de la nieve era 
considerado como imprescindible, tanto para la salud pública como por la necesidad de conservación de 
alimentos. Actualmente de esta actividad sólo nos restan unos elementos patrimoniales abandonados y 
deteriorados, que pensamos que se pueden reconvertir en unos bienes dinamizadores de un entorno deprimido. 
Nuestra propuesta pretende conseguir la puesta en valor de estos elementos, mediante su rentabilidad 
económica y la implicación social de los pueblos a los que pertenecen. Para conseguir estos objetivos se intenta 
aprovechar todos los recursos existentes en su entorno: patrimonio, naturaleza, comercios, establecimientos de 
alojamiento, etc.; porque el objetivo final es poder crear un producto que posibilite un desarrollo local 
sostenible. 
 
Summary 
“Heritage of Water in Confrides.  The Ice Houses and Tourism.  Project of Diffusion and Re-evaluation of 
these Unusual Heritage Features” 
 
The importance of the ice trade throughout history is confirmed by the historical references that we have from 
different periods and from different geographical locations.  But what concerns us more is when the trade in ice 
in our region and in particular the “sierra de Aitana” mountains, was an economic force. These ice houses 
demonstrate how important ice was in the conservation of food and for public health, both on a local and 
individual level as well as one organised by the authorities. Today, what remains of this activity are the remains 
of these heritage features, abandoned and crumbling away, which we believe could be reconverted into 
revitalising assets of a declining area.  Our proposal aims to re-develop these features, by means of their 
economic profitability and the social involvement of the villages where they are located.  To achieve these 
objectives we will try to make use of the existing resources in the surrounding area: the heritage, nature, 
businesses, accommodation etc… because the final objective is to create a product which makes local 
sustainable development possible. 
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EL COMERÇ DE LA NEU AL LLARG DE LA HISTÒRIA 

Al món musulmà es va mantenir l’ús de la neu formant part de les refinades formes de vida que 
gaudia la seua gent i com a remei terapèutic. La neu de “Sierra Nevada” s’utilitzava amb regularitat en 
els palaus de Granada, tant per refredar begudes com antiinflamatori. 

A l’Edat Mitjana existeixen algunes referències de l’ús de la neu. A principis del segle XV l’ús de la 
neu es coneixia a Europa, però on el comerç era actiu era en els països musulmans i a l’Imperi Otomà. 

Al Renaixement és produeix una producció literària important a favor de l’ús de la neu que tindrà 
com a fruit el posar-se de moda el seu consum. 

A finals del XVI, en Espanya el consum de la neu es generalitza. Un exemple és que al 1586 es 
construeixen 2 pous de neu i una casa a l’ombria de la Serra d’Aitana, en uns terrenys propietat del 
marqués de Guadalest. 

A l’Edat Moderna (segle XVII), és quan es consolida el comerç de la neu per dos aspectes: 

• Els avantatges medicinals al·ludits per la literatura del moment, i per la moda que van crear 
els personatges importants de l’època. 

• Les condicions meteorològiques de l’anomenada “Xicoteta Edat del Gel” (període de temps 
d’enfredament i augment de les precipitacions), en la qual la neu es trobava relativament prop 
de les ciutats. 

L’organització d’aquest comerç implica un canvi en la gestió estatal i municipal dels recursos 
econòmics. Es creen nous impostos i a més a més els Ajuntaments s’asseguren l’abastiment de la neu. 

Al Regne de Valencià, a partir de febrer de 1606, es crea un impost sobre cada càrrega de neu que 
entrarà a cada poble o ciutat. Açò implica una complexa organització recaptadora, segons la qual els 
municipis arrendaven en subhasta pública l’abastiment de la neu durant varis anys i un preu fix. 

Altres Ajuntaments junt a esta mesura construiran els seus propis dipòsits de neu: 

• Ajuntament de Catí: 1636 va contractar la construcció de la Nevera Vella per al seu abast. 
• Ajuntament de Xàtiva: abans de 1632 va construir en la Serra de Mariola la cava de Don 

Miguel i la Cava Arquejada, entre altres. 
• Ajuntament d’Alacant: 1683 va obtenir els terrenys de la Serra Aitana del Marqués de 

Guadalest, on va construir el Clot dels Teixos. 

El segle XVIII és el moment més important per Espanya en quant a la demanda i la creació de nous 
pous i impostos. 

Pareix que el segle XIX està relacionat amb la creació de la indústria del gelat. 

El segle XX és el moment de la desaparició d’aquest comerç degut a la desaparició de la comentada 
“Edat del gel” i la invenció de les màquines productores de gel: a Altea apareix la primera fàbrica de 
gel a l’any 1922. 
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ELS POUS DE NEU: QUÉ SÓN? 

Són estructures construïdes en profunditat, generalment amb pedra calcària lligada amb morter de 
calç. Es tracta de construccions amb murs de maçoneria i travats en pedra seca, que en alguns casos 
s’aprofiten de l’existència de roca bassal per estalviar esforços en la construcció. 

Es pot diferenciar entre: 

• POU O CAVA: Excavat en terra i tenia coberta permanent. 
• VENTISQUER O CLOT: s’aprofitava d’alguna concavitat de terra i no tenia coberta o 

estructura d’obra encara que podia tindre-la provisional o mòbil de rames, fulles, o fusta… 

L’OFICI: NEVATER 

La recol·lecció de la neu era un treball extensiu i sense especialització. Era fet per jornalers. 

El treball dins del pou era fet per treballadors especialitzats. La feina dins del pou consistia en 
emmagatzemar la neu fent-la compacta amb pilons o masses de fusta. Es rellevaven pel perill de 
congelació. La vigilància d’aquesta tasca la dirigia el capatàs que s’encarregava que estiguera el nivell 
de la neu igualat i ben aplanat. 

Els treballadors propietaris de cavalleries cobraven el doble. 

PROCÉS: RECOL·LECCIÓ, EMMAGETZAMENT I COMERCIALITZACIÓ 

RASO: era el terreny que envoltava el pou que s’acondicionava mitjançant la tala de la vegetació, el 
desbrossament del matorrall, neteja de pedres i l’aplanament del lloc. 

La recol·lecció es feia amb pales, aixades, cabassos, sàries. 

El treball de recol·lecció era intensiu i de poca tècnica: realment consistia en posar la neu dins del pou 
per les obertures fetes a manera de finestra o porta. 

Al voltant del pou hi havia un refugi utilitzat per: 

• Emmagatzemar les ferramentes. 
• Escalfar-se del treball en el període de descans. 
• Pernoctar un operari per vigilar l’extracció i el transport. 

Les capes de gel tenien un grossor d’1-1’5m, la neu es compactava per extraure-la i es separaven amb 
palla -generalment d’arròs- com aïllant i per poder després serrar el gel en blocs, i es carregava en la 
cavalleria, i s’extreia mitjançant les corrioles. 

L’extracció i el transport es realitzava de nit. 

Les ciutats més importants es construeixen els seus pous, o tenien un o més abastidors fixes. 

Els pous tenien un sistema de drenatge al fons pel desgel. 
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ELS POUS DE NEU COM A DINAMITZADORS DE L’ENTORN: OBJECTIUS 

La gestió del patrimoni cultural i natural es necessari per a utilitzar-lo com a instrument de 
desenvolupament cultural, social i econòmic de caràcter territorial. 

Poden ser un instrument d’identitat col·lectiva en un entorn, que necessita la posada en valor dels 
recursos patrimonials, per a frenar el seu deterioro i la creació d’eixides econòmiques per a una 
població progressivament envellida per la partida dels joves del poble i l’abandó de les autoritats. 

La revalorització dels recursos naturals i culturals del municipi, com són les rutes per les neveres 
i ventisquers ubicats a la serra d’Aitana i el seu indiscutible valor patrimonial i històric, forma part 
de la intenció d’aquest treball. 

JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ D’AQUESTS BENS 

Els pous de neu formen part importantíssima del patrimoni etnològic de les muntanyes valencianes. 
Són els grans desconeguts. 

L’activitat que es va produir des del segle XVI fins al XX, va ser una activitat molt rellevant per als 
nostres avantpassats per: 

• La importància en la seua economia. 
• La mobilització d’una societat amb escassos recursos. 

Són construccions que han repercutit en la transformació del medi on estan, transformant-lo per a 
poder recollir, conservar i comercialitzar la neu. Per aquesta raó construïen el pou, adequaven l’entorn 
i creaven vies de accés per al transport. 

Es tracta d’una arquitectura situada en llocs de difícil accés, en les serres, que ha  passat 
desapercebuda, però als últims temps hi ha una tasca de catalogació, coneixement, reconeixement 
i posada en valor d’aquestes construccions 

Per tot això, resulta una aposta interessant, perquè estan ubicats en espais naturals singulars de gran 
riquesa i bellesa, allò implica també la revalorització del patrimoni ambiental i paisatgístic de les 
nostres serres i la seua obligatòria conservació. 

Al mateix temps, hi ha que donar la veu d’alarma d’uns bens patrimonials en un estat de 
conservació roí. Oblidats i perduts a les serres, colmats per l’erosió i l’abandono no sols físic, sinó 
també de la memòria de la gent, estan convertint-se en restes no identificades, ni reconegudes més que 
pels veïns i els entesos. 

A més a més, estan situats en zones rurals deprimides i la seua posada en valor podria suposar una 
activitat econòmica complementària a la incipient oferta de turisme rural de la zona o a l’activació de 
noves opcions. 

És un dels oficis desapareguts i no deuria quedar en l’oblit. 
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UBICACIÓ GEOGRÀFICA: LA SERRA D’AITANA 

Aitana pertany al conjunt estructural de la Cordillera Bètica. És un espai singular amb entitat 
pròpia. La seua flora és diversa i exclusiva. Exemple: Corona de rei (saxifraga longifolia),o la genista 
longipes, etc. 

La serra ha desenvolupat un important paper econòmic com: 

• El comerç de la neu 
• El cultiu del perelloner (Pyrus amygdaliformis). 
• El cultiu de l'ametller. 
• Cultius estacionals de secà, de cigrons i blat. 
• Cultius resultants d’unes condicions excepcionals com el noguer (juglans regia) i de forma 

molt localitzada. 
• L’aprofitament ramader i forestal, estan els topònims dels corrals i de les carboneres. 

UBICACIÓ GEOGRÁFICA DELS POUS 

La ruta proposada està en la comarca de la Marina Baixa, en la província d’Alacant. Els neuers que 
estan al llarg de la ruta pertanyen als termes municipals de Benifato i Confrides. A la Marina Baixa 
existeixen 31 dipòsits localitzats, dels quals 24 estan a la Serra d’Aitana; tal vegada es dega a què: 

• És la serra més alta de la província d’Alacant. 
• Situada en el centre de la comarca, prop dels pobles de la costa i de la capital, principals 

consumidors del fred. 

PROPOSTA DE GESTIÓ DELS BENS 

Consisteix a dissenyar una ruta patrimonial interpretativa per a descobrir al públic els significats i 
interrelacions del nostre patrimoni natural i cultural. 

Els itineraris eco-culturals són una gran aportació a la comprensió del patrimoni pels individus 
que l’utilitzen: 

• Capten el sentit de les vivències dels llocs. 
• Comprenen les motivacions dels que ho han viscut. 
• Inciten a respectar no sols els espais arquitectònics, sinó també als seus constructors, els 

usuaris i el medi natural en el qual es troben ubicats. 

COM? 

Mitjançant la participació en la visita als pous, gaudir del paisatge i de la morfologia de la serra, sense 
oblidar la diversitat i exclusivitat de la flora d’Aitana (fig.4). 

Ajudant a comprendre la combinació creada entre les necessitats de l’home i de la natura. 
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RUTA DE VISITA PROPOSADA 

Punt d’eixida: Confrides. 

Itinerari: Des del poble fins a la Font de l’Arbre pel PRV-22. 
Farem un circuit circular fins a la Font de Forata pel PRV-20. 
Ens desviarem per a visitar el noguer més vell de la província -250 anys- i altres més joves. En la 
localització que té aquesta espècie en la Serra Aitana. 
En la Font de Forata hi haurà la possibilitat d’una variació, continuar el sender fins al Pas de la 
Rabosa pel PRV-21. 

Parades: 

• Parada 1: Font de l’Arbre. 
• Parada 2: A l’encontre de l’anouer. 
• Parada 3: Font de Forata i el Clot de la Font de Forata. 
• Parada 4: El Clot de Forata IV. 
• Parada 5: El Clot del Bardal (fig. 1) i el Teix. 
• Parada 6: El Clot del Pas de la Rabosa.(fig.5). 
• Parada 7: Tornada pel mateix camí i el Clot de Forata II. 
• Parada 8: Tornada al camí principal i el Clot de Forata I. 
• Parada 9: El Ventisquer del Ventisquer i el Clot del Ventisquer (fig.2). 
• Parada 10: Tornada al camí i el Clot del Pas I. 
• Parada 11: El Clot del Pas II (fig.3) i tornada a la Font de l’Arbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Fig. 1: Clot del Bardal Fig. 2: Clot del Ventisquer 
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Fig. 3: Clot del Pas II 
 
 
 

 
 
Fig. 5: Clot del Pas de la Rabosa. 

 

IDENTIFICACIÓ DELS POUS 

Proposem la senyalització dels POUS DE NEU com a mesura de conservació d’aquest patrimoni 
“oblidat”, i considerem necessari incloure en el cartell identificatiu un símbol i algunes dades 
significatius del pou: NOM, CARACTERÍSTIQUES, ESTAT DE CONSERVACIÓ, DESCRIPCIÓ, 
HISTÒRIA i SÍMBOL. 

GESTIÓ PATRIMONIAL DELS POUS: MILLORES I CANVIS 

Per a posar en valor aquestos bens és necessari realitzar les següents activitats: 

• Condicionar els accessos. 
• Senyalitzar la ruta proposada. 
• Netejar i/o restaurar els bens patrimonials. 
• Fer panells explicatius dels pous. 

Fig. 4: Noguer d’Aitana 
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Accessos 

Caldria fer les següents accions: 

• Condicionament dels camins reomplint els socavons aportant terra del mateix espai. 
• Posar a l’inici i al termini de la ruta un tancament de camí per evitar el trànsit rodat i evitar el 

deteriorament de les pistes. 
• Senyalitzar la ruta. 
• Nom del pou. 
• Data de construcció, utilització i abandono de l’ús. 
• Població a la que pertany. 
• Característiques: tipus de dipòsit, diàmetre, capacitat. 
• Breu història. 
• Dibuix, planta i secció. 

Senyalització 

A la Font de l’Arbre -on s’inicia la ruta- es deuria col·locar una estructura rectangular feta de pedra 
seca, en forma de talús, on es posarà tota la informació i la ubicació de tots els bens patrimonials a 
visitar: fonts, noguers, pous, corrals. 

Des d’ací es posaran diferents panells: 

• Un primer on estiguen els perfils de la Serra d’Aitana, amb la denominació de tots els espais. 
Explicació de la seua formació geològica. Mapa cartogràfic. 

• Un altre a la Font de Forata, explicant el seu entorn i l’ús de la ramaderia. 
• Una senyalització específica de la ruta dels pous de neu, junt a la ja existent de PR. 
• Altres indicacions en vertical de la distància i direcció de la ubicació dels pous. 
• En cada pou de neu fer una construcció de pedra seca en talús en què estiga el suport del 

panell explicatiu del pou. 

Neteja i/o reconstrucció dels Bens 

Es tracta d’estructures colmatades de terra i pedres per l’erosió i caiguda de la pròpia estructura. Es 
deurien excavar arqueològicament fins aplegar al seu nivell originari, restaurar alguna part més 
deteriorada i respectar, si es considera interessant, alguna de la vegetació sorgida en el temps. 

No descartem el fet de reconstruir un pou de neu -el més significatiu- i les infraestructures pròpies 
d’ell. Posant tota la informació de l’activitat de recollida de la neu, l’emmagatzemament, l’extracció, 
la comercialització. 

Altres Bens 

• CORRALS (Bernal, Port, Senyores): Reconstrucció d’un amb la finalitat de donar-li un ús 
d’alberg, i al mateix temps fora un lloc per realitzar tallers mediambientals i etnològics. 

• FONT DE L’ARBRE I DE FORATA: Manteniment de neteja i de les infraestructures. 

CONCLUSIONS 

1. Rendibilització Social i Econòmica: 

L’espai de la Serra d’Aitana és un lloc de gran versatilitat, i amb moltes possibilitats totes 
enfocades a l’esport, l’oci i el turisme. 
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És necessari implicar a tots els sectors de la societat: 

• Administracions locals: Ajuntaments de Confrides i Benifato. 
• Administracions autonòmiques i provincials: Diputació i Conselleries de Cultura, Medi 

Ambient, Turisme, Obres Públiques, Agricultura, que són les que poden aportar medis 
materials, humans i tècnics. 

• Així com a propietaris d’alguns dels bens anomenats, Associacions (caçadors), Clubs 
Ciclistes, Excursionistes i de muntanya. 

• Als sectors econòmics que poden beneficiar-se d’aquesta iniciativa: cases rurals, restaurants i 
empreses lligades al turisme i els propis veïns. 

2. Conscienciació col·lectiva: 

Recuperar la memòria col·lectiva, crear l’autoestima i la il·lusió. 

Existeix una estreta relació entre espai i memòria. L’espai alberga memòria i sostén identitats, és 
per tant contenidor i transmissor d’identitats culturals. 

Si volem que els bens patrimonials siguen rendibles deuen augmentar la cultura, el desenvolupament 
cultural dels pobles implicats, dels seus individus i dels futurs visitants usufructuaris d’aquestos bens. 

APOSTAR PEL PATRIMONI ÉS UN COMPROMIS DE TOTS. 
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ELS RISCS AMBIENTALS A LA MARINA BAIXA 

Agustí Galiana Soriano 
Biòleg, professor a l’IES  Mediterrània, Benidorm 

Resum 

Els espais inundables ocupen una part xicoteta del territori, però tenen una importància relativament gran en 
alguns aspectes: econòmic, biològic, ambiental, geològic o toponímic. En la costa hi havia alguns estanys: Clot 
de Mingot (Altea), Estany de l’Albir (l’Alfàs), Estany del Racó (Benidorm) i Estany de Morales (Finestrat). 
Proporcionaven caça, pesca i recer per a embarcacions. Situats al final de cursos d’aigua i separats del mar 
per barres d’arena, han estat substituïts per torres d’apartaments, amb alguns problemes d’inundacions per 
pluges. L’únic aiguamoll costaner supervivent és el Carritxal, a la Vila, tot i estar molt alterat i amenaçat 
d’urbanització. A la Marina Baixa no hi ha marjals.  
Terra endins hi ha alguns espais endorreics kàrstics. Destaca la sèrie de dolines de l’ombria d’Aitana, des de 
l’Albirec (Benimantell) a la Font de l’Arbre (Confrides). No retenen l’aigua. Són llocs poc visitats, però de gran 
valor paisatgístic, hidrològic i agrícola. Altres exemples dignes de menció són el pantà de Relleu (que 
probablement ocupa el lloc d’un antic aiguamoll, com indica el topònim Fassamai), un llac prehistòric en 
Finestrat i alguns clots artificials en el diapir d’argiles triàsiques d’Altea. Finalment comentaré el cas de les 
inundacions del Refoio, en la Vila.  
 
Resumen 
 
Los espacios inundables ocupan una pequeña parte del territorio, pero tienen una importancia relativamente 
grande en algunos aspectos: económico, biológico, ambiental, geológico o toponímico. En la costa había 
algunas lagunas: Clot de Mingot (Altea), laguna del Albir (Alfaz), del Racó (Benidorm) y de Morales 
(Finestrat). Proporcionaban caza, pesca y refugio para embarcaciones. Situados al final de cursos de agua y 
separados del mar por barras de arena, han sido sustituidas por torres de apartamentos, con algunos 
problemas de inundación por lluvias. El único humedal costero superviviente es el del Carrichal, en 
Villajoyosa, a pesar de estar muy alterado y amenazado de urbanización.  En la  Marina Baja no hay marjales.  
Tierra adentro hay algunos espacios endorreicos cársticos. Destaca la serie de dolinas de la umbría de Aitana, 
desde l’Albirec (Benimantell) a la Font de l’Arbre (Confrides). No retienen el agua. Son lugares poco visitados, 
pero de gran valor paisajístico, hidrológico y agrícola. Otros ejemplos dignos de mención son el pantano de 
Relleu (que probablemente ocupa el lugar de un antiguo humedal, como indica el topónimo Fassamai), un lago 
prehistórico en Finestrat y algunas hoyas artificiales en el diapiro de arcillas triásicas de Altea. Finalmente 
comentaré el caso de las inundaciones del refoio en Villajoyosa. 
  
Summary 
“Environmental Risks in the Marina Baja Region” 
 
There are only a small number of areas prone to flooding in the local region, but they are relatively significant 
in terms of their economic, biological, environmental, geological and toponymic aspects.  On the coast there 
were a number of lagoons: the Clot de Mingot (Altea), the Albir Lagoon (Alfaz), the Racó Lagoon (Benidorm) 
and the Morales Lagoon (Finestrat) which were used for hunting, fishing and the mooring of boats.  These, 
situated at the end of water courses and separated from the sea by sand bars have today been replaced by 
apartment blocks prone to problems of flooding by the rain.  The only surviving coastal wetland is the Carrichal 
wetland in Villajoyosa, despite the fact that it has been changed greatly and is under threat of urbanisation.  In 
the Marina Baja Region there are no marshlands. 
Inland there are Endorreic Karstic areas and which of note are a series of dolines on the north facing side of 
Aitana from l’Albirec (Benimantell) to La Font de l’Arbre (Confrides) which do not retain water.  These places 
are rarely visited, but of a great value in terms of landscape, hydrology and agriculture.  Other examples, worth 
mentioning, are the Relleu reservoir (which probably occupied the same place as an ancient marshland, as is 
indicated by the toponym Fassamai), a prehistoric lake in Finestrat and some unusual depressions in the 
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Triassic clay diaper in Altea.  Finally I will comment on the flooding of the “refoio” street in Villajoyosa during 
a catastrophic cold front. 

INTRODUCCIÓ 

Hi ha diversos llocs de la geografia comarcal que són coberts d’aigua amb diferent freqüència. En la 
terminologia administrativa i científica actual solen anomenar-se “zones humides”, com a traducció 
literal de l’anglès wetlands, de moda entre els especialistes. Estos espais que alternen el medi aeri i 
l’aquàtic han generat un gran nombre de termes populars, com va quedar palés en l’obra de Fernando 
González Bernáldez (Madrid, 1933-1992). En l’àmbit lingüístic català, el terme popular més general 
és aiguamoll, que te un ús ben viu a la nostra comarca. 

Els aiguamolls són un conjunt de fraccions menudes de la superfície del nostre país. I en la Marina 
Baixa són més escassos que en altres llocs. Val a dir que la nostra és l’única comarca costanera 
valenciana sense marjals litorals. Tenim una costa bastant alta i retallada que no deixa amples badies 
ni és recorreguda per grans rius. 

Podria semblar que en aquestes alçades de la història ja ho hauríem de saber tot de la nostra geografia. 
Tanmateix, si hom busca informació detallada sobre algun lloc particular, és ben fàcil que no la trobe. 
Ara el problema principal no és el descobriment d’allò desconegut, sinó l’oblit del què es sabia. A més 
a més, molts aiguamolls han desaparegut recentment per obra humana, a causa de la intensa 
explotació turística de la costa de la comarca. 

Arguments de pes a favor del manteniment dels aiguamolls en un estat natural són la defensa que 
proporcionen (els de la costa) front a la intrusió marina (especialment en uns camps que es reguen 
massivament d’aigua extreta amb motors del subsòl) i l’evitació d’inundacions que s’hi produirien en 
les construccions que es volen situar al seu lloc. Hi ha grans costos econòmics consumits en evitar i 
reconduir inundacions, així com en refer-nos de la destrucció que provoquen. També hi ha una gran 
despesa en la captació d’aigües de reg i potables, que duen a la transformació d’aiguamolls antics i a 
la creació d’aiguamolls artificials. 

Al respecte de riqueses naturals de quantificació econòmica més difícil —que toquen més directament 
a l’ètica i l’estètica que no a la butxaca— els aiguamolls són hàbitat d’un nombre important de plantes 
i animals de diversos grups, molt amenaçats per la pressió humana. Hi ha plantes que estan adaptades 
als saladars o als llocs humits, moltes d’elles endemismes exclusius valencians. Molts animals 
acudeixen a beure a aquests llocs, els visiten per caçar o hi viuen, cas dels peixos i dels amfibis, els 
dos grups de vertebrats amb un ritme d’extinció més elevat a tot el món. Diverses espècies de plantes, 
organismes planctònics i insectes, entre altres, són indicadors fiables de la contaminació de les aigües. 
Unes aigües que les activitats humanes reclamen amb una urgència creixent, però les quals necessitem 
trobar netes. Per altra banda, en l’àmbit de l’afició ecologista també formen una clara majoria els que 
s’interessen en especial pels ocells i els llocs preferits d’observació d’ocells són precisament els 
aiguamolls. 

No oblidem la riquesa geològica, que inclou paisatges, formacions rocoses i corrents d’aigua 
subterrània. I hi ha una riquesa toponímica, tant amenaçada o més que el propi patrimoni natural a què 
fan referència. 

En este treball presente un llistat d’aiguamolls comarcals, amb pretensió d’exhaustivitat. Hi ha alguns 
catàlegs oficials, que s’ocupen de grans espais aquàtics, absents a la Marina Baixa: el Catàleg de 
Zones Humides, amb objectius de preservació (DOGV del 16-9-2002) y el del Pla d’Acció Territorial 
sobre Prevenció del Risc d’Inundacions en la Comunitat Valenciana, o “Patricova” (DOGV del 30-1-
2003), sobre llocs mereixedors d’obres públiques preventives. 
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Casado i Montes (1995) atribueixen als aiguamolls tres característiques principals: presència 
(permanent o temporal) d’una làmina d’aigua poc profunda, sòls característics (hidromorfs) i plantes 
característiques (hidròfites o higròfites), si bé reconeixen que pot no haver-hi sòl ni plantes. Seguiré la 
classificació d’estos autors, modificada segons alguns apunts de Viñals (1999), que es basa en els 
diferents processos geològics generadors d’una cubeta. Done, a més d’alguns comentaris biològics, 
històrics o etimològics, la situació geogràfica dels aiguamolls. Les fulles dels mapes 1:10.000 i les 
coordenades UTM s’han tret de la Cartografia oficial de la C.V. (Institut Cartogràfic Valencià, 2000). 

CLASSIFICACIÓ 

Cubeta tectònica 

Depressions delimitades per plegaments i/o falles. En la comarca destaquen les associades a diapirs 
del triàsic de la fàcies Keuper. Les margues evaporítiques riques en algeps i sal que els componen són 
roques toves que s’eleven sobre roques més recents. A més d’estar presents en el subsòl de tota la 
Marina Baixa, tenim els diapirs d’Orxeta-Finestrat i d’Altea-Callosa. Provoquen sovint l’aparició de 
fonts salobroses i “barrancs salats” (com els d’Orxeta, Finestrat, Benimantell i la Nucia). 
L’emergència de diapirs pot generar cubetes. Segurament era el cas d’una llacuna (sense nom) que hi 
havia a Finestrat, en temps prehistòric, desapareguda per l’erosió del Riu Anxero. La coneixem pels 
sediments que queden, i l’abundància de caragols d’aigua dolça subfòssils que contenen. 

D’altra banda, diverses partides escampades per la comarca presenten una superfície plana i tenen una 
emergència difusa i intermitent d’aigües subterrànies. Algunes reben la denominació de marjal: la 
Marjal d’Orxeta, les Marjaletes de Relleu i de Finestrat. És un terme àrab que també apareix en el 
Margequivir de Callosa (marj al qivir, “el prat gran”). L’extracció massiva d’aigua del subsòl ha 
assecat moltes fonts, i els aiguamolls que en depenien. L’eixida d’una miqueta d’humitat pot 
permetre, encara hui, la supervivència d’alguns canyars (vegetació amb predomini de l’espècie 
Arundo donax) i siscars (d’Imperata cylindrica). És el cas del Saladar (de la Vila), a on hi ha algunes 
surgències salabroses intermitents i que devien provocar inundacions, perquè hi ha una aigüera que el 
drena cap al Barranc de la Cala. També a la Vila, a prop de l’Ermita, hi havia un aiguamoll de certa 
importància, dit “del Pou”, en un lloc on el nivell freàtic encara és molt alt. 

Un aiguamoll de reduïdes dimensions, però amb una làmina d’aigua permanent, és el Siscaret, a la 
Vila Joiosa. Potser sobreviu per estar protegit dins d’un enllaç de l’autopista i gràcies a un xicotet ullal 
que continua rajant al seu interior. Podria albergar una població de crustacis aquàtics. 

El Fondo d’Aitana, el Pantà de Relleu, el Clot de Mayor i les Llibes són cubetes tectòniques de grans 
dimensions, però obertes (vegeu més avant). 

Un altre lloc digne de menció en este apartat és la Font de Favara, a la Nucia. La font s’ha assecat i 
hui es pot trobar en eixe punt una cascada artificial d’aigua procedent d’un bombeig. Però, fa pocs 
anys era un aiguamoll que albergava una rica fauna de caragols d’aigua dolça (Gasull, 1971). 

Cubeta kàrstica 

Per enfonsament d’una cova o per dissolució progressiva de la roca al voltant d’una fissura o avenc, es 
genera una depressió que rep en nom de dolina (terme científic d’origen rus). Sol donar-se en roques 
calcàries, com és el cas a la Marina Baixa. L’erosió kàrstica és típica de climes plujosos (com el que 
tenim a les muntanyes de l’interior de la comarca). La cubeta sol tenir el fons pla, ocupat per argiles 
de descalcificació, d’un color vermellós. En alguns casos estes argiles estan convertides en “illes” 
agrícoles, rodejades d’un paisatge rocós molt aspre. La denominació popular varia molt: foia, bancal, 
corral, clot i, fins i tot, llacuna (tot i que l’aigua no queda retinguda en cap de les nostres dolines i no 
disposem d’autèntiques llacunes). 
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En la comarca destaca el conjunt de dolines de l’ombria d’Aitana. Estudiades per Marco Molina 
(1989), són unes depressions allargades i associades a falles escalonades, moltes d’elles tancades i 
drenades subterrànieament, des de Benimantell a Confrides. Vegeu també Alfaro et al. (2004). Són: el 
Corral del Port (pròxim al port de Tagarina), l’Albirec, el Corral de les Senyores, el Corral del 
Soliguer, altres corrals de per Partegat (en Benifato), els Clots (grup de 4 dolines xicotetes, a 
Confrides), el Bancal de Vidal (o Corral de Bernat), la Foia del Pi i el Fondo d’Aitana. Esta última 
depressió (que té a dins la font de l’Arbre i és naixement del Riu Frainos) la podem considerar 
tectònica. 

A la Serra de Bèrnia, en terme de Callosa, hi ha el Bancal Roig (color de les argiles de 
descalcificació). Finalment, a Tàrbena, dalt la Solana de Bijauca, hi ha es Birec. També es pronuncia 
amb e oberta, com Albirec, del que és la versió salada. L’etimologia àrab és clara: al birak “les 
llacunes, les basses”, plural d’al birka (que ha donat “alberca”). 

Cal afegir la Llacuna de Castell de Castells, una dolina circular molt gran (400 m. de diàmetre) que 
sembla que desaigua cap a les fonts de l’Algar (Quereda, 1978). 

A menor escala, pot haver dissolució calcària, formant clots d’un o uns pocs metres. Dins d’un 
barranc, hi ha el que diem “tolls” (terme preromà) o “gorgos” (derivat de gorga, sinònim antic de 
“gola”). I en cims de muntanyes, alimentats només per aigua de pluja, hi ha el que diem “codolles” 
(d’etimologia preromana desconeguda), “cocons” (del llatí caucus “copa”) o “clotxes” (d’origen 
preromà, com clot). Les coses, com més xicotetes són, més freqüents es tornen, fent quasi impossible 
enumerar tots estos “microaiguamolls”. Els casos que compten amb topònims són: els Tolls de 
Galiana (al naixement del Riu Amadório), la Codolla dels Matxos (a Callosa) o el Pla de les Codolles 
(a la Serra de l’Aguilar, Relleu). Dins l’Estret d’Orxeta hi ha alguns gorgos que tenen aigua contínua i 
fins i tot fauna aquàtica. 

Cubeta fluvial 

Les mateixes vores dels rius són llocs inundables. La major part dels cursos d’aigua de la comarca 
estan molt encaixats, de forma que les crescudes de rius afecten quasi exclusivament a l’horta d’Altea, 
als costats del curs baix del Riu de l’Algar (o d’Altea). El Catàleg de Zones Humides en protegeix 65 
ha. i el Patricova li dedica la zona AC11 al curs final del riu. També s’inunda la vora esquerra de la 
gola del Riu de la Vila, ocupat pel Raval de la Platja (que entra dins de la zona inundable AC17 del 
Patricova, mal anomenada “Río Sella o Amadorio”). 

Els llits dels barrancs s’inunden quan plou. Alberguen molta humitat en el sòl i tenen una vegetació 
aquàtica característica i abundant en la Marina Baixa (baladres, tamarius), però no els estudiarem ací. 

Cubeta litoral 

La deriva litoral tanca amb barres d’arena i grava les invaginacions de la línia de la costa. Es formen 
albuferes (llacunes litorals obertes per goles) i estanys (llacunes litorals tancades), tan característics de 
la costa valenciana. A la Marina Baixa només disposem d’una versió modesta d’esta categoria, els 
tancaments litorals de les goles dels barrancs. Es formen llavors uns estanyets allargats, 
perpendiculars a la costa, que reben una aportació mixta d’aigua marina (per filtració), subterrània 
(kàrstica o no) i pluvial, amb variacions de salinitat notables. 

A la dreta de la gola del Riu de l’Algar hi havia un estany, entre el riu i la platja, hui ocupat per la 
trama urbana d’Altea, el Clot de Mingot, a on abocava el Barranquet de Garganes. Els edificis 
pateixen inundacions, i se li ha dedicat la zona inundable AC12 del Patricova. 

Als dos extrems de la Serra Gelada —racons de l’Albir i de l’Oix— la deriva litoral va generar dos 
estanys. L’Estany de l’Albir va ser dessecat cap a 1970 i hui hi ha carrers i un curs artificial (enmig 
del “bulevar dels Músics”) que desaigua a la mar els barrancs de l’Alfàs; és considerat zona inundable 
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AC14 (mal anomenada “barranco del Tosalet o rambla del Albir”). El topònim Albir (àrab al bir, “el 
pou”) podria fer referència a l’estany o a les mines d’ocre del camí del far. 

L’Estany del Racó (de l’Oix) era una albufereta encara més gran, punt deprimit a on anaven a parar 
les aigües de diversos barrancs de Benidorm, i en èpoques prehistòriques estuari d’un riu important. 
Tradicionalment s’hi pescaven llobarros i granotes. Els temporals trencaven la platja i l’estany es 
tornava d’aigua salada, que després anava endolcint-se. La partida que ocupava la làmina d’aigua 
s’anomenava la Carxana (possible referència etimològica als carrissos). Els voltants són plans, i 
inclouen les partides Derramador —lloc on desapareix el Barranc de Barceló (o de Lliriet)— i 
Almafrà —lloc on desapareix el Barranc de la Foia Manera—. El Derramador quedava un poc separat 
de l’estany per l’alter que representa la partida Armanello. Hui es fa desaiguar esta conca a la mar per 
una conducció subterrània (que va des de l’hotel Pueblo al carrer Castelló) i una aigüera procedent de 
pel col·legi Lope de Vega. Encara que les inundacions afecten un espai molt gran, només se li ha 
concedit el caràcter oficial de zona inundable a dos sectors: un punt per l’Almafrà (que ve a ser un 
semàfor, zona AC15, mal anomenada “barranco de Barceló”) i l’àrea del Racó de l’Oix (AC16, mal 
anomenada “barranco de Lliriol o Lliriet”). Tota la zona darrere de l’antic muntanyar (o dunes) de la 
platja de Llevant s’anomenava “el Saladar” (de Benidorm), i si hui no s’inunda tant és perquè el 
terreny ha estat reomplit un parell de metres durant la seua urbanització. 

L’Estanyet de Morales es va assecar a mitjan segle XX. Ocupava el centre del final de la rambla 
recorreguda pel Barranc de la Cala, en terme de la Vila (el barranc, que és fita am Finestrat, circula 
per la vora esquerra de la rambla). La rambla ha patit algunes inundacions catastròfiques (el 1934 amb 
l’ensorrament del pont de la carretera N-332). Ocupada per edificis, s’ha fet un llit artificial, que no 
evita que es talle el carrer de la platja quan plou. A l’extrem nord de la platja, arredossada al tossal de 
la Cala, hi havia una gran duna (l’Arenal). 

El tram final del Barranc de Mayor, en la Vila, és un lloc deprimit en el qual arriba a entrar un poc 
d’aigua de la mar en casos de temporal (com va passar el 2001). Encara que el terreny ha estat 
modificat artificialment, continua existint un canyar indicatiu. Inundacions torrencials impetuoses han 
excavat periòdicament el llit del barranc (que ha estat reomplit artificialment) i han tallat la carretera i 
el camí d’accés al Montiboli. 

A l’altre extrem de la platja de Paraís segurament hi havia un altre aiguamoll, al final del Barranc de 
Paraís, entre l’ermita de sant Blai i el càmping. Es un lloc pla i baix, que el camí vell d’Alacant 
evitava. Existeix una aigüera antiga, canal que condueix l’aigua per la vora esquerra de la depressió 
cap a la platja (dóna dins del càmping). 

L’últim aiguamoll litoral que citarem és el que es conserva millor (tot i estar molt alterat): el Carritxal. 
És al tram final del Barranc de l’Alcantarella (o del Carritxal), amb vegetació de senill (Phragmites 
australis) i cirialera (Arthrocnemum), que indica entrada freqüent d’aigua de la mar. 

Altres tipus de cubetes 

No hi ha al País Valencià cap cubeta glacial (excavada per una glacera) ni catastròfica (cràter de volcà 
ni impacte d’asteroide). Val a dir que la vall de Blaconc (Beniardà), tot i tenir una secció en U no és 
més que resultat del plegament capriciós de la Serrella. Tampoc hi ha cap cas a la comarca d’una 
esllavissada que hi haja generat una cubeta tancant un riu o barranc, ni cap salina. En este últim 
apartat ens referirem a les cubetes artificials, embassaments i pedreres abandonades, deixant de banda 
les basses de reg i les piscines. 

Els embassaments i assuts s’anomenen tradicionalment “pantans” pels valencians. Disposem a la 
comarca d’un dels embassaments més antics del món: el de Relleu. Esta obra del segle XVII, que 
aprofita l’estret d’Orxeta, que talla la Serra del Fassamai (fita entre Relleu i Orxeta). Fa temps que 
està reblit de sediments, encara que és útil a la recàrrega d’aqüífers i manté un toll temporal després de 
les pluges. S’hi ha inclòs unes 7,5 ha. al Catàleg de Zones Humides. L’etimologia de Fassamai (de 
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l’àrab fas al mai, “camp de l’aigua”), que també és nom d’una partida vora el pantà, fa pensar en 
l’existència d’un aiguamoll anterior a la presa, enn temps de moros. De fet, és el punt més baix de la 
fossa tectònica de Relleu. 

L’embassament dit “d’Amadório”, en actiu des de 1960, porta un nom equivocat, perquè era 
equivocat (als mapes de l’època) el nom del riu en què està situat, que és el Riu de la Vila. El Riu 
Amadório és el de Relleu, afluent seu. L’estret en què es va bastir la presa i la partida plana que hi ha 
just a l’interior, hui ocupada per la cubeta, rebien el topònim de “les Llibes” (d’etimologia no 
esclarida). Este embassament està integrat en el Consorci de la Marina Baixa i gaudeix de qualitats 
mediambientals i paisatgístiques. La seua cabuda màxima és d’uns 15 hm3. Té una conca d’uns 200 
km2 i és original la seua proximitat a la mar. 

L’embassament de Guadalest és similar al de les Llibes: construït alhora, amb capacitat semblant, part 
del Consorci i valuós estèticament i biològica. Ocupa una vall més tancada i elevada, amb una conca 
d’uns 45 km2. 

A més dels 3 assuts de reg inclosos al quadre, cal citar el conjunt d’assuts i gorgos de les Fonts de 
l’Algar, a Callosa. Esta zona de fonts i riu figura al Catàleg amb 47 ha. 

L’excavació de pedreres forneix una altra causa de cubetes artificials. L’extracció d’algeps a l’Alfàs, a 
la Costera Roja (color predominant de les margues triàsiques), va generar un toll poblat de boves 
(Typha). La pedrera de basalt en Altea, partida la Pila, ha generat un altre, més gran. Tots dos estan 
inundats de forma permanent. 

ALGUNES INUNDACIONS URBANES 

Considere oportú fer algunes consideracions addicionals sobre el risc d’inundacions en llocs baixos 
ocupats per ciutats. 

En Benidorm, alguns barranquets i el Riuet del Murtal donen a la platja de Ponent i tallen alguns 
carrers (i l’avinguda de la plaja de Ponent) quan plou, sense més incidències. Una cosa semblant passa 
al final del Barranc dels Arcs, a Altea, que inunda un carrer vora el moll (zona AC13 del Patricova). 
El Barranc de l’Aigüera va obligar a fer un bon desaigüe subterrani fins la platja, si bé encara hi ha 
inundacions en la zona de la plaça Triangular. Este últim barranc s’anomena més amunt “dels Tolls”, 
perquè a la seu capçalera hi havia la Font del Tolls, hui seca. 

En la Vila hi ha un cas peculiar d’inundacions: el Refoio. Es tracta d’un barranc que travessa l’horta 
de la Vila (partida Mediasses), que corre entre els Rius de la Vila i de Torres, sense ser-ne afluent. El 
seu llit ja està esborrat a l’altura de l’autopista, però en les ocasions de pluges molt intenses, d’uns 100 
mm. en poques hores, l’aigua circula fins a la mar. En el paratge conegut com el Clot de Mayor es fa 
un toll d’uns 400 m. de diàmetre, que va desaiguant pel lloc anomenat el Xarquet, travessant la partida 
Barberes fins al punt conegut com Esgoladora de l’Almuixó, dins del port (Galiana, 2003). No tinc 
notícies de cap aiguamoll antic al Clot, però sí de que per tota la partida Mediasses s’hi van construir 
andrones, per tal de drenar-la. 

El sector del Xarquet al port és hui urbà, i no s’han construït desaigües alternatius (si bé hi ha una 
canalització subterrània prevista al PGOU, des del Clot al Riu de la Vila). La inundació de 1971 va 
afectar l’esglèsia del Carme, que llavors s’acabava de construir (just dins del llit del barranc). Hui hi 
ha més construccions (un Institut d’Educació Secundària i diverses torres d’apartaments), cosa que 
augmenta el risc de danys materials. És curiós que el Barranc del Refoio desemboque per 
l’Esgoladora, fent un salt de més de 10 m. dins la mar; en temps prehistòrics el curs de les aigües 
devia ser diferent (possiblement a través del Barranquet del Censal, pel carrer Barranquet). 
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Un altre lloc on les inundacions temporals de barrancs suposen un perill seriós per a béns i persones és 
a la partida Paraís, de la Vila. Les torres 3-4 de la urbanització Sainvi ocupen el curt barranquet que 
desaiguava la Foia del Potecari. Esta foia s’inunda fent un toll d’un 200 m. de diàmetre, perquè el 
terraplé de la via del tren fa de presa. El 1987 la pressió de l’aigua embassada va afectar els fonaments 
de l’edifici. El risc minvaria si es netejara el desaigüe subterrani, que està embossat. 

Quadre 1. Els aiguamolls tectònics. 

TOPÒNIM TERME MUNICIPAL MAPA UTM COTA 

Llacuna fòssil de Finestrat Finestrat 847 (4-3) 742.2  4273.3 250 m. 
El Saladar La Vila 848 (1-4) 745.8  4268.8 40 m. 
El Siscaret La Vila 847 (4-4) 741.2  4268.4 80 m. 
L’Aiguamoll del Pou La Vila 847 (4-4) 741.1  4267.4 50 m. 
El Clot de Mayor La Vila 847 (4-4) 741.8  4267.0 30-40 m.
La Font de la Favara La Nucia 848 (1-2) 750.4  4278.1 200 m. 
El Fondo d’Aitana Confrides 847 (3-1) 735.5  4283.1 1150 m. 

Quadre 2. Els aiguamolls kàrstics. 

TOPÒNIM TERME MUNICIPAL MAPA UTM COTA 

El Corral del Port Benimantell 847 (4-1) 743.1  4282.2 960 m. 
L’Albirec Benimantell 847 (4-1) 742.5  4282.5 930 m. 
El Corral del Soliguer Benimantell 847 (4-1) 741.8  4282.2 1050 m. 
El Corral de les Senyores Benimantell 847 (4-1) 741.7  4282.9 950 m. 
El Corral de les Llomes Benimantell-Benifato 847 (4-1) 741.2  4282.7 1000 m. 
El Corral dels Sabaters Benifato 847 (4-1) 741.0  4282.9 1000 m. 
El Corral d’Enmig Benifato 847 (4-1) 740.6  4282.6 1030 m. 
El Corral de Bernat 
(o Bancal de Vidal) Confrides 847 (4-1) 738.4  4283.0 1200 m. 

La Foia del Pi Confrides 847 (4-1) 737.8  4282.7 1220 m. 

Els Clots Confrides 821 (4-4) 

738.6  4284.2 
738.9  4284.1 
738.7  4284.0 
737.9  4284.2 

990 m. 
990 m. 

1000 m. 
970 m. 

El Bancal Roig Callosa 848 (2-1) 754.7  4283.2 610 m. 
Es Birec Tàrbena 822 (1-3) 748.8  4290.3 860 m. 
La Llacuna  Castell de Castells 822 (1-3) 746.0  4291.3 710 m. 
Els Tolls de Galiana Penàguila-la Torre 847 (2-2) 729.3  4277.8 660 m. 
La Codolla dels Matxos Callosa 822 (1-4) 748.4  4285.6 800 m. 
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Quadre 3. Els aiguamolls litorals. 

TOPÒNIM TERME MUNICIPAL MAPA UTM COTA 

El Clot de Mingot Altea 848 (2-2) 757.7  4277.2 0-5 m. 
L’Estany de l’Albir  L’Alfàs del Pi 848 (2-3) 755.7  4273.7 0-5 m. 
L’Estany del Racó Benidorm 848 (1-4) 752.1  4269.5 0-5 m. 
L’Estanyet de Morales La Vila 848 (1-4) 747.1  4268.2 0-5 m. 
Estanyet de Paraís La Vila 872 (4-1) 739.8  4265.0 0-5 m. 
Canyar de Mayor La Vila 872 (4-1) 739.1  4264.7 0-5 m. 
El Carritxal La Vila-El Campello 872 (3-1) 735.5  4263.0 0-5 m. 

Quadre 4. Els aiguamolls artificials. 

TOPÒNIM TERME MUNICIPAL MAPA UTM COTA 

Embassament 
“d’Amadório” La Vila-Orxeta 

847 (4-3) 
 

847 (4-4) 

738 
4269-4270 

738 
4268-4269 

130 m. 

Pantà de Relleu Relleu 847 (3-3) 736.2  4272.0 300 m. 

Embassament de Guadalest Benimantell- 
Castell de Guadalest 821 (4-4) 743-744  4285 400 m. 

Assut del Torres La Vila 847 (4-4) 743.3  4268.9 50 m. 
Assut de l’Algar Callosa 848 (2-1) 752.6  4282.8. 100 m. 
Assut de l’Algepsar Altea 848 (2-1) 754.8  4279.5 40 m. 
Assuts de l’Algar Callosa 848 (2-1) 752.7  4283.6 120 m. 
La Foia del Potecari La Vila 847 (4-4) 739.2  4265.1 20 m. 
Toll de la Costera Roja  L’Alfàs 848 (1-2) 751.0  4275.5 150 m. 
Toll de la Pila Altea 848 (2-2) 757.6  4279.1 40 m. 
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Fig. 1: La inundació 
del Refoio (la Vila). 
S’aprecia com es 
reuneixen les aigües 
al Clot de Mayor i 
com travessen la 
zona urbana. 
Dibuixat per l’autor. 

Fig. 2: L’Albirec (Benimantell). Una de les dolines més 
grans i boniques d’Aitana. Foto de l’autor. 
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Fig. 3: Partida Paraís (la Vila). A la dreta, 
vora la platja, el canyar del final del barranc 
de Mayor. Dalt a l’esquerra, urbanització 
Sainvi. Foto del BIM, cap a 1993. 

Fig. 4: La gola del riu de l’Algar 
(Altea). Unes pluges intenses el 
2002 van desfer la barra litoral 
que sol tancar el riu. Es pot 
apreciar a l’esquerra de la imatge 
les primeres cases d’Altea, on hi 
havia el Clot de Mingot. Foto 
publicada al diari El Mundo. 

Fig. 5: Embassament de les Llibes (Orxeta-la Vila). Arxiu municipal de la Vila, cap a 
1993. 
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TRADICIÓN ORAL, CLIMA Y PREDICCIÓN METEREOLÓGICA EN 
LA MARINA BAIXA 

Emilio Martínez Ibarra 
Universidad de Alicante 

Resum 

La tradició oral, fruit de l’experiència secular, ha arreplegat en el seu patrimoni algunes de les generalitats del 
clima mediterrani, així com ha centrat la seua atenció en la identificació d’alguns signes precursors de 
determinats escenaris meteorològics, particularment, en aqueix espai, d’oratges marcats per la presència de la 
precipitació. Efectivament, si realitzem una anàlisis dels refranys de contingut climàtic i meteorològic de la 
província d’Alacant, així com dels relatius a la comarca de la Marina Baixa, hi trobarem referències tant a les 
generalitats del clima mediterrani a la prognosis meteorològica. 
En definitiva, cal subratllar que la llarga tradició etnològica dels pobles mediterranis constitueix un valuós 
recurs fruit de l’observació mil·lenària, a mantenir en un món globalitzat, tendent, generalment, a 
l’homogeneïtzació cultural, en pro del sistema dominant i en contra de les singularitats que identifiquen als 
distints pobles que habiten en el Planeta. 
 
Resumen 

La tradición oral, fruto de la experiencia secular, ha recogido en su acervo algunas de las generalidades del 
clima mediterráneo, así como ha centrado su atención en la identificación de algunos signos precursores de 
determinados escenarios meteorológicos, particularmente, en este espacio, de temperies marcadas por la 
presencia de la precipitación. Efectivamente, si realizamos un análisis de los refranes de contenido climático y 
meteorológico de la provincia de Alicante, así como los relativos a la comarca de la Marina Baixa, 
encontraremos referencias tanto con respecto a las generalidades del clima mediterráneo como concernientes a 
la prógnosis meteorológica. 
En definitiva, cabe subrayar que la larga tradición etnológica de los pueblos mediterráneos constituye un 
valioso recurso fruto de la observación milenaria a mantener en un mundo globalizado, tendente, por lo 
general, a la homogenización cultural,  en pro del sistema dominante y en contra de las singularidades que 
identifican a los distintos pueblos que habitan en el Planeta. 

Summary 
 “Oral Tradition, Climate and Meteorological Forecasting in the Marina Baixa Region” 
 
The rich oral tradition, fruit of past customs, has gathered together some of the generalisations on the 
Mediterranean climate, as well as focussing on the identification of some early signs of certain meteorological 
conditions, particularly in this area, the weather conditions marked by rainfall. Indeed, if we carry out an 
analysis of popular sayings which contain climatic or meteorological references in the Province of Alicante, as 
well as those relating to the rest of the Marina Baixa region, we find just as many references to the 
generalisations on the Mediterranean climate as those relating to meteorological forecasting.  
All in all, it should be emphasized that the long ethnological tradition of the Mediterranean villages constitutes 
a valuable resource, the fruit of thousands of years of observation, which has to be maintained in a globalised 
world, generally tending towards cultural homogenisation, in favour of the dominant system and against the 
singularities that define the different villages that inhabit the planet. 
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INTRODUCCIÓN 

A menudo, el término globalización es utilizado para caracterizar las nuevas relaciones (económicas, 
sociales o culturales) que se desarrollan entre distintas zonas del planeta, a favor del fulgurante 
desarrollo experimentado en las formas y medios de comunicación, en apenas unos pocos años. Este 
incremento de relaciones entre áreas muy distantes entre sí, desde un punto de vista geográfico, en su 
sentido amplio, en principio, pudiera entenderse como enriquecedor. No obstante, como norma 
general, dicho intercambio, salvo contadas ocasiones, se muestra unidireccional; esto es, el 
acortamiento en distancias (espaciales y temporales) en lugar de ayudar a la expansión y conservación 
de la diversidad social, cultural, etc., por lo general, la suprime en pro de una minoría mundial 
dominante. 

Este hecho pone en valor, más aún si cabe, el patrimonio regional o local y, por tanto, crea la 
necesidad de darlo a conocer para que sea valorado y mantenido durante las próximas generaciones. 
En este sentido, como quiera que sea la cohorte de edad más joven la que decidirá en última instancia 
la necesidad o no de conservarlo, la educación reglada a estas edades se convierte en un instrumento 
fundamental a favor del reposicionamiento de los valores que identifican y singularizan a los pueblos. 

Al respecto, la tradición oral, fruto de la experiencia secular, constituye un exponente más de nuestro 
patrimonio cultural, con especial vulnerabilidad. 

Realizada esta sucinta introducción, se procede, a continuación, a describir algunas de las 
generalidades del clima mediterráneo y cómo éstas han sido recogidas en el refranero alicantino. 
Además, se valorará las sugerencias expresadas en el acervo popular, con objeto de predecir el 
tiempo, haciendo especial hincapié en la tradición oral de la comarcas de las marinas de Alicante y, 
particularmente, en la de la Marina Baixa. 

 

 

 

 

Fig. 1: Pequeña isla de producción agrícola con métodos 
tradicionales en la ocio-urbe de Benidorm. 
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CONTEXTUALIZACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO CON 
RELACIÓN  A LA CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA GENERAL DE LAS LATITUDES 
MEDIAS 

La península Ibérica aparece pinzada entre los climas desérticos tropicales y los húmedos. Zona de 
transición entre ambos medios que le dota de personalidad, dado que esas influencias contrapuestas se 
manifiestan en una riqueza cultural, biológica y, asimismo, climática y meteorológica. 

Así, las comarcas de las marinas de Alicante se sitúan en el sector meridional de las latitudes medias, 
en la que dominan los vientos del oeste y las bajas presiones. No obstante, la proximidad del sector 
septentrional del mundo tropical, en el cual imperan las altas presiones, hace de nuestra zona un 
medio en el que se alternan ambas influencias; esto es, grosso modo, mal tiempo si el escenario 
atmosférico es dominado por las borrascas desarrolladas en el seno de la célula de Ferrel (mecanismo 
atmosférico que controla el tiempo meteorológico en las latitudes medias), y buen tiempo si la 
influencia adquiere tintes meridionales, en relación con la expansión septentrional del límite norte de 
la célula de Hadley, sector generador de altas presiones. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CLIMA DE LAS MARINA BAIXA A PARTIR DEL 
REFRANERO ALICANTINO 

El verano, en las fachadas occidentales de los continentes de los ámbitos subtropicales, viene 
caracterizado por la aridez (fig. 2), unas temperaturas elevadas y una práctica ausencia de vientos 
fuertes, con el predominio del régimen de brisas. 

Y, efectivamente, así ha sido percibido por la tradición popular. Refranes representativos de la 
ausencia de precipitación, o su escasa importancia, en caso de producirse, pueden ser los siguientes: 
“Plutja d’estiu, coixera de gos i plor de bagassa, no et fies massa” o “Amor d’home vell i plutja 
d’estiu, no facis niu”. 

Muy elocuente resulta la siguiente referencia en alusión a los calores estivales “Juliol juliat, tira la 
dona de costat…”17, temperaturas elevadas que se presentan especialmente durante el periodo 
canicular, tal y como refleja el dicho: “Calor greu de Mare de Deu a Mare de Deu” (16 de julio a 15 
de agosto). La razón de este hecho, responde a la eficacia de la radiación recibida por la superficie 
terrestre durante el estío, dado una menor inclinación de los rayos solares, con relación a una mayor 
altura del sol, lo que determina una menor oblicuidad de los rayos solares, y, por consiguiente, una 
mayor eficacia de la energía procedente del astro rey. No obstante, esta no es la única causa, puesto 
que, como muy bien sabemos el solsticio de verano (“Dia de Sant Joan (24 de junio), a l´eixir el sol 
pega voltes”) no se corresponde con la época de mayores calores, sino que ésta se retrasa a la segunda 
mitad de julio y primera de agosto, a pesar del acortamiento de los días (“San Joan (24 de junio ) 
acurta i el Xic allarga” (25 de diciembre) y la menor radiación solar recibida. Para la explicación de 
este retraso debemos considerar que el calentamiento de la superficie terrestre manifiesta un cierto 
retardo respecto al máximo de energía solar recibida, más aún si nos referimos a sectores litorales, 
como es el caso, en los que el mar, dada su inercia térmica, en relación con su elevado calor 
específico, posterga aún más, por decirlo de alguna manera, esta reacción estímulo-respuesta. 

 
17 Al respecto cabe traer a colación dos canciones alteanas. De un lado, el “Cantar de batre”,  pronunciado con 
ocasión de la parva: “Encara no son les onze i el sol ja pica, què serà en ser les dotze que el sol calitja…”; y, de 
otro, la siguiente: Marieta, filla meua, no et cases en llaurador, que et farà cullir bajoques i ofegarte de calor… 
(Martínez, 1970, 43). 
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Las “calmas”, también estivales, y el régimen de brisas, particularmente predominante durante esta 
época, asimismo han sido aprehendidas por la sabiduría popular. De este modo, respecto a la ausencia 
de temporales de viento durante este periodo se señala: “Sant Arnau tanca el vent amb clau” (18 de 
julio). 

Por su parte, las referencias en torno al virazón detallan no sólo su evolución horaria, sino también el 
momento de máxima intensidad de ésta. Así, en relación al primer aspecto, en Benidorm se dice “El 
llevant dorm a la badia”, mientras que, por lo que concierne al segundo, en el refranero alicantino se 
encuentra el siguiente dicho: “Quan ixen els xiquets de l´escola, el vent no els deixa jugar”; aludiendo, 
en el primer caso, al ciclo diario de la brisa, esto es, el soplo de la marinada durante el día, y viento 
prácticamente calmo durante la noche, mientras que, en el segundo, se indica que la mayor velocidad 
de la brisa marina se produce durante la tarde, como efectivamente es, puesto que es durante este 
periodo cuando se alcanzan los máximos gradientes térmicos (en definitiva, de presión) entre el mar y 
la tierra, diferencias que vienen a ser el motor que mueve a estos vientos de carácter local. 

En cambio, con el otoño se inicia un periodo brusco de transición entre el estío y el verano (fig. 3). 
Este hecho trae consigo la llegada del frío y la lluvia. Al Respecto, muy revelador resulta el siguiente 
refrán recogido en el acerbo popular de las marinas: “Octubre quan els temps muda, i la branca es 
desfulla”. Se inicia así la época de las tan deseadas lluvias otoñales, estas últimas de vital importancia 
en la economía tradicional, dado que de éstas dependía el que la siembra germinase o no. 

Fig. 2: Precipitaciones medias mensuales en la localidad de Tàrbena 
(Pérez, A., 2004). Elaboración propia. 
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 Fig. 3: Comparación entre la transición térmica otoñal y primaveral en el 
observatorio de Callosa d´en Sarrià (en valores absolutos) 18 (Pérez, 1994). 
Elaboración propia. 

Bien es cierto que esta transición no se produce de manera lineal (o perfecta), sino que en la misma 
aparecen ciertas irregularidades como las del veranillo de San Miguel o del Menbrillo, tal y como muy 
bien ha sido recogido por la tradición popular alicantina: “Pel setembre al fi de mes, calor és”; aunque 
ello no quiere decir que la vuelta a ambientes relativamente cálidos se tengan que producir 
necesariamente a finales de septiembre. 

Tras este periodo transitorio, llega el “frío” invernal, dada la escasa radiación recibida, en parte por las 
exiguas horas en las cuales el sol luce durante esta época, tal y como asimismo señala el siguiente 
dicho de las comarcas de la marinas: “Per San Andreu (30 de noviembre) tot el temps nit és”; aunque 
también por la escasa eficacia de la radiación solar recibida durante esta época, dado que el sol a 
penas si se eleva por el horizonte, incluso cuando está en su cénit, hecho que determina que buena 
parte de la energía recibida por la superficie terrestre se pierda al ser reflejada. Así es, a pesar de que 
comience la floración de los almendros en la zona litoral de las comarcas de la marinas, ello no es 
sinónimo del retorno de los ambientes tibios, tal y como muy bien explicita el acervo popular del 
espacio antedicho: “Harto le cuesta al almendro, hacer primavera del invierno”.Época en la cual las 
bajas temperaturas, además, van acompañadas por una merma en las lluvias; de hecho, en gran parte 
de la provincia de Alicante, el invierno se corresponde con el segundo periodo más seco del año. 

Con todo, el “frío” constituye su principal característica, particularmente en las zonas altas y/o 
continentalizadas de la provincia de Alicante. Al respecto, muy representativos resultan los siguientes 
dichos recogidos en la zona montañosa de la Marina Baixa: “Benifato y Confrides terra de lladres, els 
gossos solts i les pedres lligades”, o la siguiente expresión irónica que se dice en Confrides cuando 
alguien vuelve de Aitana en invierno, “Has trobat mosques?”. 

No obstante, en ocasiones, recordemos la proximidad de nuestra zona al Continente Africano y los 
calores derivados de los ponientes, el invierno puede mostrarse bastante templado (“En febrero la 

 
18 1 = a la resta de los valores termométricos medios mensuales de Agosto y Septiembre (otoño) o Febrero y 
Marzo (primavera); 2 = a la resta de los valores termométricos medios mensuales de Septiembre y Octubre 
(otoño) o Marzo y Abril (primavera); 3 = a la resta de los valores termométricos medios mensuales de Octubre y 
Noviembre (otoño) o Abril y Mayo (primavera). 
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sombra busca el perro”), lo que al suponer un adelanto de los ciclos vegetativos resulta 
extremadamente peligroso para la agricultura (“Gener cremant, al dimoni porta en la panxa bufant”). 

En este mismo orden de cosas, cabe reseñar que cuando el frío muestra su mayor crudeza la atmósfera 
aparece especialmente nítida o diáfana, circunstancia que permite que los astros durante la noche 
brillen con especial nitidez. Al respecto, muy elocuente resulta el siguiente proverbio: “No hi ha tal 
lluna com la de gener, ni tal amor com el primer”. 

Respecto a las precipitaciones, tal y como ya se ha comentado, aparece un segunda época de escasez, 
de ahí que en la tradición alicantina se señale: “Darrere del desembre nuvolós, ve el gener polsós”. 

La remontada hacia el estío es más moderada que el declive del verano hacia el invierno, tal y como 
ya se ha indicado, hecho que determina una permanencia de algunos de los rasgos invernales durante 
esta época primaveral, de ahí los siguientes dichos: “Marzo marcero, por las mañanas rostro de perro 
y por las tardes valiente mancebo (caballeroso)19”, o“Fill meu: si vols viure bé, guarda pa per a maig i 
llenya per abril”. 

Las lluvias, aún siendo frecuentes, no serán, por lo general, muy cuantiosas. Por ello, la observación 
secular de carácter secuencial en la provincia de Alicante indica: “Plors de viuda i aiguades d’abril, no 
ompliran barril”. Así es, el otoño es el que se erige como la época de lluvias por excelencia en la 
mayor parte de dicha entidad administrativa, aún cuando se registre un menor número de días con 
lluvia respecto al periodo equinoccial primaveral. 

Con todo, las precipitaciones primaverales entrañan un valor incalculable para el desarrollo de los 
cultivos tradicionales, por ello el refrán recogido en las marinas: “Abril, cada gota val per mil”. 

De otro lado, la variabilidad climática mediterránea se acentúa, más aún si cabe, durante el periodo 
primaveral. La tradición popular, recoge también esta característica climática primaveral en su 
catálogo de proverbios: “Marzo marzuelo, un día malo y otro bueno”; “El març té trenta dies i tres-
centes fesonomies”; “L´ovella que passa el març, passa tot el any”. 

Así pues, entre los rasgos definitorios del clima de las comarcas de la marinas de Alicante, no puede 
soslayarse la elevada irregularidad del mismo. De esta forma, a la escasez en agua que supone el clima 
mediterráneo, se une una fuerte componente agravante, esto es, el significativo contraste de sus 
ambientes atmosféricos. Ciertamente, de un lado, se presenta un clima en el que conviven a la vez 
periodos secos y húmedos, estos últimos, las más de las veces marcados por violentos aguaceros, de 
ahí los siguientes refranes correspondientes a las marinas: “Vora de riu no facis niu, i si el fas fes-lo a 
l´estiu”, o “A gran secà, gran remullà”. Mientras que, por otro lado, el mítico ambiente tibio 
mediterráneo es interrumpido por esporádicos episodios de tiempo frío o cálido. La inoportunidad de 
uno (periodos suaves para la época) o de otro (secuencias anormalmente frías) resultan fatales para la 
agricultura, tal y como ha sido recogido en el refranero popular de las marinas: “Gener cremant, al 
dimoni porta en la panxa bufant”. Al respecto, cabe añadir, que esta irregularidad es hoy aún más 
perjudicial por la sustitución de cultivos tradicionales (mejor adaptados a las condiciones 
mediterráneas) por otros tropicales (cítricos, nísperos…) o de vocación cálida, como las hortalizas. 

UN RETO PARA LA TRADICIÓN ORAL: LA PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 
MEDIANTE LA OBSERVACIÓN 

La experiencia milenaria acumulada en la encrucijada mediterránea se ha enfrentado, desde sus 
orígenes, al reto de predecir el tiempo meteorológico, puesto que de este último dependía la 
supervivencia de las sociedades tradicionales. En este contexto, la estabilidad atmosférica (el “buen 
tiempo”, tal y como se entiende hoy en día), esto es, la presencia de cielos despejados, ausencia de 
 
19 El siguiente refrán explicita de manera más clara este hecho: “Abril abrilet, a migjorn calor i al vespre sol”. 
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lluvia y vientos poco importantes, si se mostraba de manera duradera suponía serias dificultades, de 
ahí su preocupación por prever la inestabilidad atmosférica (“el mal tiempo”, en la percepción actual), 
es decir, cielos nubosos con precipitación y, en ocasiones, con rachas de viento importantes. Así pues, 
en las sociedades tradicionales la lluvia era entendida de forma diametralmente opuesta a la 
actualidad, al menos en la escena agraria. Ciertamente, por así decirlo, las precipitaciones verticales 
“constituían un regalo del cielo”. 

De esta forma, la observación de la nubosidad o el comportamiento animal, no era un fin en sí mismo, 
sino el vehículo para diagnosticar el estado del tiempo y su posible evolución, para así poder 
establecer la prognosis meteorológica. 

Estabilidad e indicios del final de la inestabilidad atmosférica 

La presencia de ambientes neblinosos por la mañana es síntoma de estabilidad atmosférica, puesto que 
estos escenarios meteorológicos van ligados al establecimiento de condiciones anticiclónicas, 
individuos isobáricos, los anticiclones, que actúan a modo de tapadera e impiden que el aire se eleve, 
por lo que la humedad se acumula en las capas bajas (cerca del suelo), formando, en ocasiones, 
nieblas. Este hecho ha sido recogido en la tradición popular de la marinas de la siguiente manera: 
“Matí de boira, vesprada de sol”, o “Alba emboirada, sol de vesprada”. 

La presencia del arco iris por la tarde, en nuestra zona, por lo general, indica que la lluvia en lugar de 
aproximarse se aleja, tal y como ha sido recogido en Sella: “Arc de San Martí per la vesprà, pluja 
passà”. Ello se debe a que en nuestras latitudes (y, por tanto, en este sector) por norma general las 
nubes sufren un desplazamiento de oeste a este (recuérdese que en las latitudes medias el flujo 
dominante mantiene dicho sentido). Así, como para observar el arco iris el sol a de situarse a nuestra 
espalda, su manifestación durante la tarde (cuando el sol está a poniente) implica que llueve por el 
este, por lo que considerando lo dicho anteriormente, es decir, que las nubes habitualmente se mueven 
hacia el este, la precipitación, lejos de tener tendencia a aproximarse hacia nosotros, se aleja. La 
excepción a ello sería si la nubosidad se desplaza de este a oeste, desde el mar hacia tierra, hecho que 
suele producirse con relativa frecuencia en la comarca de la Marina Baixa si sopla viento de 
componente de gregal (fig. 4). 

 

 

 Fig. 4: Ejemplo de arco iris al levante que en lugar de implicar alejamiento 
de la precipitación supone todo lo contrario. Vista desde el Tossal de la 
Cala, Benidorm. 
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Otro indicio que puede indicar la llegada de la estabilidad, es la aparición de niebla durante un 
episodio lluvioso: “Si plovent la boira apareix, la ploguda va i decreix” o, tal y como se indica en las 
comarcas de la marinas, “Después de lluvia neblina, hacia buen tiempo camina”. Efectivamente, 
cuando la lluvia comienza a escampar, es frecuente la formación de brumas y nieblas, por el 
incremento de humedad que aporta la caída y posterior evaporación de parte de la lluvia precipitada. 
El cese o la merma en la intensidad de la precipitación, junto al enriquecimiento hídrico señalado, 
favorece el desarrollo de nubosidad de tipo bajo. 

 

Inestabilidad 

Tras el apartado dedicado a la estabilidad, veremos ejemplos de inestabilidad, esto es, de borrascas 
asociadas a frentes, ligadas a las “ponentadas”, y que, por tanto, dejan poca agua, y las situaciones de 
lluvia por excelencia en el mediterráneo español, los temporales de levante. 

Un ingrediente fundamental para la génesis de precipitaciones, amén de la presencia de inestabilidad, 
es la existencia de humedad en la atmósfera. En efecto, la dirección del viento es un factor de primer 
orden para que la inestabilidad se traduzca en lluvias de consideración. En nuestro ámbito el aire 
húmedo capaz de formar nubosidad y precipitación importante debe proceder del mediterráneo, del 
este. Cuando esto sucede se reúnen los componentes necesarios para dar lugar a los temporales de 
levante: inestabilidad y humedad. En contraposición, aún cuando se establezcan atmósferas 
baroclínicas, si el viento procede de poniente las lluvias serán escasas o, incluso, inexistentes. Ello es 
debido a que, en este último supuesto, los flujos de aire tienen que recorrer toda la Península Ibérica, 
y, por tanto, la humedad que en principio contienen, al proceder del atlántico, se va perdiendo a 
medida que la dejan en forma de lluvia por el oeste de España. Por ello llegan a nuestra comarca secos 
y con poca o ninguna precipitación. 

Estos dos fenómenos han sido muy bien recogidos por la tradición oral alicantina. Así, en las marinas 
se dice, cuando soplan vientos del este: “Por levante la inundación, hace en octubre su aparición; 
“Gregal (NE), aigua pel canal”, “El llevant va fugir a la gent del camp” o “En vent de gregal, ni peix 
ni pardal”. En cambio, durante las jornadas con viento del oeste en la zona mencionada con 
anterioridad se señala: “El mestral agrana el cel (o és la granera del cel)” (fig. 4) o “De ponent, ni 
vent, ni gent, ni casament”. En definitiva, “Any de ponent, any dolent”. 
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Dado que ante el acercamiento de una borrasca, con sus frentes, la secuencia de nubosidad se suele 
repetir, la experiencia adquirida a partir de la observación ha hecho posible pronosticar, con mayor o 
menor acierto, la aproximación de una borrasca. En este sentido, en primer lugar, se suelen observar 
nubes de tipo alto, de aspecto fibroso o sedoso, a modo de pinceladas ligeras sobre la bóveda celeste. 
Si estas aparecen durante la tarde o primeras horas de la jornada, dan lugar a cielos rojizos (los 
denominados arreboles vespertinos). Este tipo de escenas meteorológicas pueden ser el indicio del 
acercamiento de los frentes asociados a borrascas que arriban a la Península Ibérica desde el 
Atlántico. Por ello, en las marinas se dice: “Camí rosat als tres dies banyat” o “Cel encarnat pluja o 
vent”. 

En esta primera fase de aproximación de una borrasca atlántica, en la que aparecen nubes altas, en 
ocasiones se divisan nubes del género cirrus de la variedad radiatus, esto es, estelas de nubes de 
aspecto fibroso o sedoso que parecen divergir desde el horizonte, de forma más o menos radial, y que 
en aquellas ocasiones en la cuales atraviesan toda la bóveda celeste, dan la impresión de volver a 
converger en el extremo opuesto de la misma. Al respecto, el siguiente refrán de la comarca de la 
Marina Baixa parece describir este tipo de estado de cielo: “Cuando salen tres camins, uno desde el 
Cabeçó d´Or, otro desde la Serra de la Grana y otro desde el Escuder; para juntarse luego en uno y 
separarse de nuevo en dos, hacia la Serra Aitana y Puig Campana, es señal de lluvia”. 

A medida que la depresión sigue su camino hacia nuestras tierras la nubosidad se va haciendo más 
importante. Llegado este momento sobre el cielo podemos divisar los típicos borreguitos. Con todo, 
ello no es síntoma inequívoco de lluvia, tal y como se recoge en el siguiente dicho de las marinas: 
“Cel emborregat, als tres díes sec o banyat”, dado que la nubosidad puede ser producto de un sistema 
frontal poco activo o de una banda nubosa que nos afecta de manera tangencial. Asimismo, en este 
estadio en el cual la nubosidad gana espesor, opacidad y va adquiriendo tintes más amenazantes, 
durante la noche los astros y las estrellas aparecen difusos, de tal forma como si se observasen a través 
de un vidrio deslustrado, por ello en la tradición popular del extremo norte de la provincia de Alicante 
se indica: “Estreles opaques i lluna (somorta) mortecina, la pluja s’aveïna”. Mayores indicios aún 
determinan la existencia de un arco iris matutino. Por lo común, ello traduce que la lluvia camina 
hacia nosotros, de ahí lo de “Arc per la matinada, per la vesprada caputxina (o prepara la 

Fig. 5: Imagen NOAA 
representativa de la disimetría 
nubosa que acontece con 
ocasión del soplo del mestral 
entre el oeste y norte 
peninsular y su borde oriental y 
meridional.Fuente: 
www.allmetsat.com. 
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caputxina)”20. Nos encontramos, pues, en la parte más activa del vórtice ciclónico, aparecen así los 
típicos cielos de panza de burra. Ante esta situación, el dicho “Cel de panxa de burra, pluja segura” es 
más que certero. 

De otro lado, la tradición oral alicantina y, por ende, de la Marina Baixa ha centrado su atención en 
aquellos indicios nubosos que pueden insinuar la aproximación del temporal de lluvias por excelencia 
en el mundo mediterráneo peninsular: los temporales de levante. En este sentido, la presencia de 
nubosidad orográfica ha sido un factor de referencia más que recurrente. Así, se indica: “Quant 
Montgó es posa la capa, i Bèrnia la mantellina, ningú al temporal escapa, ni te ronda la Fadrina”, 
“Quan Ifac (Peñon de Ifach) porta barret, aigua seguret”, “Boireta en la Serra d´Orxeta, aigua 
segureta”, “Boira al Carrascal (Carrascal de Parcent), ja fan gotetes21”, “Follerrat (forrellat) tancat 
damunt del Cabeçó d´Or, pluja” o “Si en la Serra Gelà ix boira i Bèrnia porta capell, no t´apartes molt 
de casa, pica espart i fes cordell”22.Así pues, la nubosidad de tipo bajo de carácter orográfico 
constituye una de las manifestaciones nubosas de mayor uso en el refranero popular de la Marina 
Baixa como indicio de lluvia, en el cual se llega a distinguir a las monteras de las capuchas o cejas, 
formaciones estas últimas ligadas a relieves con cimas reducidas, tal y como viene reflejado en el 
siguiente dicho: “Quan Puig Campana té capell, pica espart i fes cordell”. No obstante, esto no 
siempre tiene por que ser así, tal y como ha quedado registrado en el legado popular de la Comarca de 
l ´Alacantí: “Cabeçó coronat i amb núvols, als tres díes sec o banyat”. 

Además de la nubosidad, existen otro tipo de indicios, particularmente conviene traer a colación 
aquéllos relativos a un comportamiento anómalo de los animales. Así, en las comarcas de las marinas 
de Alicante encontramos los siguientes ejemplos: “Galfí que molt salta, la calma espanta” o “Gavines 
per l´horta, fes foc i tanca la porta”, éste último en Altea queda de la siguiente forma: “Gavines pel 
Mont Agut –prominencia del relieve en la zona-, temporal a la mar”. Si bien aparecen otros, para este 
mismo espacio, que señalan el carácter predictor de los vientos de componente marítima: “Quan la 
mar fa bassetes, amunt barquetes”, en este caso, en relación con una alteración del estado de la mar 
que implica el soplo del viento de origen marítimo, y la consiguiente formación de pequeños charcos 
en la orilla de la playa. 

Con todo, a este mismo respecto, de todos los hasta ahora enumerados para el conjunto de ambas 
marinas, quizás el más representativo sea la visión de rayos sobre el mar: “Llampat per la mar, llenya 
a la llar”. 

Empero, si queremos afinar el pronóstico hemos de observar su evolución. Así, si la tormenta se 
aproxima el dicho cobra total validez; mientras que si se aleja, casi con toda seguridad, la lluvia en 
lugar de aproximarse se retirará, más aún si sopla viento de componente terral. A este último respecto, 
el dicho “Llamp a la mar, vent a terra” parece reflejar dicho aspecto, puesto que, efectivamente, este 
tipo de temperies van ligadas a vaguadas mediterráneas que reportan únicamente viento en tierra y 
actividad convectiva sobre el mar, al encontrar la inestabilidad en este último medio, en 
contraposición con lo que sucede en tierra, puesto que es el primero y no el segundo el que aporta la 
energía y humedad requerida para la formación de nubosidad convectiva de desarrollo relativamente 
importante. 

 
20 No obstante, conviene indicar al respecto, que la visión del arco iris a poniente, en el supuesto de que la lluvia 
no haya hecho acto de presencia, constituye un vaticinio más inmediato. 
21 “¡Boires al Carrascal!”, lo cantaba “el tendedero”, último sereno que tuvo la población de Murla. Al respecto, 
en el tiempo de las pasas, aquellos que tenían ganas de guasa ofrecían dinero a éste con el objeto de que el 
mismo cantase: “¡Boires al Carrascal!, ¡Llampa per Sorrels! (partida de Murla), “¡Ja fa gotes!”, por lo que de 
este modo todos los hombres y mujeres se apresuraban para colocar la pasa en el riu-rau. Aún hoy en día, quien 
tiene ganas de gresca utiliza la expresión ¡Boires al Carrascal! (Llorer, 1985, 59). 
22 La alusión al desarrollo de esta actividad manufacturera ligada al aprovechamiento del esparto con ocasión de 
mal tiempo es harto recurrente en la provincia de Alicante. Así lo refleja la siguiente poesía popular: “Bona vida 
té el pastor, que, quan plou, no fa faena; s´assenta al racó del foc i en lo dia fa espardenya” (Salvà, 1988, 126). 
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Así pues, para concluir este apartado, tal y como se ha observado en algunos refranes, cabe subrayar 
la dificultad que entraña la predicción meteorológica a través de la observación. De ahí el dicho 
alicantino: “El prometre és núvol, el donar és plutja”, o este otro, también de lengua catalana, “Aigua 
cau, pluja segura”. 

CONCLUSIONES 

En definitiva, de todo lo enunciado hasta ahora, se entiende el papel que la tradición oral puede 
alcanzar como recurso didáctico en el aprendizaje del tiempo y el clima, así como su utilidad para 
mantener vivo en la sociedad parte de nuestro legado cultural, más aún si éste, coma la palabra, 
constituye un recurso evanescente. 
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Resum 
 
La UNESCO reconeix els itineraris històric-culturals com eines valuoses per a difondre la història i la riquesa 
patrimonial d’un territori. Les possibilitats que eixe mitjà ofereix en el context que estem analitzant són molt 
esperançadores. Entenem, com a plantejament inicial, que el concepte itinerari o ruta històric-cultural és 
amplament conegut per la major part de la població, independentment de la seua extracció i/o classe social. En 
el cas de Gabriel Miró i de la comarca de la marina Baixa el plantejament bàsic dels itineraris que presentem 
és guiar els usuaris pels camins que l’escriptor recorregué durant les seues estades a la comarca, experiències 
que després inclogué en diferents obres. 
 
Resumen 
 
La UNESCO reconoce los itinerarios histórico-culturales como herramientas valiosas para dar a conocer la 
historia y la riqueza patrimonial de un territorio. Las posibilidades que tal medio ofrece en el contexto que 
estamos analizando son tan altas como esperanzadoras. Entendemos, como planteamiento inicial, que el 
concepto itinerario o ruta histórico-cultural es ampliamente conocido por la mayoría de la población, 
independientemente de su extracción y/o clase social. En el caso de Gabriel Miró y la comarca de Marina 
Baixa el planteamiento básico de los itinerarios que presentamos es guiar a los usuarios por los caminos que el 
escritor recorrió durante sus estancias en la comarca, experiencias que posteriormente fue narrando en 
diferentes obras.  
 
Summary 
“The Promotion of Cultural Tourism in the Marina Baja Region through the Works of Gabriel Miró.  
Literature, Heritage and Landscape” 
 
UNESCO recognises historical-cultural routes as valuable tools in understanding the history and rich heritage 
of a land.  The possibilities that such a method might have something significant to offer in the context in which 
we are examining are very encouraging.  We understand that, as part of our initial planning, the concept of 
historical-cultural routes is widely understood by the majority of the population, independent of their roots 
and/or social class.  In the case of Gabriel Miró and the Marina Baixa region, the basic planning of the routes, 
which we are organising, is to guide the visitors along the tracks and ways that the writer travelled along during 
his stays in this region, and the experiences of which he later narrated in his different works. 

LOS ITINERARIOS HISTÓRICOS-CULTURALES COMO POSIBILIDAD 

La UNESCO reconoce los itinerarios histórico-culturales como herramientas valiosas para dar a 
conocer la historia y la riqueza patrimonial de un territorio. Las posibilidades que tal medio ofrece en 
el contexto que estamos analizando son tan altas como esperanzadoras. Entendemos, como 
planteamiento inicial, que el concepto itinerario o ruta histórico-cultural es ampliamente conocido 
por la mayoría de la población, independientemente de su extracción y/o clase social. Algunos 
“caminos” cuentan con un prestigio social importante y trascienden ampliamente al territorio que 
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afectan. Así, tenemos el Camino de Santiago, vía de peregrinación medieval que se ha convertido en 
el motor económico de muchas de las poblaciones por las que transcurre, además de ser uno de los 
principales medios de divulgación del patrimonio español. No menos importantes son el Camino del 
Cid, que desde la provincia de Burgos persigue las campañas del Campeador hasta nuestra propia 
provincia de Alicante, la Ruta de la Plata que de sur a norte atraviesa la Península Ibérica o las Rutas 
Nazaríes que la Junta de Andalucía promociona con distintos itinerarios temáticos. Más en 
consonancia con nuestro proyecto tenemos varios ejemplos de itinerarios que pretenden dar a conocer 
la literatura vinculada con un escritor o un personaje literario, como la Ruta de Don Quijote, el 
“mayor itinerario ecoturístico de toda Europa”, promocionada de manera especial en 2005, año del IV 
centenario de la publicación de la obra de Cervantes. Mucho más cercana está la Senda del Poeta, en 
homenaje a Miguel Hernández, una ruta que une la cuna oriolana del poeta con su tumba en el 
cementerio de Alicante pasando por los lugares más representativos relacionados con la vida del 
escritor. 

En el caso de Gabriel Miró y la comarca de Marina Baixa el planteamiento básico de los itinerarios 
que presentamos es guiar a los usuarios por los caminos que el escritor recorrió durante sus estancias 
en la comarca, experiencias que posteriormente fue narrando en diferentes obras. Por el momento 
proponemos seguir las dos rutas en un vehículo, aunque nos parece interesante la posibilidad de crear 
una senda que discurra por los mismos lugares de los itinerarios, ya sean varios PR (Pequeños 
Recorridos, 10-50 km.) o un GR (Gran Recorrido, a partir de 50 km.) realizado en varias etapas. En 
todo caso, existe la posibilidad de practicar senderismo en la zona donde proponemos las rutas ya que 
la Conselleria de Medi Ambient tiene proyectadas varias sendas (PR 7 a 22), algunas de las cuales 
tienen lugares coincidentes con nuestros itinerarios (VV.AA., 2003). 

Los recursos interpretativos que proponemos para “los caminos” son, en primer lugar, un centro de 
interpretación donde los visitantes encuentren toda la información referente a los lugares incluidos en 
las rutas, así como una introducción a la obra de Gabriel Miró y su vinculación con la comarca. La 
localización más adecuada para este centro es Polop, población elegida por el escritor para sus 
vacaciones y donde más referencias encontramos en la obra mironiana. Una posible ubicación para 
esta instalación es un edificio multiusos de propiedad municipal situado junto a la Plaça dels Xorros 
(fig. 1), uno de los lugares más visitados de Polop. En segundo lugar, en los espacios propuestos para 
las rutas se colocarían paneles interpretativos con referencias tanto al patrimonio inmueble, como a los 
elementos paisajísticos y naturales. 
 
Los destinatarios de esta ruta cultural son, por un lado, los turistas que acuden a las poblaciones de 
costa en los periodos vacacionales y, por otro, los residentes de los municipios cercanos que, en sus 
momentos de ocio, se pueden sentir atraídos por ofertas culturales de este tipo. Consideramos muy 
interesante la creación de una guía de recursos que recoja, como mínimo, los elementos patrimoniales 
que se pueden visitar con sus respectivos horarios, fechas y características de las festividades locales, 
así como un catálogo de alojamientos y recursos en hostelería. La viabilidad del proyecto es, en 
nuestra opinión, alta. La Marina Baixa tiene un considerable interés paisajístico, patrimonial y 
gastronómico que justifica su promoción como un espacio turístico de calidad. Las comunicaciones 
con los centros turísticos tradicionales son buenas y en estas poblaciones (Benidorm, Altea, l'Alfàs del 
Pi y La Vila Joiosa) podemos encontrar un número considerable de visitantes potenciales. Los 
equipamientos necesarios en cuanto a alojamiento y comida están creados y, además, son 
establecimientos donde se muestran las costumbres locales, tanto en los hoteles y casas rurales, como 
en las ventas y restaurantes. 
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LAS RUTAS CULTURALES 

Ruta 1: Polop-Confrides 

El primer recorrido que recomendamos une los municipios de Polop de la Marina (en plena Marina 
Baixa) y Confrides (en los límites con la comarca de l’Alcoià). El objetivo que perseguimos con esta 
ruta es combinar la literatura mironiana, poco conocida, con el patrimonio natural, histórico y popular 
de la zona, pretendiendo promocionar y dinamizar estas localidades del interior. En total proponemos 
la visita de siete poblaciones que podemos dividir en tres espacios diferenciados: 

• El recorrido toma como punto de partida el municipio de Polop, localidad íntimamente 
vinculada a Gabriel Miró por haber sido lugar de residencia veraniega en su madurez literaria 
y protagonista de muchas de sus obras. 

• Una vez finalizada la visita a Polop, proponemos tomar el camino marcado por la carretera de 
Benidorm-Pego (CV 70 y CV 715) proyectada por el padre del escritor que nos conducirá a la 
localidad de Callosa d’En Sarriá. 

• Cogeríamos por último la CV 755 que, pasando  por Callosa d'En Sarrià, nos adentrará en el 
Valle de Guadalest, permitiéndonos visitar las localidades de Guadalest, Benimantell, 
Beniardá, Benifato y, antes de abandonar la comarca de la Marina Baixa, Confrides. 

- Referencias Mironianas: 

Polop: “Polop, moreno y apretado, con su torre como un cántaro de asas chiquitinas y la corona 
antigua de su cementerio” (Miró, 1970, 142). “En el otro borde se asoma la aldea de Chirles, de casas 
tostadas en coro de comadres" (Miró, 1970, 70). 

Callosa d’En Sarriá: “Callosa ha escogido las mejores tierras con un buen presentimiento. Estaba 
lejos, y sin moverse ve a los demás que recuden, porque han ido abriéndose los caminos de los lugares 
más cerrados: camino del valle de Guadalest y de la serranía de Tárbena (…). Calvario barroco de 
cipreses negros. Voltear de campanas a la redonda de las cumbres. Calles con toldos de cañizo. Fiestas 
y casas viejas. El Ayuntamiento con soportales de cal” (Miró, 1970, 66-67). “La cúpula de la 
parroquia con el filo de lumbre azul de sus aristas” (Miró, 1970, 141). 

Guadalest: “Una rampa por el borde de un jardín escalonado. Las rosas, los jazmines, los nardos, sin 
nadie. Unas palmeras que han crecido en el claustro de breña, y el fondo de dos azules; azul celeste y 
azul de Mediterráneo" (Miró, 1970, 165-166). 

Benimantell: “Frutales de laca. Las sombras de los callizos, como si las diesen unas lonas de color de 
naranja y geranio. El recuesto del Calvario, de un sol de ponciles maduros. Los cipreses, con brillo de 
floreros de altar, de pié en sus redondeles morados. El campanario, de albañilería de yeso y añil” 
(Miró, 1970, 167). 

Fig. 1: Plaça dels Xorros, Polop. 
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Beniardà y Benifato: “Muy hondo y muy claro Beniardá, de bruces en la cava del río (…). Y cuando 
se perdió Beniardá, dijo Sigüenza: «¡si ahora me saliese otro pueblo con su fruto, con su pan, con su 
descanso, todo guardado para mi llegada!». Su palabra se hizo pueblo. Un prodigio; porque de repente 
le salió Benifato” (Miró, 1970, 167-168). 

Confrides: “Otra aldea: l’Abdet; un panel en el corte de la quebrada. Y detrás, Confrides. / Confrides, 
tallado en limpidez de invierno de los últimos recintos de la sierra. Su torre, con un ademán de 
persuasión para contener el ímpetu de la ruta de la mar. Desde Confrides ya no se verá el mar” (Miró, 
1970, 186). 

- Recursos Ruta 1: 

Polop: casco antiguo, castillo-cementerio, iglesia parroquial de San Pedro (siglo XVI), Plaça dels 
Xorros y lavadero. 

Callosa d’En Sarrià: iglesia arciprestal de San Juan Bautista (siglo XVIII), restos de la muralla 
medieval, Museo Etnológico y Arqueológico, ermita de San Antonio, poader, Fonts de l’Algar  y 
Museo del Medio Ambiente. 

Guadalest: castillo de San José -hoy ocupado por el cementerio-, Museo Etnológico del Valle de 
Guadalest, Museo Antonio Marco, pantano de Guadalest. 

Benimantell: casco antiguo, castillo, restos de la muralla antigua. Rutas de senderismo en la Sierra de 
Aitana (Pas del Comptaor, Fonts del Molí, Arc del Pí i de Salines,  Penya del Castellet i Cova Isidoro) 
con la posibilidad de realizar escalada. 

Benifato: iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Desde Benifato se pueden hacer salidas a las 
fuentes naturales de sus alrededores en la Sierra de Aitana, como la Font del Partagat y el Mas del 
Arbre. Otros lugares de interés son la Font dels Xorrets, las simas del Partagat y la Penya del 
Castellet. 

Beniardà: iglesia parroquial de San Juan Bautista (siglo XVI), Font Vella y Font de la Mesquita. 
Rutas de senderismo por el pantano de Guadalest y la Sierra de l'Aixortà. Un producto propio de 
Beniardá es el aceite que se puede adquirir en la partida de la Mezquita. 

Confrides: castillo del siglo XIV, iglesia parroquial de San Juan, abrigos con arte rupestre. Rutas de 
senderismo por la Sierra de Aitana. 

Ruta 2: Polop-Tárbena 

La segunda propuesta de recorrido busca la costa llegando a Altea y, de nuevo pasando por Callosa 
d’En Sarriá, se adentra en la Marina por la carretera de Pego hasta Tárbena. En todo momento nos 
acompañan las referencias de Gabriel Miró a un paisaje cambiante en la costa y perenne en el interior. 
Como en la ruta Polop-Confrides, consideramos más clarificador dividir las localidades en tres grupos 
para facilitar la comprensión de la obra mironiana y mostrar la validez de sus descripciones: 

• El paseo en honor del escritor nos conduce desde Polop a la vecina localidad de La Nucía, lo 
que nos sugiere la unión de estos dos municipios como un primer espacio diferenciado del 
trayecto. 

• La costa, con Benidorm como punto de partida se convierte en nuestro segundo espacio. 
Benidorm, l’Albir y Altea nos muestran la mar a la que escribiera Miró tantas líneas. Esta 
zona de mar fue descrita por Miró hace un siglo señalando, ya por aquel entonces, cómo la 
llegada de visitantes iba configurando una nueva realidad. 

• Nos adentramos al interior a sabiendas que la mar continúa y que pronto llegaría el Peñón de 
Ifach. Sin embargo, buscamos la carretera desde donde empezamos nuestro recorrido, para lo 
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que llegamos a Callosa d’En Sarriá, pasando por Altea la Vella. Allí, marcamos el norte en 
nuestro mapa, hasta llegar a Bolulla,  y después, Tárbena, límite de la Marina Baixa en su 
camino hacia Pego. 

- Referencias Mironianas: 

La Nucía: “Nucía, toda blanca con sus vides de portal, sus escalones de naranjos y limoneros, sus 
secanos de tierras pálidas de porcelana” (Miró, 1970, 142). 

Benidorm: “Pueblo claro y recogido. Dentro de los azules, paredes de aristas de espigas, contorno de 
nitidez de sal. Casas volcándose sobre cantiles de color de limón; casas con lonas de faluchos. Entre 
los remos y salabres, una higuera que mana su olor caliente y espeso como una resina (…). Benidorm 
es el baño disantero de ricos en vacaciones. Delante del baño abren sus residencias de verano como 
una sombrilla de membranas recortadas; residencias que han trastornado la fisonomía originaria de 
Benidorm y la lengua de las gentes con las líneas apócrifas y el concepto de chalet de t repercutida 
entre los dientes lugareños” (Miró, 1970, 64). 

L'Alfàs del Pi/Albir: “Montes con las espaldas distendidas y nerviosas, montes delgados, 
perpendiculares, en asunciones tranquilas, siempre hilando en vellón de la claridad virgen. Puig 
«Campana» es la sierra cincelada para Benidorm, y todavía quedó enmendada la obra rebanándole el 
filo en una hendedura de bordes siempre tiernos (…). Dicen que Roldán, enfurecido rajó con su 
espada la lámina del monte. En la costa tiene Benidorm la Sierra Helada. De mañana, de tarde, de 
noche, siempre de color de luna” (Miró, 1970, 63-64). 

Altea/Altea la Vella: “Altea la Nueva, encima de la costa, con un dulce sonrojo en su cal y en la 
piedra desnuda de su campanario. De los huertos del Algar sale Altea la Vieja empinando su espadaña 
en un alcor de frutales” (Miró, 1970, 141-142). 

Callosa d'En Sarriá: ver ruta 1. 

Bolulla: “¡Bolulla! Se aparta Sigüenza del pueblo sin verlo. Ya lo ve desde arriba, en un recodo. 
Moreno de sol de peñascal, estremecido de vaho, viejecito entre una circulación tierna de follajes” 
(Miró, 1970, 64). 

Tárbena: “Tárbena, encima de los macizos de las sierras; tan alta, que en los huertos apacibles y 
calientes de abajo, en los valles con aires de mar, se pronuncia Tárbena levantando mucho los ojos 
(…). Tárbena, sentada delante de manteles ásperos y blancos, picando y embutiendo carne de cerdo; 
colmando sus orzas de tasajos alcorzados de la enjundia derretida que los mantiene tiernos; adobando 
o confitando, según dicen allí, los gordos jamones de color de rosa” (Miró, 1970, 103). 

- Recursos Ruta 2: 

La Nucía: iglesia parroquial Inmaculada Concepción (siglo XVIII), ermitas San Rafael y San Vicente, 
Font de la Favara, rastro, lavadero y casco antiguo. 

Benidorm: iglesia parroquial de San Jaime (siglo XVIII), castillo-mirador, playas. 

L’Alfàs del Pi/Albir: iglesia parroquial de San José (siglo XVIII), casco antiguo, playa de l’Albir, 
Bodegas Mendoza, Festival de Cine (julio). Rutas de senderismo en Sierra Helada. 

Altea: casco antiguo, iglesia Virgen del Consuelo, paseo marítimo, playa de Campomanes, Centro 
Internacional de la Música, iglesia de Santa Ana, Fuente del Garroferet. Rutas de senderismo en 
Sierra Bernia y deportes acuáticos. 

Bolulla: iglesia parroquial de San José (siglo XVIII), restos de castillo Penya del Castellet, cuevas de 
la Pataeta y Renyinosa. 
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Tárbena: casco urbano e iglesia parroquial, cuevas de Les Lletres, Moret y Dalt, castillo. 

 

     
 
 
 
 

 

Fig. 2: Plano de las rutas. 

Fig. 3: Vista de Polop. 
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Fig. 4: Vista de la Vall de 
Guadalest. 

Fig. 5: Vista de Benimantell.

Fig. 6: El casco antiguo de Altea. 
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AGRICULTURA, RAMADERIA I INDÚSTRIA DEL S. XVIII 
A LA NUCIA 

Miquel Guardiola i Fuster 
Cronista Oficial de La Nucia 

Resum 
 
S’analitzen diferents aspectes dels sectors econòmics primari i secundari al terme de la Nucia durant el s. 
XVIII: agricultura, ramaderia, sericicultura, elaboració de teixits, de cera, de quincalla, etc. 
 
Resumen 
 
Se analizan diferentes aspectos de los sectores económicos primario y secundario en el término de la Nucía 
durante el s. XVIII: agricultura, ganadería, sericultura, elaboración de tejidos, de cera, de quincalla, etc. 
 
Summary 
“Cultivation, Livestock Raising and Industry in La Nucia in the 18th century” 
 
Different aspects of the primary and secondary economic sectors are analysed in the municipal area of La 
Nucia during the 18th century including: cultivation, livestock raising, sericulture, cloth and wax making, and 
ironmongery, etc…. 

Durant els segles XVI, XVII i principis del XVIII la nostra comarca va patir diversos avatars que 
assolaren els camps i els deixaren erms. Des del XVI, el bandolerisme i la pirateria turca i barbaresca 
condicionaren la vida quotidiana i agrícola dels habitants de les costes del llevant espanyol. La guerra 
de les Germanies (1519-1523) arrasà camps i aldees. Anys després, l’expulsió dels moriscos (1609-
1614) despoblà la comarca i les terres quedaren desertes. En l'inici del segle XVIII la guerra de 
Successió suposà una paràlisi en el quefer diari dels colons, substituts dels moriscos. Finalitzada la 
contesa el llaurador reprengué el cultiu dels seus camps i esta naixent agricultura originà una artesanal 
indústria. 

Però fou el senyoriu valencià el determinant més negatiu en el desenvolupament de l’agricultura. 
Quan van repoblar els llocs, després de l’expulsió dels moriscos, els nous pobladors patiren 
insuportables càrregues i impostos dels senyors. Junt amb camps rics en varietat de collites, a costa 
dels esforços dels llauradors, els agricultors vivien míserament en contrast amb l’opulència dels seus 
amos, els terratinents, normalment laics. Els tributaven part de la renda i res podien alienar i arrendar 
sense el seu permís. 

El 9 de juliol de 1705 la comtessa de Montealegre firmava el document d’independència de La Nucia, 
privilegi que no fou imperant fins a 1721. En 1734 acordaren la divisió dels termes de La Nucia i 
Polop. Segons la descripció del Fiel de Fechos de la Nucia en 1747, “La tierra que se cultiva es 
fragosa y estéril, es una tierra de barrancos y montañas; es una tierra pechada en donde crecen los 
herbajes”. A pesar d’això, la collita d’aquell any no era de les pitjors, la consideraven mitjana. 
L’escrivà, en esta primera meitat del segle XVIII, assentava que de la collita del capoll de seda només 
havien obtingut unes 108 lliures de seda, quantitat insignificant amb relació a anys posteriors. La 
ramaderia es limitava a uns quants corders i cabrits, destinats a ús familiar; dels primers van extraure 
20 arroves de llana. També la producció de cereals la jutjava escassa. De blat els veïns arreplegaven 
25 cafissos i els terratinents 10. Tampoc la collita d’ordi tirava abundància, perquè els 40 cafissos 
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recol·lectats els estimaven escassos; d’ells 25 corresponien als veïns i 15 als terratinents. De panís 
collien 80, 65 pels veïns i 15 els senyors. Molt pobre fou la col·lecta d’ametla amb 17 càrregues en 
total, 12 corresponents als veïns i 5 als terratinents. Segons el que apuntava el Fiel de Fechos, la 
producció de pansa fou rellevant: “la importante producción de pasa ascendió a 330 quintales” que 
arreplegaven els veïns i 70 els terratinents. A l’hora d’elaborar este informe la producció de vi estava 
pendent, però l’estimaven en 240 cànters per part dels veïns i a 110 pels terratinents. La collita de 
figues es trobava en plena recol·lecció, no obstant la taxaven en prop de 50 quintars i uns 20 dels 
senyors. 

Seda, vi, pansa, cereals, ametla i figues era, doncs, la producció agrícola a La Nucia de la primera 
meitat del segle XVIII. 

En 1777 el geògraf Tomás López escrivia als rectors dels pobles perquè li remeteren una relació 
geogràfica, topogràfica i històrica dels seus pobles. De La Nucia, Polop i Benidorm informaven que 
“son sus términos bien plantados y productivos de frutos, almendros, algarrobos, pasas, vinos 
exquisitos, trigo, cebada y miel”. 

El 28 de febrer de 1781 els senyors de la Justícia i Ajuntament, Regiment i Consell es reunien en la 
Sala Capitular per a deliberar l’Orde de d’intendent General. Entre altres coses manifestaven que la 
vila produïa 1300 arroves de fulla de morera, 90 de llana, 70 caps de bestiar menor, 160 cafissos de 
blat, 50 d’ordi, 20 de mixtures de blat i ordi, 100 arroves d’ametles, 500 quintars de pansa, 500 de 
figues, 5000 cànters de vi, 200 cafissos de panís i 20.000 arroves de garrofes. Només tenien telers de 
cànem ordinari per a ús local, i per això proposaven establir una fàbrica per a la carda de la llana i la 
confecció de teixits, a la manera d’alguns pobles del contorn, com la vila d’Alcoi. L’informe suggeria, 
a més, millorar la canalització de les aigües. El terme de la vila es regava de distintes fonts per 
diverses conduccions: la Séquia Comuna que portava les seues aigües a la vila, les del pagament 
d’Almarg i les de la partida de Sentenilla. Argumentaven com seria de bo estendre les canalitzacions, 
escometre obres de morter per a evitar filtracions d’aigua i construir basses. La falta de fons públics 
impossibilitava estes millores. 

En 1791, Cavanilles al seu pas per aquestes terres apuntava que en La Nucia “cogen en recompensa de 
sus trabajos y cuidado 500 cahíces de trigo, 500 de cebada y otros grandes, 700 de maíz, 120 de 
legumbres, 16.000 arrobas de pasa, 3.200 de higos, 50.000 de algarrobas, 300 de almendras, 200 de 
lana, 500 libras de seda, 10.000 cántaros de vino y muchas hortalizas, que rinden hasta 10.000 pesos”. 

El Fiel de Fechos de torn era meticulós amb les ordes que rebia. Responia escrupolosament al 
qüestionari de preguntes. Per esta finor sabem la renda del poble i la seua comercialització. Els 
cafissos de blat que La Nucia produïa eren els suficients per al poble. No obstant, el consum de dacsa 
superava a la producció. La vila necessitava 1.200 cafissos; els que faltaven els importaven de la 
Ribera del Xúquer. La garrofera tenia excepcional importància en la vida de l’agricultor: el seu fruit 
igual servia d’aliment a les bèsties que a les persones; les 40.000 arroves que rendien els camps de La 
Nucia mostraven l’atenció que tenien d’este arbre, però, ressaltava el Fiel de Fechos, les necessitats 
econòmiques forçaven a vendre part de la collita, que era embarcada en els ports d'Altea i Benidorm. 
La meitat de la producció d’ametla s’utilitzava en la vila i la resta la venien a València i Alacant. Una 
altra font important de renda agrícola era la pansa, i sobre la seua comercialització anotava el Fiel de 
Fechos que l’exportaven al port de  Dénia amb destí al de Londres. Igual que la garrofa, les figues 
seques servien d’aliment a les bèsties i a les persones. Aquest doble benefici forçava a vendre, per 
necessitat econòmica, una meitat de la producció i conseqüentment faltaven més figues, tants com 
produïen. La mel era utilitzada de substitut del sucre, del què mancaven. El seu consum es 
fraccionava, per meitat, entre el poble i l’exportació. La cera dels ruscos la venien en format de 
"serones" en el poble d’Albaida. El raïm que no es transformava en pansa servia per a elaborar vi, del  
que una part es consumia en el poble i una altra era venuda fora de la població. La producció d’olives 
per a la seua transformació en oli havia de ser pobre; el preat suc era importat de la comarca de La 
Muntanya. 
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Ovelles, cabres i moltons integraven la ramaderia nuciera, encara que els últims els portaven 
“procedentes de Castilla”, fins a 200, però “no había forma de mercarlos”. 

La seda fina la comercialitzaven i l’alducar era utilitzada per a la confecció de mitges per a l’ús propi 
de les dones. Els quinze telers, on fabricaven llenços ordinaris, donaven ocupació a 15 operaris. Les 
tres ferreries, amb cinc empleats en total, forjaven ferramentes de cultiu i ferradures per a les 
cavalleries. 

RAMADERIA 

Abreviatures. a: arroves; c: cafissos; cap: caps; v: vares; L: lliures; d:dotzenes 

Any 1789 1790 1791 1793 1794 1795 1796 

Ovelles 700 cap 700 cap 800 cap 900 cap 700 cap 600 cap 600 cap 
Corders 200 cap 150 cap 200 cap 204 cap 250 cap 200 cap 280 cap 
Moltons 180 cap 30 cap 20 cap 40 cap    
Cabres     110 cap 100 cap  
Cabrits     50 cap 56 cap  
Porcs     60 cap 120 cap 120 cap 

Cavalls       6 cap 
Egües       22 cap 
Maxos       56 cap 
Ases       226 cap 

Burres       10 cap 
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AGRICULTURA 

INDÚSTRIA  

Any 1789 1790 1791 1793 1794 1795 1796 

Seda fina 376 L 557 L 430 L 310 L 208 L 180 L 300 L
Aldúcar 30 L 60 L 22 L 17 L 12 L 10 L 1 8 L 
Llana 200 a 190 a 400 a 130 a 110 a 100 a 90 a 
Cera 8 a 9 a 1 a 6 a 5 a 10 a 5 a 
Teixits 3000 v 4000 v 3040 v 3100 v 1000 v 1000 v 1000 v
Quincalleria 10 a 10 a 10 a 12 a 12 a 15 a 24 a 

LA SERICICULTURA 

Encara que la sericicultura estava estesa per tot Espanya, eren les regions de València i Múrcia les que 
destacaven sobre les altres. Dins del regne de València va haver-hi importants centres productors de 
seda en Sant Felip (Xàtiva), Oriola, Castelló de la Plana, Alzira, Carcaixent, Algemesí i Tavernes de 
la Valldigna. 

En el segle XVII la sederia en la nostra regió ja rendia notables produccions, però fou en el XVIII 
quan aconseguí el seu esplendor, a pesar de la guerra de Successió i els forts impostos del borbonisme 
de Felipe V. 

Any 1789 1790 1791 1793 1794 1795 1796 

Blat 300 c 200 c 210 c 440 c 280 c 340 c 260 c 
Ordi 50 c 100 c 30 c 110 c 80 c 120 c 4 c 
Dacsa 400 c 380 c 330 c 600 c 500 c 800 c  
Mixtura   100 c 800 c 50 c 100 c 480 c 
Fesols 40 c 8 c 9 c 10 c 9 c 9 c 20 c 
Ametla 60 c 10 c 40 c 30 c 35 c 38 c 20 c 
Ametla sense corfa  3000 a      
Garrofes 20000 a 5000 a 19000 a 15000 a 18000 a 40000 a 40000 a 
Pansa 30000 a 6000 a 2000 a 12000 a 1000 a 2000 a 12000 a 
Figues 10000 a 800 a 1200 a  1000 a 1000 a 70 a 
Mel 40 a 50 a 35 a 37 a 30 a 60 a 30 a 
Melons    20 d 12 d 36 d 40 d 
Pimentons 6000 a 2000 a 1000 a 1000 a 500 a 1000 a 600 a 
Hortalisses 2000 a 600 a 1300 a 2000 a 800 a 900 a 1000 a 
Fruites 4000 a 1000 a 150 a 110 a 100 a 100 a 100 a 
Vi 45000 a 40000 a 4000 a 3000 a 2200 a 5000 a 8000 a 

Oli      20 a 15 a 
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La indústria de la sericicultura tenia el seu sosteniment en el cultiu de la fulla de morera i del cuc de 
seda, voraç consumidor de fulla. 

En 1738, els alfarrassadors de La Nucia van reconéixer les càrregues de morera i declaraven que 
podien agafar cada any, entre tots els veïns, noranta-cinc càrregues de fulles de morera, a raó de deu 
arroves valencianes cada càrrega. En un altre lloc diuen que en 1777 van ser tres-centes les arroves de 
fulles de morera arreplegades pels llauradors de la vila. 

El cuc de seda es convertia en capoll i estos per a la seua manipulació havien d’estar nets i descardats. 
L’aigua al punt i baix cap pretext havien de mesclar-se, ni dins ni fora de la perola, oli, mel, sabó, sèu, 
alum ni un altre ingredient que adulterara la seda. La jornada de treball quedava regulada de sol a sol, 
i la remuneració es fixava segons el treball realitzat. Es prohibia extraure seda del regne, i tampoc 
permetien que cap veí traguera seda, encara que fora per a un altre veí, sense la guia, amb el testimoni 
de l’escrivà Fiel de Fechos i firmada per l’alcalde: 

"Jaime Pérez vecino del lugar Chirles sacó de aquesta villa siete libras de seda fina para 
la villa de Callosa de Ensarrià consta por la guía su fecha de 28 de junio de este año y 
firmada por mí dicho escribano lo que quedó en poder de Félix Benimeli vecino de dicha 
villa de Callosa, arrendador de dichos dominicales de la misma. Consta por responsiva 
fecha de Callosa a los treinta días de dicho mes de junio del presente. Firmada por 
Vicente Pallarés, escribano." 

"Josep Santamaría de Pedro, vecino de esta villa sacó seis libras cuatro onzas de seda 
fina y llevó a vender a Oliva o Gandía y demás lugares de la Ribera, hasta la ciudad de 
Valencia, consta por la guía de treinta de agosto de dicho año, firmada por mi dicho 
escribano y quedó del Dr. Polache de Gandía vecino, consta por responsiva su fecha en 
Gandía a los cinco de agosto de dicho año, firmada por Pizarro.” 

La producció i comercialització de la seda estava reglamentada per Reals Pragmàtiques que ordenaven 
que cap persona poguera exercir l’art de filar la seda sense presentar-se a la Justícia i ser examinat de 
Mestre Filador. 

PRODUCCIÓ DE SEDA EN LA NUCIA EXPRESSADA EN LLIURES VALENCIANES 

Any 1747 1748 1751 1752 1753 1754 1755 

S. fina 108 128 158 298 242 253 412 
S. aldúcar - 5 7 7 2 3 3 

Any 1756 1757 1758 1760 1761 1762 1763 

S. fina 657 443 294 482 254 352 263 
S. Aldúcar - 17 - 29 13 - 5 

Any 1764 1765 1768 1769 1789 1790 1791 

S. fina 296 572 527 559 376 557 430 
S. aldúcar - 27 23 8 30 60 22 

Any 1793 1794 1795 1796 1800 1802  

S. fina 310 208 180 300 250 9  
S. aldúcar 17 12 10 18 40 -  
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“Diligencia de examen de Maestro hilandero por Antonio Berenguer, maestro, a favor 
de Joaquín Ferrer: 

En la villa de La Nucia a veinte y ocho días del mes de abril de mil setecientos setenta y 
tres años. Ante el señor Joseph Ivorra, alcalde ordinario de ella y ante mi el escribano y 
testigos infraescritos, comparecieron Antonio Berenguer, Maestro Hilandero, vecino de 
la misma con el fin y efecto de examinar de Maestro a Joaquín Ferrer, también vecino de 
esta y siendo este presente y en conformidad de la orden comunicada a las Justicias en 
las que se previno que para hilar la seda debe ser Maestro elegido por las Justicias y 
siendo uno de ellos el expresado Antonio, y deseando dicho Joaquín serlo examinado 
para poder practicar la hilada, se le hicieron diversas preguntas por el nominado 
Antonio concernientes al modo y a la forma de hilar y componer el capillo y seda, a los 
que respondió con bastante práctica, en cuya vista quedo examinado y aprobado por el 
Maestro Hilandero para que en adelante arreglandose a las ordenes comunicadas sobre 
dicho modo de hilar la seda con el huso de pruebas que se previenen pueda, sin incurrir 
en pena alguna, hilarla. Y así lo oficio cumplir, y lo firmo con su merced y dicho 
Antonio, siendo testigos Vicente Cano y Miguel Juan Cano, labradores y vecinos de la 
misma villa. Firman: Joaquín Ferrer, Antonio Berenguer, Joseph Ivorra y Roque Cano, 
escribano". 

L’esplendor de la sederia valenciana va durar quasi cent anys. L’epidèmia de pebrina va arruïnar les 
moreres a mitjans del segle XIX, i la descapitalització de les empreses, el retard tecnològic i la 
carència aranzelària van determinar el fi de la sederia. La crisi fou clarament notable en 1854 i 1865. 
D’ara en avant la seda xinesa i japonesa imposarien un nou aire en la producció de llavor, capoll, filat 
i finalment de teixit. L’obertura del canal de Suez va precipitar les coses. 
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HISTÒRIA D’ALTEA LA VELLA 

Jaume Antoni Martínez García 
Professor de Geografia i Història IES Bellaguarda - Altea 

Resum 

El nucli de població que coneixem amb el nom d’Altea la Vella, dins el Terme Municipal d’Altea, va tindre 
entitat pròpia des de l’Edat Mitjana fins el segle XVI. Amb anterioritat, la presència de població al territori 
comprés entre el riu Algar i la Serra Bèrnia va gaudir d’hàbitats importants, però també va patir 
intermitències, desplaçaments poblacionals i fins i tot buits demogràfics. 
Les primeres evidències d’ocupació de les terres d’Altea la Vella, tot i ser molt escasses,  ens situen al Neolític. 
Durant el II mil·lenari a.C. la densitat d’ocupació és major, amb assentaments que estan procurant 
l’aprofitament dels recursos que els ofereix l’entorn i el control del territori. El nombre d’assentaments va 
augmentar en època Ibèrica amb una xarxa de poblament prou densa, situació que perdurà durant l’Imperi 
Romà, tot i que la població es va concentrar i organitzar a partir de la vil·la de la Pila. A partir del segle V d.C. 
es produí una contracció demogràfica però tot es va revifar en període andalusí, quan l’alqueria d’Altāya es va 
convertir en el nucli organitzador del territori. Els cristians li canviaren el nom per “Altea”, població des de la 
qual s’organitzà l’explotació econòmica feudal del nord del riu Algar fins el segle XVI. En aquesta centúria les 
cases d’Altea quedaren deshabitades fins que al segle XVIII altres persones acudiren de nou a viure al solar de 
la vella Altea. Aquest poblet, el poblet de les cases, el van denominar Altea la Vella.  
 
Resumen 
 
El núcleo de población que conocemos con el nombre de Altea la Vella, dentro del término municipal de Altea, 
tuvo entidad propia desde la Edad Media hasta el siglo XVI. Con anterioridad, la presencia de población en el 
territorio comprendido entre el río Algar y la Sierra de Bernia gozó de hábitats importantes, pero también 
sufrió intermitencias, desplazamientos poblacionales e incluso vacíos demográficos. 
Las primeras evidencias de ocupación de las tierras de Altea la Vella, aunque son escasas, nos sitúan en el 
Neolítico. Durante el segundo milenio a.C. la densidad de ocupación es mayor, con asentamientos que están 
procurando el aprovechamiento de los recursos que les ofrece el entorno y el control del territorio. La cantidad 
de asentamientos aumentó en época ibérica con una red de poblamiento bastante densa, situación que perdura 
durante el Imperio Romano, aunque la población se concentró y organizó a partir de la villa de la Pila. A partir 
del s. V d.C. se produjo una contracción demográfica pero todo se revitalizó en el período andalusí, cuando la 
alquería de Altāya  se convirtió en el núcleo organizador del territorio. Los cristianos le cambiaron el nombre 
por “Altea”, población desde la cual se organizó la explotación económica feudal del norte del río Algar hasta 
el siglo XVI. En esta centuria las casas de Altea quedaron deshabitadas hasta que en el siglo XVIII otras 
personas acudieron de nuevo a vivir en el solar de la ‘vieja’, a cuya aldea denominaron “Altea la Vella”. 
 
Summary 
“History of Altea la Vella” 
 
The population centre which we today know as Altea la Vella, situated in the municipal area of Altea, had its 
own identity in the medieval period until the 16th century.  Before this, there had been important settlements 
located between the Algar river and the Sierra de Bernia mountain range, but these also suffered episodes of 
change, population movements and also abandonment. 
The first evidence of occupation in the area of Altea la Vella, although scarce, is from the Neolithic period.  
During the 2nd Millennium the population level was higher, with people living in settlements which made use of 
the surrounding resources and which controlled the territory.  The number of settlements increased during the 
Iberian period with a quite dense pattern of settlement, a situation which continued into the Imperial Roman 
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period, although the population was centred and organised around the Pila Roman Villa.  From the 5th century 
A.D. a demographic decrease occurred but the population level was revitalised during the Andalus period, when 
the Altâya “alquería” (Moorish hamlet) became the organising centre of the territory.  The Christians changed 
its name to that of “Altea”, a settlement from which the feudal economic exploitation of the north of the Algar 
river was organised until the 16th century.  In this century the houses of Altea were uninhabited until the 18th 
century when new settlers came to live on the site of the “vieja” (old site), and who named the hamlet “Altea la 
Vella”. 

A Pepe, Jaume, Pepa, Vicenta, Rosa, Matilde i Tonet. 

INTRODUCCIÓ 

La comarca de la Marina Baixa és una entitat geogràfic ben definida, amb un límit septentrional 
marcat pels estreps més occidentals de la Serralada Subbètica. Aquest límit comarcal en l’actualitat 
correspon al Terme Municipal d’Altea i més en concret a les partides d’Altea la Vella i els seus 
voltants de la Serra Bèrnia i façana litoral de l’Olla i la Galera. 

La presència de població al territori comprés entre el riu Algar i la Serra Bèrnia va gaudir d’hàbitats 
importants, però també va patir intermitències, desplaçaments poblacionals i fins i tot buits 
demogràfics, ocasionats per l’esdevenir històric de les persones i dels pobles què formaven. Aquelles 
gents habitaren unes terres on posaren esperances i anhels encara que també van trobar desgràcies, 
tristeses i, fins i tot, la mort, però no l’oblit, almenys el present article els vol retre homenatge i record. 

La qualificació d’aquest territori com a límit i/o frontera comarcal cal entendre’l no només com a 
separació i com a filtre d’entrada i eixida, sinó també com a vincle d’unió de tot tipus amb les terres 
veïnes, la qual cosa li donarà caràcter a les terres situades al nord del riu Algar. El seu poblament 
vindrà determinat per l’interés defensiu del territori delimitat per aquesta frontera i organitzat per i des 
del nucli central director d’aquesta organització territorial. No obstant això, no cal oblidar la 
importància que tenen per a l’organització territorial aspectes tan fonamentals coma ara el control dels 
recursos agropecuaris, hídrics i de control de les vies de comunicació ja siga amb una finalitat 
comercial – econòmica o estratègica militar (fig. 1). 

Ens plantegem la hipòtesi que, a un territori fronterer com el que ens ocupa, el factor determinant ha 
estat el defensiu i estratègic, cosa que els fets històrics ens demostren. Així, quan aquest factor 
estratègic ha prevalgut sobre els altres, les terres al nord del riu Algar han estat més poblades, per 
l’interés defensiu i de seguretat que suposava per al centre rector, què el dirigeix i se n’aprofita d’ell. 
La defensa d’aquest límit garanteix al seguretat de la societat què n’ocupa el centre del territori, centre 
que anirà variant al llarg del temps. Pel contrari, quan la necessitat defensiva era menor i/o canviava 
de situació, el poblament es desplaçava cap a altres indrets, serà llavors, quan l’interès per ocupar 
aquestes terres serà exclusivament per motivacions econòmiques (agrícoles o d’altres tipus), en 
especial per a grups marginals de població què no trobaven l’accés als recursos en un altre lloc. En el 
seu defecte, s’abandonen els hàbitats. 
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NEOLÍTIC 

Així, les primeres evidències d’aquestes necessitats defensives i de marcar la frontera territorial les 
trobem ja al Neolític. L’Abric del Rellotge o de la Penya de la Ermita del Vicari està decorat amb 
pintures esquemàtiques, relacionades amb les societats d’enterrament múltiple del IV mil·lenari abans 
de Crist, en moments entre el Neolític i l’Edat del Bronze. 

Aquests abrics no eren llocs d’habitatge, sinó que eren llocs on es reunia la comunitat per a realitzar 
actes de cohesió col·lectiva, ja foren rituals, cerimònies religioses, intercanvis de productes o 
establiment d’aliances. Les representacions simbòliques juguen un paper cerimonial aglutinador del 
grup atorgant un caràcter de santuari per a l’abric, al temps que funcionen com un marcador territorial 
fronterer de cara a altres grups aliens. De fet, a l’altre extrem de la serra Bèrnia, al Pas dels Bandolers 
es troba una altra estació d’art esquemàtic amb similar càrrega simbòlica, la Penya Escrita de Tàrbena. 
Els dos indrets ens estan marcant el límit d’un territori que segurament s’escamparia cap al sud, amb 
un lloc central encara indeterminat. 

També funcionaria com a punt de vigilància i control, ja que el camí que fa la ruta est – oest passa a 
pocs metres per davall de l’abric. Donat que està molt prop del Forat i del Portitxol, qualsevol pas 
entre la vessant nord i sud era controlat des d’aquest indret. Al mateix temps, serviria com a recer 
ocasional per a situacions de perill. 

Ara bé, la presència de representacions pictòriques rupestres relaciona l’indret amb aspectes més 
conceptuals o ideològics. Les ziga-zagues s’identifiquen amb l’aigua, element bàsic de subsistència 
per a una comunitat agrícola. També n’hi ha presència d’antropomorfs amb tocats al cap, oculats o 
triangulars, interpretables com a ídols o com a símbols femenins (Galiana i Torregrosa, 1995, 299-
315). Pel que fa als soliformes, es poden interpretar des d’un punt de vista astronòmic, ja que l’abric 
es troba pegat a la Penya del Rellotge, marcador horari important per als agricultors i ramaders fins el 
segle XX, i el cicle solar es de vital importància per a les societats basades en l’activitat agropecuària 
com ho eren les del Neolític. 

 

Fig. 1: Mapa Fels llocs: 1.- 
Altea la Vella (Altāya – Altea 
medieval); 2.- Necròpolis 
ibèrica d’Altea la Vella; 3.- 
Castellet de l’Ama; 4.- Abric de 
la Lloma Grossa; 5.- Abric de la 
Penya de l’Ermita del Vicari o 
del Rellotge; 6.- Portitxol; 7.- 
Torre o Castell de Bèrnia; 8.- 
Fort de Bèrnia; 9.- Tossal de 
Mosmai; 10.- Sogai; 11.- La 
Pila; 12.- La Pileta; 13.- Tossal 
de la Pileta; 14.- Tossal de la 
Pila; 15.- Cap Negret; 16.- 
Tossal del Monjo; 17.- Platja de 
Cap Negret; 18.- Platja de 
l’Olla; 19.- Illeta d’Altea o de 
l’Olla; 20.- Torre de la Galera. 
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EDAT DEL BRONZE 

La Marina Baixa s’accepta que, durant l’Edat del Bronze, quedaria inclosa en un àmbit socio-cultural 
relacionable amb el Bronze Valencià i en certa mesura separada de les influències de la Cultura de 
l’Argar, amb una cronologia incial als voltants del 1800 a.C., i final en dades dins el segle VIII, 
sempre considerant que el Període Orientalitzant d’influència tartèssica no passaria al nord del 
Vinalopó (González Prats i Ruiz, 1992, 25). 

El poblament al nord del riu Algar és cada vegada més dens, ocupant llocs com ara el Castellet de 
l’Ama (fig. 2), el Portitxol, el tossal de Mosmai, Cap Negret i probablement Altea la Vella. Són 
assentaments ubicats en indrets relativament alts i de difícl accés, amb una clara intencionalitat 
defensiva, probablement reforçada amb unes estructures defensives tant al Castellet de l’Ama com al 
tossal de Mosmai. El seu objectiu seria protegir la planura litoral que s’escampa als peus de Bèrnia 
cap al sud, territori depenent d’algun nucli superior. 

Així, el Portitxol, és un punt d’alt valor estratègic de control de l’accés septentrional a la comarca, 
continuant la funció defensiva territorial que ja complia en temps anteriors. És probable que existira 
un hàbitat de caràcter marginal, però l’escàs potencial econòmic de les terres circumdants denuncia la 
seua subordinació a algun poblat de la vall. El Castellet de l’Ama també tindria una subsistència 
basada en l’explotació dels recursos de la serra, servint de suport a l’organització defensiva inicada al 
Portitxol, protegiria els camins d’accés al cim de la serra i, per ser fàcilment defensable, suposaria un 
punt de refugi als pobladors de les terres més baixes. Això el relaciona amb el poblat d’Altea la Vella 
(amb alguan evidència d’haver estat ocupat ja en aquesta època), també prou fàcilment defensable i 
que seria l’enllaç amb les terres més baixes i lloc on habiten les persones encarregades del control del 
pas per la serra. El poblat ubicat al tossal de Mosmai, quasi inaccessible i dominant les terres de 
conreu de les terrasses fluvials, cobra importància per la seua funció estratègica de controlar el trànsit 
d’un costat a l’altre del riu des de la vora esquerra del riu Algar, allí on s’enjunten els dos rius (Algar i 
Guadalest) i, també, la comunicació del litoral amb les terres de l’interior de la vall del Guadalest. 
Aquest conjunt de jaciments dedicats a la defensa i explotació del medi agropecuari es complementa 
amb el probable jaciment del Bronze del Cap Negret, dedicat a l’aprofitament dels recursos marins i 
porta oberta a les relacions marítimes de tot tipus. 

A mesura que distintes influències culturals incidiren sobre el territori, els interesos de la població van 
canviar i s’abandonen els assentaments del Bronze més incòmodes per aquells que permeten més 
facilitat d’accés als recursos agraris, però sense oblidar l’interés defensiu. 
 

 
Fig. 2: Castellet de l’Ama. 

124



CULTURA IBÈRICA 

A partir delsegle VI a.C. apreciem un increment de la població, al temps que el poblament es 
reorganitza més al voltant de la mar i el riu. Es manté, però la importància de Bèrnia com a unitat 
defensiva, ja que perdura l’ús del Portitxol a la vegada relacionat amb altgres enclaus al nord de la 
serra. En aquests moments el principal hàbitat comarcal és el del nucli de població que es trobava a la 
Vila Joiosa i del qual dependrien els assentaments d’ací. 

El poblat més important durant l’Horitzó Ibèric Antic és el d’Altea la Vella, ocupat en els segles VI – 
V a.C., sense que es puga ser concloent en dates concretes inicials o finals. Era un simple caseriu o 
llogaret del què desconeixem si disposava d’estructures defensives. Disposava d’una necròpolis en el 
camí d’eixida cap a la serra (evidenciant la importància d’aquesta ruta), als peus del poblat. En ella 
s’ha trobat una estela funerària, associada a l’enterrament de dotze urnes cineràries alineades a un 
costat i l’altre. També es van trobar altres tombes amb un aixovar tan espectacular com ara adorns de 
bronze, soliferrea, puntes de llança, restes d’armadures, anells, sivelles de diverses formes i 
grandàries, fermalls de cinturó de tres i quatre pues amb les escotadures tancades, peces 
serpentiformes per a clavar les pues del cinturó, fíbules anulars, etc. El llogaret conjuga factors 
econòmics i estratègics, ja que continua sent el nucli des del qual es pot plantejar la defensa del 
territori septentrional de la comarca. 

La importància de la comunitat que habitava en aquest llogaret es manifesta per la utilització de 
l’estela funerària, decorada amb armes i l’aixovar de les tombes. Es tracta d’una escultura que barretja 
allò púnic, grec, itàlic i cartaginés, dins la dialèctica cultural i comercial mediterrànea, però el pes de 
l’element itàlic sembla el més evident, sobre tot el de les esteles luginianeses de Filetto (fig.3). Les 
escultures s’alçaven per honorar als membres més destacats de la societat i la decoració amb armes 
suposa un símbol d’identitat personal i col·lectiva d’un grup dirigent limitat i reduït, és a dir, es tracta 
d’un monument col·lectiu en honor a l’aristocràcia local de guerrers. Però a finals del segle V a.C. 
aquest tipus de monuments van ser destruits dins un context de lluites socials contra la classe dirigent. 
Les conseqüencies seran de tot tipus i també es manifesten en l’organtizació del territori que ens 
ocupa. 

 

A finals del segle V i principis del segle IV a.C. la població va abandonar el poblat d’Altea la Vella i 
es va instalar en altres indrets, buscant llocs amb major potencial econòmic i despreciant, en certa 
mesura, l’antiga funcionalitat defensiva de la serra. El poblament enllaça i té continuitat al Cap 
Negret, un lloc on primen els interessos marítims i comercials són indubtables, tant per mar com per la 
via terrestre que vorejava la costa des de la Marina Alta cap al sud, cap a la Vila. El Cap Negret seria 
un llogaret emmurallat que va anar cobrant importància durant l’Ibèric Final (de fet al si del poblat 

Fig. 3: Estela ibèrica d’Altea la Vella. 
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existia un santuari), fins el seu abandonament al segle I d.C., ja en plena romanització, sempre com a 
organitzador de l’activitat marítima de la zona. L’activitat marinera durant l’Ibèric Ple i Final es 
complementava amb les funcions de recer d’embarcacions de la Illeta de l’Olla. Protegit per la Illeta 
n’hi hauria un fondejador en la zona compresa entre la Illeta i el Cap Negret. El conjunt servia de 
marc d’intercanvis comercials amb altres terres ibèriques i mediterrànies, els quals ara tenen més pes 
que en segles anteriors; comerç on els ebussitans serien els transmissors de la resta d’influències 
mediterrànies cap aquestes terres. 

Al mateix temps que s’abandonava Altea la Vella i s’ocupava Cap Negret, també s’iniciava 
l’assentament al llogaret de Sogai a partir del segle IV a.C. fins la romanització. Està plenament 
dedicat a l’explotació agrària de les terres que s’escampen fins el riu, cosa que també s’evidencia en la 
creació de l’assentament de la Pila en l’Ibèric Final. Tots dos venen a demostrar els interesos en 
augmentar la producció, no només per alimentar a una població que s’incrementa progressivament 
sinò també per a disposar d’excedents susceptibles de ser exportats. També es va crear un nou 
assentament, de breu vida durant el segle III a.C., al Tossal del Monjo, amb una dedicació semblant a 
la dels altres comentats. 

L’evolució del poblament en aquests segles ens demostra com a partir del segle IV a.C. s’abandona el 
poblat d’Atlea la Vella i es prioritza l’interés agrari i comercial, en detriment de les funcions 
defensives que deuen haver passat a altres llocs (com el Castellet de Calp). Un interés econòmic que 
anirà en augment durant l’Horitzó Ibèric Final, a partir del segle II a.C., amb la conquesta romana del 
territori. 

ROMANITZACIÓ 

Amb l’arribada romana a la Península, a finals del segle III a.C., la façana mediterrània és la primera 
en passar a domini del poble itàlic, què imposarà la seua organització social, cultural, política, etc. La 
cultura ibèrica perdura durant els segles II – I a.C. però anirà desintegrant-se mentre s’imposen les 
noves formes de vida romanes. 

Políticament i administrativa, l’espai físic al nord del riu Algar quedà inclòs dins el territorium de la 
ciutat de Dianium, fins que en època Flàvia (segona meitat del segle I d.C.) la Vila Joiosa va ser 
promocionada a la categoria de municipium i serà dins el seu territorium on s’ha d’incloure 
pràcticament tot l’espai comarcal de la Marina Baixa. El centre polític, social, comercial i religiós era 
el municipium, però l’entramat econòmic sobre el qual s’estructurava es basava en les instal·lacions 
rurals, autèntics centres productius sostenidors del sistema. En el cas que ens ocupa l’estructura 
d’explotació agrària ja estava en marxa i els romans només van haver d’adaptar-la als seus interessos. 
Les antigues articulacions territorials amb base defensiva havien desaparegut i els límits eren més de 
caire administratiu i comercial que d’altre tipus. 

La densitat de població i d’assentaments va en augment, tenint com a punt més important la vi·la de 
caràcter rural de la Pila (autèntic vertebrador econòmic del nord del riu Algar), amb una vida 
continuada des del segle I a.C. fins el segle VI d.C., principalment destacada als segles II, III i IV (fig. 
4). Durant el segle V i seguint la dinàmica general, és possible que la vil·la es convertira o quedara 
reduïda a un fundus, carent de la riquesa constructiva anterior però mantenint la capacitat d’explotació 
econòmica. Subordinats econòmicament a la Pila n’hi ha tota una sèrie de jaciments arqueològics com 
l’habitatge rural de Sogai que perdurarà fins el segle III, o la Pileta i el tossal de la Pileta, petits 
assentaments rurals de cronologia baiximperial (independents o extensió de la vil·la). A més, cal 
tindre en compte la necròpolis de la qual es van trobar sengles ares sepulcrals del segle II d.C. Dita 
necròpolis es trobava als camins d’entrada a la vil·la, tant pel nord, en direcció a la serra i la Marina 
Alta, com pel sud, en direcció al municipium de la Vila Joiosa. 

També en relació amb la vil·la de la Pila cal posar a la Illeta, amb un assentament dedicat a 
l’explotació dels recursos marins sobre el solar de l’illa, i les troballes de les platges de l’Olla i Cap 
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Negret que servien de fondejador per a les barques de pesca i els vaixells dedicats a l’activitat 
comercial generada per la vil·la. En canvi, un assentament marítim com el Cap Negret només perdura 
fins el segle I d.C., tot i que marcat per la tradició ibèrica. Dóna la sensació de ser abandonat 
lentament a mesura que es perd l’organització social indígena i es desenvolupa una societat nova 
basada en els patrons socials, econòmics, polítics i religiosos de Roma. 

A mesura que el poder romà va anar desintegrant-se, van revifar tendències anteriors d’inseguretat 
col·lectiva, què es manifestaran físicament en l’ocupació d’hàbitats on tornarà a primar la funció de la 
seguretat defensiva, fins i tot es reocuparan assentaments abandonats feia segles. Així, el Castellet de 
l’Ama, durant els segles IV a VII va recuperar el seu caràcter defensiu i de control del territori, encara 
que fora una simple talaia, i per suposat, en contacte amb el pas central de la serra Bèrnia, el Portitxol. 
Encara que hem de recordar que la principal via de comunicació amb la Marina Alta era la via que 
seguia el litoral. 

Aquest model organitzatiu es desintegraria paulatinament conforme desapareix el poder romà en la 
Península com a conseqüència dels conflictes civils i les invasions bàrbares de principis del segle V, 
encara que les primeres onades d’invasions, com les de 409, no van tindre una incidència evident al 
País Valencià, pel que podem descartar conseqüències directes en l’estructura social i de poblament al 
nostre territori durant aquest segle. Però aquest darrer segle d’existència de l’Imperi Romà 
d’Occident, a Hispania el seu poder efectiu cada vegada és menor i supeditat a la col·laboració 
visigoda, que acaba per ocupar la Tarraconensis l’any 472. 

 

 
 

 

ALTA EDAT MITJANA 

L’establiment del regne visigot i dels altres regnes “bàrbars” ens situa en una època a cavall entre 
l’Antiguitat i l’Edat Mitjana. La presència visigoda a la Península no serà massiva ni el seu domini 
efectiu fins al segle VI, a més cal comptar amb la intervenció bizantina que dominà el nostre territori 
entre 554 i 631. El domini visigot es va limitar a imposar una superestructura institucional i política, 
finalitzat amb la conquesta islàmica de la Península. 

Fig. 4: La Pila. 
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Encara que les relacions comercials amb el nord d’Àfrica i Eivissa continuaren en certa mesura, la 
crisi econòmica (i a tots els nivells) afectà greument la densitat de població del territori objecte 
d’estudi. Els assentaments que perduraran seran aquells que ténen una finalitat molt concreta, 
econòmica o defensiva. L’antic nucli de la Pila perdura els segles VI i VII com un llogaret que 
continua tenint en la producció agrícola la principal font de subsistència, i en relació amb ell, el tossal 
de la Pila i el petit assentament rural del tossal de la Pileta que sorgeix al segle V. 

La contracció econòmica i comercial es demostra també en el tràfec marítim de la Illeta i la platja de 
l’Olla, amb una certa disminució de materials respecte als segles anteriors, fins quasi desaparéixer les 
evidències a partir del segle VIII. 

Evidentment, la inseguretat farà que el emplaçament del Castellet de l’Ama recupere una certa 
importància com a centre marginal de refugi o com un punt de vigia fins el segle VII. Aquest lloc ens 
suggereix la seua identificació amb els indrets d’explotació de recursos marginals un tant allunyats de 
la pressió de ciutats i terratinents, configurant petites comunitats camperoles independents dels grans 
propietaris rurals i amb una certa autonomia respecte a aquests, establint-se una “frontera interior” de 
caràcer social. 

AL-ANDALUS 

Els musulmans van entrar a la Península l’any 711, convertint-se en els seus dominadors. El sistema 
utilitzat a les nostres terres fou mitjançant rendicions i pactes. Ací perduraria el component indígena, 
hereu de la tradició hispanorromana, al costat del qual s’establiria un contingent àrab-berberesc i el 
procedent de l’exercit sirià de Balŷ. 

El principal nucli de poblament més important en tot el període va ser l’alqueria d’Altāya, la qual amb 
la dominació cristiana va convertir el seu nom en “Altea”. Estava inclosa dins el territori de la Kūra de 
Tudmīr (no confondre amb l’anterior territori semi-independent de Tudmīr), fins el segle X (Azuar, 
1989, 15), i posteriorment dins la Kūra de Dénia que esdevindrà en Taifa de Dénia al segle XI, als 
avatars de la qual anirà lligada la seua història fins la conquesta cristiana en el segle XIII. Des d’un 
punt de vista geogràfic, Altāya s’incloïa tant dins Šarq al-Andalus, és a dir, la zona oriental d’al-
Andalus, com dins el districte agrícola de la Serra (iqlīm al-ŷabal), de la zona denominada Ŷibāl 
Balansiya, que correspon a la muntanya del sud de València i nord d’Alacant. La seua importància no 
seria excessiva, ja que tan sols mereix ser esmentada per ser bressol d’un famós gramàtic, Abū Zayd 
‘Abd al-Rahmān b. ‘Āmir al-Ma’āfirī al-Altā’ī, o siga, “l’Alteà”, “el d’Altea”. L’alqueria era un lloc 
de residència al temps que la terra del clan, ambs uns límits (demostrats en època cristiana) no rígids, 
però sí prou definits pel riu Algar, la serra Bèrnia i la mar. 

Subordinats a l’alqueria Altāya n’hi havia una sèria de llocs marginals i preocupats pel control del 
territori com ara l’Abric de la Lloma Grossa, refugi temporal o permanent que permet una certa 
defensabilitat, d’aprofitament ramader durant els segle X i XI. Almateix temps controla el Camí de les 
Revoltes, que ascendeix cap al cim de la Serra. També, des del segle IX fins el XIII, el Castellet de 
l’Ama reprén la seua funció defensiva, amb el caràcter de castell-refugi de zona rural, relacionat amb 
un hàbitat rural permanent com és Altāya, un autèntic hişn-refugi o ma’āquil, propi de les comunitats 
de llogarets marginals amb una economia de subsistència basada en l’explotació de l’entorn. Per 
suposat, la presència d’aquests punts de control delaten que el pas de la serra torna a cobrar 
importància i el Portitxol torna a presentar abundància de materials musulmans. Aquests assentaments 
d’altura estan demostrant una certa inseguretat i poden justificar que el factor de protecció fóra el 
predominant (tant com a frontera interior com a exterior), tant com per a que el nucli de població més 
important de la zona no s’instal·lara al costat de les terres més fèrtils del riu, sinó que buscara un 
indret més marginal però que li permetera accedir als refugis preparats a tal efecte. 

Encara que els petits assentaments agrícoles com el del tossal de la Pileta no supere el segle IX, 
l’increment de població i l’interés d’explotació del territori fa reviscolar assentaments com el de la 
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Pila, almenys durant els segles XII i XIII. De fet, a partir del segle X, es defineixen uns territoris 
castrals vinculats a les ciutats, en aquest cas Dāniyya, i ordenadors de l’espai rural, controlats per 
l’estat que desenvolupa una política de construcció de poblats fortificats en un clar procés de 
concentració de la població camperola per a un major control fiscal 

El port o fondejador utilitzat pel territori per a l’activitat comercial marítima i port de contacte amb 
l’exterior és el de la Illeta i platja de l’Olla, que es revitalitzen probablement des del segle VIII, però 
amb seguretat des del segle XII. 

CORONA D’ARAGÓ 

La conquesta de València en 1238, i de la resta del territori valencià actual en 1244, per les hosts de 
Jaume I, representa el principi de la desarticulació de la societat islàmica i el de la consolidació de 
l’expansió feudal de la corona catalano-aragonesa. 

Pel Tractat d’Almirra (març de 1244), entre els regnes de Castella i Aragó, s’estableixen els límits de 
dret a conquerir terres per part de cada regne, quedant Altāya – Altea dins el territori que li va 
correspondre a Jaume I. 

Part de l’antic territori de la Taifa de Dénia (incloent Altāya – Altea) va quedar sota el control d’al-
Azraq qui va ser el que es va sotmetre al vassallatge de Jaume I, incloent-hi Altāya – Altea (1244, 
millorat en 1245). 

Amb la conquesta cristiana, el topònim Altāya esdevé “Altea”, nom que rep l’alqueria o llogaret que 
hi havia, aleshores en l’actual poblet d’Altea la Vella. L’expressió documental “Albalat iuxta Alteam”, 
tenint en compte que el significat del terme llatí “iuxta” és la indicació de llocs propers però distints, 
estaria indicant que ambdues poblacions estarien separades per diverses partides de terra i el riu Algar. 

Un altre lloc cristià i que devia estar en relació amb Altāya – Altea era la Torre o Castell de Bèrnia (no 
cal confondre-la amb el Fort de Bèrnia, molt posterior i en un lloc distint), situada al cim de la serra de 
Bèrnia, controlant tota la vall i, fins i tot ambdues vessants de la Serra Bèrnia. Aquesta torre ja devia 
existir en època musulmana. Jaume I expedí el comandament de la torre de Bèrnia a favor de Pere 
Blasch. El 23 de maig de 1264, ratificava el nomenament anterior i donava a Blasch sis hòmens i una 
assignació anual de 900 sous. Donat el seu caràcter defensiu del territori, l’intrerés de mantinde aquest 
indret es fa palés per l’abundant documentació relativa a ell conservada a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó. 

A partir de la conquesta cristiana, la població del territori estudiat s’articula al voltant del nucli 
d’Altea, que era una alqueria que en un moment donat es fortifica. L’explotació econòmica del 
territori es faria amb un poblament dispers, d’alqueries o cases aïllades, que es servirien d’aquest punt 
fort com a lloc de refugi. La importància d’Altea s’intueix perque s’anomena amb més freqüència que 
altres llocs del voltant tant en documents com en mapes i, de fet, és l’únic que rep una Carta Pobla, en 
l’any 1279. Posteriorment, la seua importància aniria declinant fins acabar desert i en runes, però 
aquesta situació no es dona abans del segle XVI, ja que en la documentació del Batlle i del Mestre 
Racional (Hinojosa, 1986) i en les contribucions a la Hisenda Reial (Muñoz, 1991) són freqüents les 
mencions als pagaments d’Altea o altres afers relacionats directament amb els habitants del poble. 

La població majoritària era la musulmana, sofrint un procés de fugida o exili, sense acabar de ser 
substituïda per contingents cristians. La conseqüència va estar la quasi total despoblació de les terres 
del terme en el segle XVI. 

A la platja de l’Olla s’ubica un port o fondejador, el port d’Altea dels documents, on es mantindria 
l’activitat comercial. Roger de Llúria rep en 1317 llicència per a poder embarcar o desembarcar 
mercaderies en platges o carregadors situats als seus feus, entre els quals es troba Altea, evidenciant 
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un cert nivell comercial de les seues terres; i en 1327, la seua filla va rebre el privilegi per a instalar un 
carregador de mercderies. El cas cert és que s’abandona el nucli habitat de la Illeta possiblement a 
causa de les incursions berberisques. 

Una vegada sota el control de la Corona, durant els anys posteriors es va intentar repoblar les terres 
d’Altāya – Altea amb famílies catalanes. Els intents per poblar les terres amb cristians entropessaren 
amb moltes dificultats i s’hagué de conservar la població mora. Es negociaren pactes amb les aljames 
locals o els seus caps polítics pels quals els musulmans conservaren les seues propietats a canvi 
d’entregar fortaleses i les rendes públiques. I entre les dificultats, no seria la menor l’inici de la revolta 
musulmana contra la dominació cristiana iniciada entre finals de 1245 i 1247. 

Així, el Llibre del Repartiment recull les donacions a Bernat d’Espígol amb data 27 de maig de 1248, 
de sis jovades de terra (teòricament 18 ha., o siga, 216 fanecades); i a trenta-nou companys seus, 
quatre jovades a cadascú (teòricament 12 ha., o siga, 144 fanecades) en les alqueries d’Altea que 
s’anomenen Beniàsquer (alqueria d’ubicació desconeguda) i Benimussa (que es troba a la vora dreta 
del riu i pot tractar-se d’una errada o perque el topònim de Benimussa o el d’Altea abastava a un 
costat i l’altre del riu). Donació confirmada el 27 de maig de 1249, però afegint sengles cases franques 
i lliures, a Beniàsquer i a Benimussa. Aquesta donació de terres i cases (podien estar en un nucli 
compacte o disperses pel terme) tenia com a finalitat la seua posta en rendiment i repoblar amb 
cristians, mitjans propietaris, una comarca on la població musulmana seria totalment majoritària. 
Possiblement el document es completaria amb una carta de població on es desenvoluparen en extens 
les condicions que s’havien de complir per a gaudir de la possessió de les alqueries, però aquest altre 
document no consta. 

Aquests quaranta cristians serien un petit cavaller i peons de guerra, almogàvers què haurien de 
defensar i controlar el territori, evitant les insurreccions, i a canvi disposaven d’una considerable 
quantitat de terra. Pel tant no treballaven les terres sinò que les arrendaven a llauradors musulmans. 
Però tot indica que no tingueren fortuna, perque durant la revolta, el cabdill al-Azraq s’apodera de 
diversos castells alguns dels quals va retindre fins al final en 1258, com el de Serra, Finestrat, Orxeta, 
Torres, Polop, Xaló i la Torre d’Altea. És a dir, si va prendre Altea també prendria els territoris 
subordinats i aquests cristians degueren posar-se en retirada, o siga, les primeres donacions no van 
sortir efecte ni de bon tros. 

El cas és que el rei, després de recuperar els castells en 1258 li va cedir els castells d’Altea i Polop al 
germà i al nebot d’al-Azraq, però les alqueries li són concedides a l’Almirall del Regne, Berenguer de 
Montcada, almenys la possibilitat de comprar-les als hereus d’al-Azraq. El mateix any, la Corona les 
tornaria a recuperar, dins la dinàmica d’intercanvis de propietats feudals que ometen l’existència de 
població cristiana o no sobre les terres en qüestió. 

L’any 1261, Jaume I confirma als successors d’al-Azraq la possessió del Castell d’Altea, és a dir, 
encara que siga en règim de vassallatge, les terres continuen en possessió dels musulmans, però en 
1263 li la otorga a un altre musulmà. 

La Corona va tornar a alienar les terres d’Altea concedint-les en feu a Albert de Mediona, en 1271, 
confirmat el 1272. El text ubica Altea abans d’arribar al riu Algar (sempre prenent com a referència el 
lloc on s’escriu el document, en aquest cas Montpeller) [“citra” (al costat d’ací, abans de) el riu 
Algar], la qual cosa ens permet establir que el castell d’Altea, en aquest segle, és l’actual Altea la 
Vella, i a l’altre costat del riu ja es troba Albalat i les seues alqueries. Altea estigué també poc temps 
en mans d’Albert de Mediona, ja que en 1273 Jaume I li la va permutar per la Vila de Cabrera, canvi 
que confirma Pere III l’any 1278. 

No ens consta que Berenguer de Montcada, la Corona o Albert de Mediona intentaren assentar 
població cristiana en aquest territori, fins que entre 1275 i 1279 es va produir la segona revolta 
mudéjar, en torn a al-Azraq, el qual, aquesta vegada ja és definitivament derrotat. Durant la revolta, 
l’any 1276, l’Infant Pere va signar una treva amb els revoltats, però alguns castells van quedar a 
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disposició de ser atacats per l’Infant, com el d’Ataya (s’ha de llegir Altāya – Altea) i Berdia (serà la 
torre de Bèrnia), és a dir, les terres d’Altāya – Altea tornaven a quedar en mans d’ al-Azraq fins 1279. 

Per tal d’assegurar el definitiu sotmetement de la població musulmana, es torna a intentar la 
repoblació de les terres de la Marina Baixa amb cristians procedents de Catalunya. L’any 1279 
s’atorgà una carta - pobla perquè es poblaren les terres d’Altea. Així, el 22 d’abril, Pere III el Gran 
concedeix Carta Pobla, segons fur de València, als germans Pere i Ramon Tomàs de Lleida, per a 
poblar, defensar i millorar el castell i llocs d’Altea i les seues alqueries. Aquesta Carta és un conveni 
agrari col·lectiu, doncs s’expressa la donació d’una terra per a conrear (10 jovades per als caps i 6 
jovades per a la seua gent), al temps que es regulen altres aspectes d’explotació de la terra. El rei fa 
aquestes donacions mogut pel mòbil econòmic d’obtindre més rendibilitat a les terres (8 sous per 
jovada) i per un mòbil militar, ja que l’alcaid del castell li ha de retre homenatge, mlstra dels 
sentiment de frontera exterior i/o interior. 

Independentment que les terres estigueren en explotació pels beneficiaris de la Carta Pobla i els seus 
hereus, en 1286, Alfons III li concedeix a Jazperto de Castellnou béns a l’arrabal d’Altea. En 1290, el 
propi Alfons III confirma la venda dels castells de Calp i Altea, de Jazberto de Castellnou (què la 
degué comprar als germans Tomàs) a Bernat de Sarrià. 

Les disputes per aquestes terres van continuar entre els senyors feudals, i en 1294, Roger de Llúria li 
va arrabassar a Bernat de Sarrià els castells de Calp i Altea, sent-li reintegrats més tard. Però en 1297, 
Jaume II li’ls dóna a Roger de Llúria de per vida. La rivalitat entre els dos fou intensa, arribant als 
límits de la violència. Sembla evident que el rei pretenia que el senyoriu de Bernat de Sarrià quedara 
equilibrat amb el de Roger de Llúria, evitant un excessiu poder de qualsevol dels dos. 

Finalment Bernat de Sarrrià acabà per adquirir Altea, de fet està en la seua herencia i a la seua mort, 
en 1335, Altea, dins el seu senyoriu passà a l’infant Pere, Comte de Ribagorça i de Prades (Hinojosa, 
1995, 154), és a dir, les terres d’Altea retornen a la Corona. 

La Corona es desprengué prompte de les terres d’Altea, que en 1338 són venudes a Nicolau Janvilla. 
A la seua mort, en 1356, retornen a la Corona que les torna a cedir, el mateix any, a Alfons d’Aragó 
Comte de Dénia i Duc de Gandia, Ducat al qual van continuar lligades. 

Els documents donen una certa aparença de normalitat, de recuperació econòmica i demogràfica, que 
es veurà truncada amb la Guerra dels dos Peres (Pere IV d’Aragó i Pere I de Castella) de 1356 – 1375. 
Les destruccions d’alqueries i collites van deixar molts llocs despoblats, tardant molts anys en 
recuperar el seu ritme habitual, però no per això deixen de cobrar-se les rendes a Altea i Calp, en 
1373, per exemple. 

Tots aquests moviments en el cap del poder feudal de les terres d’Altea es tradueix en una minsa 
població en l’any 1381, amb només 17 caps de família, 12 cristians i 5 musulmans (açò és uns 70 
habitants). Destacant 5 famílies de cristians amb més riquesa, un cristià pobre i els altres 6 + 5 amb un 
nivell més o menys igual però baix. 

A nivell eclesiàstic, l’església d’Altea pertanyia a la parroquial de Polop, segons es desprén de la 
visita pastoral de 10 de juliol de 1386. 

En un any indeterminat posterior ente 1388 i 1404, es va produir un pleit entre Altea i Bellaguarda, 
per tal d’establir els límits i drets de pesca i calat d’almadraves. El senyor va establir el límit territorial 
en el riu. 

Eixe mateix any de 1404, Altea es separa de Calp i ja té un Baile (alcalde) propi, el primer dels quals 
va ser Miquel Pérez. També té un alamí (jutge) per als musulmans. 
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Malgrat tots els problemes, l’any 1409, la població ja havia augmentat a 17 cases de cristians i 14 de 
musulmans (68 + 56 = 124 habitants). 

En 1436 les terres d’Altea van passar a Rodrigo de Rebolledo, però la família va preferir el cognom 
Palafox, de la mare. El 17 de gener de 1482 les Clarises venen el seu dret a les rendes d’Altea al 
senyor d’Altea, Guillem de Palafox i Rebolledo. 

Al segle XV també n’hi ha documents que testimonien la continuitat del poblament a Altea. Així, en 
una relació de viles i llocs del braç militar que contribuïen em la Tatxa aprovada a les Corts de 1490 
apareix el nom d’Altea, però sense especificar la quantitat que s’aporta. 

Finalment acabarem aquest repàs al procés històric d’Altea recordant que ja des del segle XIV es 
tenen notícies de l’activitat corsària berberisca contra les nostres costes. Un dels fets més remarcables 
fou el desembarcament de moros a Altea l’any 1462, que foren rebutjats per la intervenció del senyor 
de Callosa En Pere Bou. El problema prosseguirà durant la dinastia dels Habsburg. 

EL SEGLE XVI I PRINCIPIS DEL XVII. ÈPOCA DELS ÀUSTRIES. 

El Segle XVI es caracteritza a Altea per un despoblament acusat. La problemàtica relacionada amb la 
població morisca i la inseguretat ocasionada per les periòdiques incursions piràtiques provoquen que 
les terres es despoblen i només queden petits nuclis dispersos, o cases aïllades, amb una simple 
orientació a la subsistència. 

Les accions positives en el poblament són la instal·lació del sistema defensiu front als atacs berberiscs, 
aprofitant estructures anteriors o creant-les ex-novo. Algunes quedaran aïllades i posteriorment 
abandonades, però altres serien el bressol a partir del qual es generaria la nova estructura de 
poblament que ha perdurat fins a bona part del segle XX. 

En una acta notarial de 1522 es fa una relació de testimonis que viuen a Altea, on cinc d’ells són 
cristians (tots cinc amb el mateix cognom) i onze, són musulmans. Desconeixem si són tots els caps 
de família o si la proporció és la mateixa que en el conjunt de la població, però és evident que la 
població majoritària és la musulmana, al temps que es demostra que el terme d’Altea no estava 
despoblat. Si és cert que la reunió es va fer a la plaça d’Altea, pot ser cert que el poble estigués 
enderrocat, com diuen algunes fonts, i hi haguessen anat des de nuclis dispersos, però açò no és 
demostrable només amb el suport d’aquest document. 

Però en 1524 ja només quden 8 habitadors, tots ells musulmans. 

L’any 1527 Altea està despoblada, la seua església derruïda i el tant no necessita vicari. A Altea 
només hi habitarien, temporalment, els moriscos que pretenien anar-se’n a terres musulmanes, 
preferentment a Alger, per a la qual cosa no dubtaven en allotjar-se durant mesos en les escasses (“set 
cases”) d’Altea fins que arribaren els galiots corsaris (Salvà, 1960, 87). 

*** En un altre document de voltants de 1597 ja apareix la denominació d’Altea la Vella, dient d’ella 
que es va despoblar antigament, malgrat haver estat murada i fortificada, ja que els atacs berberiscos 
eren constants. 

L’any 1554, el virrei de València, Duc de Maqueda, va manar construir la “torre del Cap”, que seria la 
de Cap Negret. Però aquesta notícia ens resulta confusa perquè en l’any 1585 Felip II va manar 
construir el castell de Cap Negret per protegir la part septentrional del riu, guardat per un alcalde, deu 
soldats de a peu i dos de a cavall. Primer seria una torre i després es convertí en castell. 

La torre de la Galera era una petita torre que per la descripció de Giovanni Batistta Antonelli, ja estava 
construïda abans de 1561. Disposava d’una guarnició formada per dos guardes de a peu. La seua 
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principal funció era descobrir la Cala de la Galera, al nord de la Barra, actualment denominada Cala 
del Racó del Corb. 

Finalment el Fort de Bèrnia es va construir en 1562 per a combatre l’activitat dels moriscos (1522-
1526) i els atacs berberiscs. Va ser una de les obres de més envergadura de les enllestides a la costa 
del Regne de València, i paradòxalment, la que menys fruits va aportar a la seua defensa. Exercia un 
control efectiu sobre les terres dels voltants, poblades de moriscos i sobre la costa, la qual cosa li 
permetia acudir als “rebatos” que es produïen en la zona com a conseqüència de la pressió dels cors 
berberisc, però la seua existència no va impedir l’activitat d’aquells. Un tant inútil i amb problemes 
econòmics, a més d’haver estat expulsats els moriscos en 1609, el Fort és enderrocat en 1613. 

La seua funció defensiva l’arreplegarà, inclús ja la estava realitzant, la nova població d’Altea, creada 
legalment en 1617. 

Així, la informació que aporta la documentació escrita no deixa lloc a cap dubte i es pot afirmar que 
des del primer terç del segle XVI, el terme d’Altea estava quasi totalment deshabitat, amb l’única 
presència de petites guarnicions i algun treballador o habitant de cases disperses. 

Les cases d’Altea quedaven deshabitades, els carrers deserts i les terres incultes. Uns anys després 
altres persones acudiren a refer les seues vides a l’altra vora del riu, més al sud. El senyor territorial 
els va donar “tota classe de facilitats” per tal que les seues terres li produïren beneficis i els va 
construir un nou poble sobre les runes d’un altre anterior. Però per al nom del poble va preferir 
utilitzar el nom del llogaret abandonat més al nord, als peus de la Serra Bèrnia, el va batejar “Altea”. 
Les terres d’un i altre costat es van repartir entre els nous habitants, els quals es trobaren amb un 
llogaret en runes, la vella Altea. Aquest poblet, el poblet de les cases, el van denominar Altea la Vella 
(fig. 5). 
 

 
Fig. 5: Vista actual d’Altea la Vella. 
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Resum 

Les cases tradicionals formen part del nostre patrimoni cultural, que ens singularitza i ens definix com a poble. 
Si les deixem perdre, estarem perdent part de les nostres arrels. Les cases antigues d’Orxeta estaven totes 
construïdes seguint uns mateixos patrons que responien a les necessitats d’una família camperola. La 
distribució de les estances, els materials emprats en cada part de la casa i les tècniques constructives estaven 
condicionats sempre per la funcionalitat de l’habitatge com a magatzem agrícola i com a corral per a guardar i 
criar animals, mentre que la vida sociofamiliar dins la llar tenia molt poca importància. El nostre treball pretén 
descriure les diferents parts d’una casa prototípica, tot centrant-nos en la façana, les portes i finestres, les 
habitacions, els corrals, la teulada i les bigues, les parets, el sòl de terra, l'escala i la ximenera. La finalitat 
darrera de tot açò és la d’analitzar la terminologia específica sobre el tema: variants dialectals emprades a 
Orxeta, introducció de castellanismes de la mà de les innovacions constructives… 
 
Resumen 
 
Las casas tradicionales forman parte de nuestro patrimonio cultural, que nos singulariza y nos define como 
pueblo. Si las dejamos perderse, estaremos perdiendo parte de nuestras raíces. Las casas antiguas de Orcheta 
estaban todas construidas siguiendo los mismos patrones, que respondían a las necesidades de una familia 
campesina. La distribución de las estancias, los materiales empleados en cada parte de la casa y las técnicas 
constructivas estaban condicionados siempre por la funcionalidad de la vivienda como almacén agrícola y 
como corral para guardar y criar animales, mientras que la vida sociofamiliar dentro del hogar tenía muy poca 
importancia. Nuestro trabajo pretende describir las diferentes partes de una casa prototípica, centrándonos en 
la fachada, las puertas y ventanas, las habitaciones, los corrales, el tejado y las vigas, las paredes, el suelo de 
tierra, la escalera y la chimenea. La última finalidad de todo ello es analizar la terminología específica sobre el 
tema: variantes dialectales empleadas en Orcheta, introducción de castellanismos de la mano de las 
innovaciones constructivas… 
 
Summary 
 “The Traditional Houses of Orxeta” 
 
The traditional houses form part of our cultural heritage which distinguish and define us as a village. If we let 
them disappear, we will lose part of our roots.  The ancient houses of Orxeta were all constructed along the 
same lines, which responded to the needs of a rural family.  The distribution of the rooms, the materials used in 
each part of the house and the building techniques were always determined by the function of the house which 
was used as an agricultural store and as a corral to keep and rear animals, whilst the social-family life of the 
house was of very little importance.  Our work aims to describe the different parts of a typical house, 
concentrating on the façade, the doors and windows, the rooms, the corrals, the roof and the beams, the walls, 
the earth floor, the staircase and the fireplace. The last purpose of all this is to analyse the specific terminology 
associated with this subject including the variations in dialect used in Orcheta, the introduction of 
“castillianisms” as a result of building innovations, etc… 

INTRODUCCIÓ 

La casa tradicional d'Orxeta està constituïda per la planta baixa, la cambra i el porxe. No hi ha cap 
casa antiga amb dos pisos, ja que les dimensions dels solars del poble són suficientment grans per a no 
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haver d’alçar un altre pis. El que sí que hi ha són algunes cases sense porxe; això ocorre quan el solar 
és molt gran o els propietaris eren llauradors pobres que no necessitaven més espai. 

El tipus de casa predominant a Orxeta és la dels llauradors propietaris de la terra. Aquestes cases 
tenien una gran entrada per a carros i al costat una habitació. Les cases més grans del poble tenien una 
habitació a cada banda de l’entrada, i els seus amos es suposa que eren els llauradors més rics i per 
tant amb més terres a conrear. Hi havia un tercer tipus d’habitatge: unes cases tan estretes que no 
permetien l’entrada al carro; aquestes cases les ocupaven els jornalers no propietaris. 

LA FAÇANA 

La façana al nostre poble es denomina frontera, encara que actualment aquest terme està sent 
substituït pel castellanisme amb pronúncia valenciana [fa’t∫a]. La frontera tradicional estava reparada 
de fi amb algeps blanc, però més tard va ser moda l’algeps de color: taronja, groc, blau fosc, roig, etc. 
Les brancalades llavors es van fer d’algeps blanc per a destacar. 

El sòcol, conegut a Orxeta amb els castellanismes guardapolvo o [‘sokalo], estava lluït de bast, però 
no mai amb pedra o rajola. Tenia un metre d’alçària aproximadament. 

La zona d’entrada a la casa, el llindar, es denomina la portalada [porta’la]. Al costat de la porta hi 
solia haver una o dues anelles de ferro per a nugar els matxos, segons les necessitats de cada família. 
En les cases que donaven a dos carrers hi havia una segona porta perquè entraren els animals al corral. 

El diminutiu lexicalitzat portalet indica l’escaló d’entrada. Antigament es construïen amb rajoles del 
Teular (que era una petita fàbrica prop del poble) o bé estaven constituïts per una gran pedra que es 
treia del riu o de l’Antequera. Molt sovint el propietari de l’habitatge feia gravar les seues inicials 
sobre la pedra. 

El balcó es solia construir a plom sobre la porta de la casa. La majoria de les cases del poble només 
tenen un balcó, encara que la façana siga molt ampla i tinga diverses habitacions que donen al carrer. 

En algunes cases hi ha una espècie de balcó al porxe, construït a plom sobre el balcó principal que és 
el de la cambra. Es tracta d’una obertura de la grandària d’una porta, però bastant baixa perquè el 
sostre dels porxes no té l’alçària normal d’un habitatge. Aquesta obertura està protegida la majoria de 
les voltes per una reixa encastada a la façana sense volar sobre el carrer. 

Dalt d’alguna de les finestres del porxe hi havia sempre una corriola fixada a la paret. Com que el 
porxe servia de magatzem agrícola, la corriola era un enginy imprescindible que permetia pujar i 
baixar les collites amb facilitat. 

Les reixes, tant de la finestra de la planta baixa com del balcó són senzilles amb algun element 
decoratiu que recorda la temàtica vegetal (decorat atauric) de tradició musulmana. Les finestres dels 
pisos superiors no solien tindre reixa. 

La vorera es denomina a Orxeta mitjançant el castellanisme [la ‘sera] (plural [les ‘seres]), creat per 
afèresi en fusionar-se amb l’article. Es feien amb llambordes de la Penya Negra, amb pedretes redones 
de la mar o amb de picots de pedra, tot reforçat amb un bordillo de pedra (no tenim els orxetans cap 
terme autòcton per a designar el rastell). 

Uns altres elements de les fronteres antigues són el rellonge de sol i les imatges religioses. Pel que fa 
als rellotges només hi ha una casa dins el poble que en tinguera. El més habitual era trobar-lo a tots els 
grans masos. I en allò referent a les imatges, actualment només se’n conserva una en una façana 
restaurada. 
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PORTES I FINESTRES 

La porta principal estava constituïda per dues fulles cegues que solien estar obertes totalment durant 
el dia, de dimensions suficients perquè poguera entrar el carro. 

Les finestres eren de forma rectangular i molt baixes si les comparem amb les que es fan actualment. 
L’aresta superior del buit de la finestra normalment estava una mica ovalada (arc rebaixat). 

Les finestres del porxe més antigues eren de dimensions reduïdes i amb forma d’arc de mig punt. El 
seu origen es remunta al temps dels moros. A causa de la seua escassa grandària eren bastant 
nombroses, depenent de la longitud de la frontera, i estaven molt juntes unes d’altres. Actualment 
només se’n conserven en un parell de cases. Com que aquest tipus de finestra era poc pràctic (no 
donaven prou claror, no permetien pujar i baixar les collites agrícoles…) han anat sent substituïdes per 
dues finestres quadrangulars i de dimensions superiors. 

Pel que fa a la fusteria exterior i interior, cal destacar que el batent de portes i finestres a Orxeta es 
denomina fulla o ventalla. 

Per altra banda tenim que el diminutiu de porta és portó, de la mateixa manera que una finestra 
xicoteta és un finestró. Aquest mot és polisèmic i pot assenyalar també el 'porticó de finestra', és a dir, 
la porta que interiorment tanca sobre el vitrall. Relacionat amb tot açò tenim altres dos termes: 
espitllera i respirall. L'espitllera és un forat a la façana, una finestra molt xicoteta sense marc ni 
portons. Dóna ventilació a l’habitatge i permet mirar sense que et vegen del carrer, com ens explica un 
informant. Un altre nom que pot rebre una finestra petita és el de respirall. Aquest terme pot ser 
sinònim de l’anterior però també pot indicar un forat de ventilació a la teulada o la finestreta de la 
porta del rebost. 

Per tocar a les portes hi havia antigament el pernet. Amb aquest diminutiu lexicalitzat s’indicava una 
vareta de metall molt prima amb una cabota a la punta, que en colpejar sobre una placa fixada a la 
fusta feia un gran soroll. Amb la mateixa finalitat però diferent forma va aparéixer un nou model: el 
picaport. Aquest darrer simulava una bola o una maneta de metall. 

Fig. 1: Façana tradicional 
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L’ampit de les finestres es coneix a Orxeta simplement amb la denominació general de replanell. No 
hi ha cap denominació específica per a assenyalar aquest espai, possiblement a causa del seu escàs ús. 

 

 

               
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Portalada amb ‘ganzell’. Fig. 3: Finestra amb arc rebaixat del 
primer pis.

Fig. 4: Finestres amb arc de mig punt del 
porxe. 

Fig. 5:  Finestres amb arc de mig punt del 
porxe. 
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LA DISTRIBUCIÓ DE L’HABITATGE 

Una vegada es travessava la porta, hi solia haver una cortina gran que donava pas a l’entrada (el 
rebedor). La cortina evitava l’entrada d’insectes i la mirada escodrinyadora dels veïns. Allí es trobava 
la cisterna, que emmagatzemava aigua per poder beure‘n fresca a l’estiu. 

A les cases dels senyorets el rebedor estava separat de la resta de l’habitatge per unes segones portes 
amb cristalls, perquè per allí no passaven els animals de camí al corral. Aquestes portes feien les 
mateixes funcions de les cortines a les cases dels pobres. Aquest espai entre la porta d’entrada i les 
segones portes, el cancell, es pronuncia a Orxeta amb dues sonoritzacions [gan’ze ]. 

Només creuar la porta principal trobem l’espai de l’entrada, que normalment es prolonga a manera de 
passadís, d’amplària molt variable, el qual recorre longitudinalment la casa i desemboca en una altra 
porta que dóna accés al corral (Bohigues i Cucó, 1983, 293). 

Al costat de l’entrada estava el dormitori del matrimoni cap de família. A Orxeta rebia la denominació 
de quarto, com qualsevol altra habitació. 

La segona navada estava constituïda per la continuació de l’entrada i per la cuina en terra. En aquesta 
mateixa zona començava l’escala que pujava als pisos superiors. Sempre s’intentava que l’escala 
estiguera enfront de la llar per tal que absorbira els fums que se n’isqueren de la campana. La cuina 
venia a ser el menjador modern: allí estava la ximenera, i per tant es guisava, i també estava la taula o 
banca, i per tant es menjava. Era on es feia la vida familiar, sobretot a l’hivern. 

La tercera navada podia tindre un altre quarto, és a dir, un altre dormitori, el corredor i l'escala que 
pujava al primer pis. Baix l’escala hi solia haver un pastadoret, només amb l’espai de l’aprofitament 
del buit de l’escala, que feia les funcions del rebost. 

Antigament no hi havia corredors, per això quan han començat a construir-se als habitatges moderns 
han rebut el nom de [pa’si o]. Tradicionalment els espais que donaven pas als quartos es designaven 
amb el mot genèric quadro. Per exemple, abans d’arribar al pati hi solia haver un quadro on es 
guardaven els estris per a les faenes del camp, herba per als animals, etc. També hi solia haver un 
posador de plàtera per rentar-se les mans. 

A les cases dels llauradors amb moltes terres hi podia haver altres dependències com un pastador 
gran, un celler, el graner, la garrofera… 

El primer pis rep com a nom la cambra. A les bigues de la cambra hi havia claus per a penjar aliments 
perquè antigament es dedicava a magatzem i només eventualment a dormitori. La cambra podia tindre 
quartos, i algun d’ells rebien els noms de sala, saleta o alcova. El més important dels dormitoris de la 
cambra era el que tenia el balcó, que es denominava habitualment sala. Altres vegades el termes sala i 
cambra poden ser sinònims quan fan referència a l’espai obert on donen totes les habitacions. La 
saleta era un quarto especial que podia contindre-hi la màquina de cosir, un llit… L’alcova era un 
dormitori de pas, és a dir, que des d’ací s’accedia a altres quartos. Açò implicava que no donara a 
l’exterior, i que moltes voltes no tinguera portes, la funció de les quals la feia una cortina. 

Bohigues (1983, 273) explica com evoluciona l’habitatge en el pas del s. XVIII al XIX, pel que fa a la 
utilitat del primer pis: l'increment demogràfic del s. XVIII, prolongat durant el XIX, va acompanyat 
en el camp constructiu per dos moviments paral·lels: d’una banda, una expansió important de la 
construcció, i d’una altra, una sobrevaloració generalitzada de les cases ja existents. És així com 
sorgirà un tipus nou, en readaptar-se la cambra com a lloc d’habitatge, generalment per allotjar la 
família d’algun fill o filla. Aquestes modificacions obliguen a ocupar part de l’antic pati descobert, i a 
edificar nous espais d’emmagatzematge per a les collites que abans es guardaven a la cambra. 

En moltes ocasions la saleta donava pas al terrat, un terrat interior que mirava sempre al pati. 
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El segons pis de la casa era ja el porxi, (variant de porxe formada per tancament de la vocal final en 
contacte amb la consonant palatal). És un espai diàfan sota teulada que s’usava com a magatzem 
agrícola. Allí es guardaven els sacs de blat, per exemple, quan no es disposava de cap graner. No 
estava dividit en estances, l’únic apartat que hi havia era un colomer. El terme porxada és sinònim de 
l’anterior quan fa referència a l’espai sense divisions en el segon pis. 

Al capdamunt de l’escala, aprofitant el buit que quedava per no haver-hi més escalons, es construïa 
una espècie de rebost que es denominava el tinell. 

En el cas que hi haguera graner, aquest es trobava a la part més seca de la casa, moltes voltes a la 
planta baixa. Tenia mig metre d’ample i una porta superior a la qual s’accedia per l’escala; la porta era 
simplement un forat des d’on es tirava el gra. A la part de baix hi havia dues portetes per poder 
traure’l. 

La pallissa és l’habitació amb més mobilitat dins una casa: podia estar situada al porxe, a la cambra o 
al pati. 

ELS CORRALS 

Per poder arribar als corrals, s’havia d’anar baixant escalons grans perquè el corral estava sempre més 
fondo, a desnivell. Els graons eren bastant amples per tal que pogueren pujar-los i baixar-los els 
animals que hi havia als corrals. 

A Orxeta hi solia haver una quadra per al matxo, un corral per a les gallines, els conills i les ovelles i 
una porquera. La zona coberta del corral era per als conills i una part per a les gallines. El corral tenia 
la particularitat d’estar empedrat. Açò evitava que els animals excavaren túnels per terra. 

Al corral es guardaven les ferramentes del camp, la llenya… La majoria de les voltes sense haver-hi 
cap traster destinat a aquesta fi. Si n’hi havia algun, es trobava dins les dependències que abraçava el 
corral. Aquest traster es solia denominar cobert o furgatxo. 

LA TEULADA I LES BIGUES 

Totes les teulades a Orxeta estan construïdes a dues aigües: un aiguavessant cau al carrer i l’altre cau 
al pati. 

Les teulades a Orxeta estan fetes amb teula mora, que és la denominació orxetana de la teula corba o 
teula àrab. 

Per a enteular, es posava un canyís sobre les bigues fixat amb algeps. El canyís actuava com a aïllant 
del fred, de la calor i de la humitat. Damunt el canyís anaven les teules, enganxades amb terra i algeps. 
La terra es barrejava amb l’algeps perquè fora més fàcil desenganxar una teula quan es trencava. 

La primera teula de cada un dels canals d’una teulada s’anomena la boquera. El cavallet de la teulada 
es coneix a Orxeta com el cavalló, denominació que coincideix amb l’aragonés i arriba fins a 
Andalusia Oriental amb la forma 'caballón' (Castañer, 1990). També reben el mateix nom els canals 
que conformen els aiguavessants: els conductes de la teulada per on corre l’aigua són els rius mentre 
que la part alta són els cavallons. Tant a Catalunya com a Aragó es designen els canals amb el terme 
riu i el seu equivalent castellà, respectivament. 

Les teules del cavallet, i amb freqüència també les dels cavallons laterals, eren diferents a la resta: 
antigament eren molt més grans que les altres perquè recobrien un gran travesser sobre el qual 
recolzaven les bigues que formaven la teulada. 
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El substantiu femení la canal es reserva a Orxeta per a assenyalar el 'conducte fet de terrissa, de zenc, 
etc., destinat a portar, a donar pas, a l’aigua', segons la definició del DIEC. Un sinònim d’aquest per 
als orxetans és canalera, en contra de la normativa que reserva aquest mot simplement per a 
assenyalar els rius. Les canaleres d’Orxeta poden tindre dos trams, l’horitzontal als rius i un altre de 
baixada paral·lel a la façana, o bé un tram només; en aquest segon cas l’aigua cau al carrer a través 
d’uns xorradors en forma de cap d’animals, que tenen per funció allunyar la caiguda de la porta de 
casa. 

Els vessants de la teulada reben distints noms a Orxeta: les pendents, les caigudes, les aigües. La 
denominació més estesa a la comarca és la d’aiguavessants, però els orxetans no la reconeixen com a 
pròpia. 

El ràfec de la teulada es coneix a Orxeta com a l'arbolada [arbo’la] o el voladís. Sol tindre d'uns 30 a 
40cm. de volada sobre la frontera. S’adornava amb rajoletes de colors, que de vegades podien tindre 
algun dibuix molt simple que formava sanefa; altres voltes es posaven teules o rajoles de fang. El 
sistema típic d’Orxeta és el de les rajoletes de colors. Aquesta moda es va imposar a finals del segle 
XIX i principis del segle XX, data que queda ben patent gràcies al fet que entre les rajoletes de colors 
es posava la data de la nova construcció i alguna vegada també les inicials del nom del propietari de la 
casa. 

Tant la teulada com el sostre de cada pis es construïa amb travessers, sobre els quals recolzaven la 
resta de bigues. Normalment eren de fusta d’ametler o de pi, i alguna volta d’olivera, el material més 
resistent. Els travessers descansaven sobre les parets de càrrega o sobre els pilars. El terme travesser 
és sinònim al de jàssina; els informants no saben explicar la diferència entre ells, i apunten als 
materials. 

El sistema que permetia tapar els forats entre les bigues era la volta, que a Orxeta es denomina les 
motlades [mol'laes] [almo'laes]. El material emprat per a construir-les era l’algeps, principalment. 

Les bigues que es fixaven a la paret per poder deixar el buit d’una porta o finestra rebien el nom de 
cabeçal. Eren sempre de fusta d’olivera o d’ametler. 
 
 
 

    
 
 

LES PARETS 

Les parets es construïen antigament amb terra i palla pastada i amb canyes. Unes altres es feien de 
pedra unida amb calç o algeps. Però a Orxeta, enmig de la pedra se sol trobar també algun algepsot i 

Fig. 6:  Detall de la sanefa del voladís Fig. 7:  Un altre detall de sanefa de voladís. 
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algun tros de teula; açò ens indica que s’aprofitaven els materials d’enrunar la casa vella per alçar la 
nova. Amb el temps es van començar a fabricar rajoles i lloses amb fang cuit, i es van constituir en el 
principal material de construcció. En els últims anys s’han introduït els castellanismes ladrillo i bardo 
per fer referència als distints tipus de rajoles. 

La calç és un dels materials més primitius. S’elaborava als forns de calç que es feien dins el terme. 
L’obrer treballava amb ella mesclant-la amb terra i aigua. 

Els tres tipus de parets fonamentals en un habitatge són la façana, la paret mitgera i els barandats. La 
façana es coneix a Orxeta amb la denominació la frontera. La paret que separa una casa de la veïna es 
diu paret mitgera o paret fitera. I finalment la distribució de l’habitatge es fa mitjançant la sitala, 
pronunciat amb [l]. 

Antigament les sitales es construïen amb un canyís encofrat amb algeps per una banda i altra. Hi havia 
diferents formes de treballar l’algeps, la més comuna de les quals es denominava a Orxeta passat de 
palustre. Aquest procediment es realitzava per deixar l’algeps ben fi i lluent. Fins i tot hi havia al 
poble un especialista que es dedicava exclusivament a passar el palustre. Quan les parets es feien 
grogues amb el temps, a causa dels fums que s’escapaven de la ximenera, es llavaven amb aigua. 

Durant un temps es va estilar pintar les parets de colors suaus: verd, blau, rosa... Es pintaven totes les 
habitacions de la casa, només quedaven de blanc les motlades. 

Altre element de les parets és el sòcol, conegut a Orxeta amb els termes en castellà [sókalo] i 
guardapolvo, i més modernament com a rodapeu, concepte aparegut amb el canvi de materials. El 
sòcol dels envans antigament era una franja pintada d’un color més fosc que la paret. Més avant, quan 
es va començar a empisar amb mosaic, aquest tipus de rajola portava una altra per a col·locar sobre el 
sòcol, que es va denominar rodapeu. Així i tot, alguns vells continuen usant els mots [sókalo] i 
guardapolvo per designar aquestes rajoletes. 

Abans de tancar aquest apartat, volem assenyalar dos conceptes més relacionats amb el tema: la tàpia 
i el mur. Ambdós fan referència a una paret grossa que voreja un corral, un hort, etc. 

EL SÒL TERRA 

Antigament el pis de les cases era de terra trepitjada, que les mestresses s’encarregaven de regar 
contínuament per tal que no fera pols. Amb freqüència s’arreglava amb algepsots: els desfeien i es 
tirava aigua per damunt, de manera que es formava una pel·lícula d’algeps bastant resistent. Aquesta 
operació s’havia de repetir tan aviat com es poguera, puix els animals i el carro destrossaven la capa 
d’algepsots i tornava a aparéixer la terra. 

Més avant va començar a empisar-se amb matacans. Els matacans que es posaven a Orxeta estaven 
fabricats al forn de fang del Teular. Els que es posaven com a paviment de la planta baixa es 
caracteritzaven per tindre un dibuix marcat amb la forma del número tres. A la cambra i al porxe el pis 
era d’algeps, és a dir, sense paviment, i rebia el nom de trespol. 

Després va aparéixer un tipus de rajoles molt decorades per a empisar: el mosaico. En un principi 
només es posaven als dormitoris, però a mesura que els animals i el carro van abandonar els 
habitatges es va anar posant a tota la casa. 

L'ESCALA 

Les escales tradicionals estaven construïdes seguint una tècnica que es denomina a la catalana. 
Antigament es feien els escalons d’algeps i per reforçar el cantell es posava un llistonet de fusta, el 
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mamperlà. Quan els escalons van començar a empisar-se, la cara de cada escaló (el frontó) es va 
adornar amb rajoles de colors, normalment amb motius florals. 

Cada tram d'escala acaba en un replanell, un escaló més llarg que permet girar i seguir la direcció del 
nou tram que allí naix. L’espai lliure que queda enmig de l’escala es coneix a Orxeta com el buit de 
l’escala. 

Els parlants fan servir indistintament el termes barandilla i passamà per assenyalar la barana. La 
primera forma és el diminutiu castellà lexicalitzat mentre que la segona és una metonímia (la part pel 
tot). 

LA XIMENERA 

La ximenera és el nom que rep tota la construcció i a més fa referència també al canó d’eixida dels 
fums, tant d’interior de casa com la part que queda a l’exterior per damunt de la teulada. El canó 
també es coneix a Orxeta com el fumeral. 

On es fa el foc es diu la llar o la fornal, i també la cuina pel doble ús que tenia, calfar i guisar. El pis 
de la llar estava pavimentat amb rajola de foc o amb pedra. Les rajoles de foc eren un tipus de 
matacans pastats i cuits dues voltes, i per tant més resistents que els matacans normals. Al voltant de 
la llar es posava alguna volta una llanda que actuava de refractària de la calor. 

El canó de la ximenera acaba amb la campana, terme metafòric per la similitud en la forma. Damunt 
la campana hi havia un escudeller, que a Orxeta es coneix com l’escudeller de la ximenera o 
l’escudelleret dels mistos23 [askwe e'ret]. 

 

 
 

 
 
 

 
23 A Tàrbena se’n diu precisament la mistera. 

Fig. 8:  Fotografia 
antiga. Arxiu 
Fotogràfic de 
l’Ajuntament 
d’Orxeta 
(Fotografia núm. 
186 / Propietari: 
Antonio Barba 
Santana ) 
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ELS VALENCIANS DINS DE LA INTERCULTURALITAT 
DE L´ALGÈRIA COLONIAL (1830-1962) 

Joan-Lluís Monjo i Mascaro 
Ángela-Rosa Menajes i Menages 

Resum 

Va haver un temps en què nosaltres mateixos érem els emigrants i vam travessar la mar, cap a Alger, per tal de 
millorar, de progressar, i en alguns casos de sobreviure davant d’una situació política o econòmica difícil. En 
qualsevol poble de la Marina es poden trobar individus que hi anaren, o que almenys n’han sentit a parlar, als 
seus avis o als seus familiars, d’algú que hi va anar realment. No parlarem ací ni del fenomen de l’emigració ni 
de la història d’Algèria, ni de la guerra. Tampoc no ho farem del retorn, ni de les seqüeles que deixà la 
independència d’Algèria l’any 1962 en els retornats al poble d’origen o als qui optaren per anar a França. 
Aquestos punts ja han sigut tractats per una ampla bibliografía de la qual nosaltres esmentaren només alguns 
noms significatius, referits directament o indirectament, a la qüestió dels valencians. Des del nostre punt de 
vista aportem una vessant més popular i més humana. La nostra metodologia es basa en l’estudi sistemàtic de 
dades obtingudes a través de testimonis vius entrevistats, els quals han experimentat personalment o 
familiarment el fet d’emigrar a Algèria. Ens hem interessat sobretot el seu llegat cultural, en la seua manera 
particular de veure i entendre el món, i com ha influït aquest col·lectiu en la nostra societat. 
 
Resumen 
 
Hubo un tiempo en que nosotros mismos éramos los emigrantes y atravesamos la mar, hacia Argel, para 
mejorar, progresar y, en algunos casos, sobrevivir ante una situación política o económica difícil. En cualquier 
pueblo de la Marina se puede encontrar individuos que fueron, o que al menos han oído hablar a sus abuelos o 
familiares de alguno que realmente fue. No hablaremos aquí del fenómeno de la emigración ni de la historia de 
Argelia, ni de la guerra. Tampoco lo haremos del retorno, ni de las secuelas que dejó la independencia de 
Argelia en 1962 en los retornados a su pueblo de origen o en los que optaron por marchar a Francia. Estos 
puntos ya han sido tratados por una amplia bibliografía de la que nosotros mencionaremos sólo algunos 
nombres significativos, referidos directa o indirectamente, a la cuestión de los valencianos. Desde nuestro 
punto de vista, aportamos una vertiente más popular y humana. Nuestra metodología se basa en el estudio 
sistemático de datos obtenidos a través de testimonios vivos entrevistados, los cuales han experimentado 
personal o familiarmente el hecho de emigrar a Argelia. Nos hemos interesado sobre todo en su legado 
cultural, en su manera particular de ver y de entender el mundo, y en cómo ha influido este colectivo en nuestra 
sociedad. 
 
Summary 
“Valencians in the Inter-culturalism of Colonial Algeria (1830.1962)” 
 
There was a time when we were emigrants crossing the sea to Algeria, in search of a better life, progress and in 
some cases to survive in the face of difficult political or economic situations.  In every village of the Marina 
Baixa region you can find people who went to Algeria, or at least have heard from their grandparents or other 
family members of someone who did.  We are not going to talk here about the details of the emigration, the 
history of Algeria or the war.  Neither are we going to talk about their return, nor of the consequences as a 
result of Algeria’s independence in 1962 on those who returned to their home villages or those who chose to go 
to France.  There is already a large bibliography on this subject, from which we will only mention those 
significant references which relate directly or indirectly, to the involvement of Valencian people. From our point 
of view, we have contributed a more popular and human side to this subject.  Our methodology is based on the 
systematic study of information obtained from interviewing living witnesses, who have experienced personally 
or through a family member the emigration to Algeria.  Above all, we have been interested in their cultural 
legacy, in their particular way of seeing and understanding the world and in how this group of people have 
influenced our society. 
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INTRODUCCIÒ 

El títol pareixeria d’entrada alié a la nostra realitat immediata perquè parlem d’una època que ja no té 
res a veure amb nosaltres, allunyada i oblidada –no de bades han passat més de quaranta anys des que 
desaparegué el món del qual ara parlarem. Però si parem atenció sí que hi trobarem paral·lelismes amb 
el nostre paisatge social i humà, ja que cada dia ens veiem immersos en una pluralitat ètnica que ens 
omple d’inquietud i d’incertesa. L’arribada de gent que ve a treballar, de molts de països diferents, de 
totes les bandes del món, tant del sud com del nord, de l’est i l’oest; els motius d’aquest desplaçament 
són sempre els mateixos: generalment econòmics i a la recerca del benestar, obrir-se noves 
expectatives i camins nous de vida. 

És bo, per això, recordar que hi va haver un temps en què nosaltres mateixos érem els emigrants i vam 
travessar la mar, cap a Alger, per tal de millorar, de progressar, i en alguns casos de sobreviure davant 
d’una situació política o econòmica difícil. En qualsevol poble de la Marina es poden trobar individus 
que anaren a Alger, o que almenys n’han sentit a parlar, als seus avis o als seus familiars, d’algú que 
hi va anar realment. 

No parlarem tanmateix ni del fenomen de l’emigració ni de la història d’Algèria, ni de la guerra. 
Tampoc no ho farem del retorn, ni de les seqüeles que deixà la independència d’Algèria l’any 1962 en 
els retornats al poble d’origen o als qui optaren per anar a França. Aquestos punts ja han sigut tractats 
per una ampla bibliografia de la qual nosaltres esmentaren només alguns noms significatius, referits 
directament o indirectament, a la qüestió dels valencians. Com ara Antoni Seva amb Alacant, 30.000 
pieds-noirs (1968), una de les obres primerenques en el tractament d’aquest tema, des del punt de 
vista dels retornats, més concretament a la ciutat d’Alacant. És un dels primers assajos seriosos i està 
escrit per una persona de la Marina, de Relleu, descendent directe de persones que hi anaren. També 
hem d’anomenar dos historiadors que han aprofundit en la qüestió de l’emigració valenciana a 
Algèria, en l’anàlisi de les causes, o per exemple, en les estadístiques sobre l’abast del fenomen, com 
són Juan Bautista Vilar (1975, 1982, 1983, 1999) i José Fermín Bonmatí (1987, 1988, 1992). Des de 
França destaquem les aportacions de Jean-Jacques Jordi (1986) i de Gerard Crespo i Jean-Jacques 
Jordi (1991), ambdós nascuts a Algèria, i que, entre altres coses, tracten específicament el tema dels 
espanyols a Algèria; en sengles treballs monogràfics sobre els departaments d’Orà i d’Alger. 

Altres estudis més concrets del nostre àmbit cultural que volem citar és l’estudi de Marta Marfany, Els 
menorquins a Algèria (2002). I referit específicament a la comarca, concretament a Callosa d’en 
Sarrià, l’article de Rosa Montiel, “L’emigració callosina a Alger” (1999). 

Des del nostre punt de vista aportem una vessant més popular i més humana. La nostra metodologia es 
basa en l’estudi sistemàtic de dades obtingudes a través de testimonis vius entrevistats, els quals han 
experimentat personalment o familiarment el fet d’emigrar a Algèria. Ens hem interessat sobretot el 
seu llegat cultural, en la seua manera particular de veure i entendre el món, i com ha influït aquest 
col·lectiu en la nostra societat. El que presentem ací no és més que un resum presentat a les 2nes 
Jornades d’Estudis Comarcals de la Marina Baixa com a mostra d’un treball de més abast que duem a 
terme en què es recopilen totes les dades possibles sobre la cultura que unia i que crearen els 
valencians emigrats a Algèria en aquell espai concret en què convivien. 

OBJECTIUS 

Ens hem plantejat sobretot tres objectius en aquesta comunicació: 

• Destacar la importància d’un fenomen que va afectar la nostra comarca des dels primers dies 
de la colonització fins a la independència (1962). 

• Plantejar el fet de l’emigració com una experiència positiva i enriquidora des de tots els punts 
de vista: hi ha una millora de qualitat de vida i un canvi de costums i de mentalitat. 
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• Recuperar la memòria recent d’aquest passat cada volta més desconegut per les darreres 
generacions. Cal tenir present que no fa més de quaranta anys que Algèria s’independitzà. 

LA SOCIETAT ALGERIANA 

Abans de l’arribada dels francesos (1830), el que anomenem actualment Algèria, era coneguda com la 
Regència d’Alger i estava sotmesa a l’imperi turc otomà. El territori estava dividit en beilics 
(províncies), coincidents en gran part amb les que posteriorment creà l’administració francesa: la 
província de l’oest (amb Orà de capital, la base del posterior Oranesat o Oranie), Titteri (amb Medea 
de capital, que juntament amb el districte de la capital, Dar es-Soltan, i una part ponentina de la 
província d’Orà, formà el posterior departament d’Alger o Algérois) i la província de l’est (amb 
Constantina de capital, el futur departament de Constantina o Constantinois). 

Segons el testimoni de Francisco Ximénez (1720) i De Epalza, al capdamunt de l’escala social es 
trobaven els turcs i els assimilats als turcs (kologlu, de pare turc i mare magribina). Posteriorment, els 
autòctons musulmans, amb una gran diversitat quant a costums i ètnies: cal distingir, per una banda, 
els ciutadans, els camperols, els seminòmades i els muntanyencs, i, per altra, els de llengua amazigha 
o berebers (repartits en diverses comunitats, per exemple, els cabilencs, mozabites, xauites o tuaregs), 
i els de llengua àrab. Els jueus, encara que eren en part una classe amb puixança econòmica, en 
l’escala social tenien una posició inferior, només superada pels cristians (captius, lliures o renegats) i 
els esclaus negres. Es diferenciaven, quant a l’origen, diverses comunitats internes: els autòctons, els 
sefardites (procedents de les diferents fugides o expulsions hispàniques dels segles XIV i XV) i els 
procedents de Liorna (en el segle XVII). 

Amb l’arribada dels francesos, foren aquests els qui passaren al capdamunt de l’escala social, en 
ocupar les posicions de poder en l’administració i en l’exèrcit, i esdevingueren terratinents i 
propietaris d’empreses. En aquest grup dominant cal tenir en compte que amb el temps es crearen 
diferències internes: cal distingir, per una banda, els francesos metropolitans –funcionaris i militars 
nascut a França– i els francesos que ja havien nascut a la colònia i a la llarga havien creat una identitat 
diferent a la metròpoli, que a França s’anomenaran pieds-noirs, i, per una altra banda, els francesos de 
soca, nascuts o descendents de francesos “de França”, i els neofrancesos, o francesos de nova 
constitució, a partir de la nacionalització francesa de ciutadans algerians de diversos orígens. 

Els jueus foren el grup autòcton que més s’assimilà als francesos: amb el temps i, sobretot les classes 
més acomodades, adoptaren la llengua i els costums francesos, si ometem determinats rituals 
religiosos, més o menys vius o residuals segons les famílies. És una mostra molt simptomàtica el fet 
que massivament els jueus es nacionalitzaren francesos arran del Decret Crémieux (1870), promulgat 
per donar-los aquest estatut. 

Els autòctons musulmans foren relegats al darrer esglaó de l’escala social, foren en gran mesura els 
pobres i marginats de la societat. Generalment foren el reducte dels qui no s’assimilaren al nou ordre 
francés: amb escassa escolarització, conservant de manera més cridanera la llengua i els costums 
propis (si exceptuem la massa de població més urbanitzada, més permeable a la cultura i mentalitat 
franceses). Constituïen en gruix de la població, generalment rural, o relegada en les ciutats als barris 
antics (la Casbah d’Alger és l’exemple més paradigmàtic) o marginals. 

Els europeus arribaren a Algèria buscant noves perspectives de vida, en molts casos amb la idea 
d’instal·lar-s’hi definitivament. A banda dels francesos, els col·lectius humans més importants són els 
espanyols (i dins dels originaris d’aquest país, els menorquins, els valencians, els murcians i els 
andalusos orientals, sobretot almeriencs), els italians (principalment els meridionals i insulars) i els 
maltesos. La costa algeriana i les planes costaneres, sobretot dels departaments d’Orà i d’Alger, foren 
la part del país en què predominaven els europeus. Ens detindrem a comentar alguns aspectes 
d’aquests grups (més avant parlarem dels francesos). 
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Els menorquins s’instal·laren sobretot a prop de la capital, aproximadament entre les poblacions del 
Biar i el Cap Matifou, en nuclis com Fort-de-l’Eau, el principal assentament, Ruiba, Aïn-Taya, 
Kouba, Maison-Carrée, Rovigo… Treballaven sobretot en l’horticultura, arribant a ser uns veritables 
especialistes en el ram: no debades a ells s’atribueix la feracitat de les planes properes a Alger, en 
unes terres que inicialment eren marjalenques i que pels menorquins foren bonificades i posades en 
explotació. 

Els maltesos són els més malmirats, tant pels autòctons com pels altres europeus, ja que són de 
llengua àrab però de religió cristiana, en general molt pobres. Es dedicaren sobretot a la ramaderia i a 
la venda de llet i derivats, s’instal·len principalment al departament de Constantina (formen un gran 
nucli, per exemple, a Bona, dedicats a la pesca) o al districte nord de la ciutat d’Alger (dedicats a la 
lleteria). 

Els italians ocupaven tota la costa, sobretot a la zona de Constantina i en els barris homònims de la 
Marina d’Alger i d’Orà. Es dedicaven sobretot a la pesca o a la producció de derivats (salat). 

Pel que fa als espanyols hem de distingir els murcians i els andalusos orientals, que s’establiren 
principalment a la zona d’Orà, on constituïren el grup humà predominant i més influent, i els 
valencians, instal·lats tant a la zona d’Orà com d’Alger, però predominants a la ciutat d’Alger 
(especialment al barri de Bab-el-Oued, que en gran mesura pareixia un “poble valencià” més) i en 
unes quantes poblacions de la regió d’Alger, especialment a la comarca de la Mitidja o a les 
immediacions de la ciutat (en poblacions com l’Arba, Blida, Boufarik, la Bouzaréah, Guyotville, 
Marengo, Maison-Carrée, Hussein-Dey, entre moltes altres). Cal dir que en general, els valencians de 
les comarques dels sud (Baix Segura, Baix Vinalopó, Valls del Vinalopó), preferien més la regió 
d’Orà, mentre que la gent de més al nord, anava més a Alger i a la seua comarca. Cal matisar també 
que el destí dels homes que anaven a fer temporada solia ser la regió d’Orà, dedicats a la poda de la 
vinya (a la zona de Sidi-Bel-Abbès, per exemple) o a l’almadrava (a Arzew). Més antigament, els 
jornalers agrícoles, dedicades a la dura faena de desbrossar o de fer sitges de carbó tenien uns destins 
més amplis per tota la geografia costanera algeriana. 

Els testimonis escrits ens parlen d’un assentament molt primerenc de valencians. Per exemple, 
coneixem gràcies a l’arxiu parroquial de Tàrbena una partida de bateig d’una xiqueta nascuda a Bab-
el-Oued en 1846 (a escassos 10 anys de la conquesta). Una altra anècdota significativa procedent 
d’aquest mateix arxiu és el fet que a partir de 1850 als registres de matrimonis hi haja de constar el 
jurament dels cònjuges emigrats que mentre eren a Algèria no s’havien casat. Vegeu-ne una mostra: 

“Constándome antes de la libertad del (de la) contrayente durante su permanencia en 
Argel, colonia Francesa, mediante su juramento, que para ello ha prestado con su padre 
y tres testigos llamados al efecto, según se proviene en el despacho del señor provisor y 
vicario general de este arzobispado de fecha de […]”. 

Una font per a saber l’afluència humana que emigrà a Algèria són les llistes d’embarcament. A la 
primeria del segle XX, segons Bonmatí, la zona anomenada pre-litoral és on es pot trobar la majoria 
de pobles que tenen més gran nombre de passatgers en les llistes d’embarcament (es tracta d’individus 
oriünds, per exemple, de Xaló, Llíber, Callosa d’en Sarrià, Tàrbena, Castells, Confrides, Sella, Relleu, 
Aigües, Elx, Catral, Albatera, i moltes altres de la vall del Vinalopó). Es tracta de pobles amb poques 
alternatives a la depressió agrícola i ben comunicats amb els diversos ports d’embarcament: Alacant, 
però també Dénia, Altea, Xàbia, Santa Pola i Torrevella. 
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Hi destaquem, per exemple, les dades que ens aporta sobre diversos anys del primer terç del segle XX 
referides al sud valencià: la Marina Baixa es manté com la comarca que globalment dóna un nombre 
més gran de passatgers que s’embarquen al port d’Alacant cap a Algèria (Bonmatí, 1988, 175-176): 

 

 1905 1916 

Alcoià-Comtat 71 19 
Alt Vinalopó 13 2 
Baix Segura 138 49 
Baix Vinalopó 96 29 
Camp d’Alacant 140 18 
Foia de Castalla 27 1 
Marina Alta 219 20 
Marina Baixa 322 57 
Vinalopó Mitjà 198 22 

 

 

 

 

Les primeres onades de arribaren a Algèria es dedicaren a les tasques més feixugues. Solien emigrar 
primerament els homes per a fer temporada, però, si no tenien expectatives millors al seu poble 
d’origen i els anava bé la faena a Algèria, feien venir la família per establir-s’hi. Hi ha, per un costat la 
faena a la mina o la pedrera; valguen d’exemple les explotacions de Miliana, Birmandreïs o Bab-el-
Oued (aquestes darreres pedreres, situades a la banda nord de la ciutat d’Alger, arrancaven la pedra 

Fig. 1:  Mlles. Honneur. 
Dames d’una boda 
celebrada a Alger d’uns 
immigrants valencians. 
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que es necessitava per a fer les obres públiques de la nova ciutat i el port, i a les seues immediacions 
sorgí el barri de Bab-el-Oued per acollir tots aquells “émigrants famélics venus de Valence”, com 
assenyala la bibliografia francesa; vegeu: Brune, 1999). També els homes anaven a fer la dura tasca 
de desbrossar terres per a posar en explotació o per a fer carbó en sitges (d’aquesta activitat en deien 
anar a la brossalla). Així mateix es llogaven per a treballar a les fermes (explotacions agrícoles i/o 
ramaderes). Alguns, ja assentats a la nova terra, pogueren progressar, adquirir propietats i dedicar-se a 
faenes millors, com ara, als negocis relacionats amb el comerç (els establiments més nombrosos 
regentats per valencians foren forns i pastisseries, tendes de queviures o xarcuteries –tenien, com ara, 
anomenada les carnisseries dels polopins i nuciers, especialitzats en l’embotit–), l’hostaleria, encara 
que també n’hi hagué qui crearen indústries (per exemple, de calcer, licors o derivats de l’alimentació) 
i, els ja nascuts i escolaritzats allà, també l’administració pública. Però pot ser més ampli el ventall de 
les ocupacions del valencians; no podem oblidar l’agricultura (com a propietaris o com a encarregats), 
la pesca, la fusteria, l’ebenisteria, la indústria, entre moltes altres. Al llarg dels anys les tasques dels 
treballadors de temporada valencians també esdevingueren menys durs i més especialitzats: com ara, 
anar a podar vinya (fins als anys 30 del segle XX) o a l’obra (especialment, en el decenni de 1950, 
generalment desenvolupant activitats, com ara, fer d’escaiolistes o de mestre d’obres); els autòctons 
musulmans feien les tasques més pesades i menys especialitzades. 

Les dones acudien sobretot a la ciutat d’Alger per a fer de criades de les famílies acomodades (es 
posaven “en amo”). Cal dir que en general els confiaven les tasques més delicades i de compromís, 
com ara planxar, cosir, netejar els objectes de luxe, servir a taula, fer-se càrrec dels xiquets; fins a la 
primeria del segle XX hi hagueren també dides (“que anaven a criar a Alger”, deien). A la darrera 
etapa (als anys 30, però, sobretot als anys 50 del segle XX) l’emigració es va concentrar quasi 
exclusivament en les dones que anaven a servir. 

 

           
 
 
 
 

CONCIÈNCIA DE GRUP. IDENTITAT 

Ens hem referit molt de passada als diferents grups humans que convivien a Algèria, els autòctons 
(amazighs, àrabs o jueus) o els europeus arribats després de 1830 (francesos –provençals, corsos, 
alsacians, llenguadocians, rossellonesos–, espanyols –menorquins, valencians, andalusos, murcians–, 

Fig. 2: Tres rellotges. Plaça 
emblemática del barri valencià 
d’Alger (Bab-el.Oued). 

Fig. 3: Vista general de Bab-el.Oued. 
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maltesos, italians –sicilians, napolitans, calabresos, sards–, entre molts altres). Hem observarem més 
detingudament com els valencians eren un col·lectiu ben diferenciat i amb una consciència de ser 
diferent, encara que també, al mateix temps i sense que siga una paradoxa, com a integrador d’una 
nova identitat que va anar sorgint de la convivència de cultures en aquell espai colonial tan peculiar. 

Però, quins eren els elements que forjaren aquella consciència diferencial? Nosatres ens hem fixat en 
tres punts especialment significatius: Els estereotips amb què els elements humans de cada grup 
descrivien els altres, la llengua i els costums. 

Els estereotips 

Dins d’aquest apartat destaquem de manera sintètica la visió tòpica i folkloritzada que tenien entre si 
alguns grups humans establits a Algèria en el període que estudiem: 

- Què deien sobre els valencians els francesos de soca: 

El sobrenom amb què identificaven els valencians era estornells. O siga, metafòricament a través 
d’aquest ocell, els identificaven com a gent arribada de temporada d’un altre indret, com en una plaga 
invasora, desembarcada a Alger en serrades molt cridaners, vestits de negre (penseu en el costum antic 
i arrelat del dol, pel que fa a la indumentària tradicional femenina). 

Sobre el caràcter els retrataven com a extremats, apassionats, expansius, cridaners i molt vulgars. Com 
pot veure’s, es tracta de la imatge tòpica de tots els pobles mediterranis, tant siguen andalusos, 
napolitans com valencians, en contraposició a la “civilització” i “mesura” del nord. 

Pel que toca a la manera de viure, la imatge tòpica era la frugalitat: necessitaven ben poc per a passar. 
Lligat a la figura dels primers treballadors de temporada arribats a Algèria degué formar-se aquest 
tòpic, que solia anar lligat a l’expressió de la cotelette espagnole (que és una designació faceciosa de 
les xulles de corder, al·ludint a l’únic companatge que coneixien aquests camperols emigrants, que era 
el peix salat: sardines de casco o melva, posem per cas).  

- Què deien els valencians dels francesos: 

El sobrenom que identificava els francesos metropolitans era patos; l’explicació no és gens clara, hi 
ha qui parla del tòpic d’una manera de caminar particular o de la freqüència amb què pronunciaven la 
forma quoi (pronunciat qua). Per als àrabs eren françauis, un terme que també va ser adoptat per 
alguns europeus, al costat de la variant més comuna francauis o frangauis. 

Del seu caràcter es destacava que eren estranys, extremadament fins, molt orgullosos, que creien 
saber-ho tot, que tenien una aparença apàtica, que eren uns innocents (babaos, en deien en francés, 
fent servir un catalanisme), que no s’adaptaven –i tenien prejudicis per adaptar-se– a Algèria, i que 
representaven la cultura i la bona educació (la politesse). 

Dels seus costums retreien la seua finor exagerada, el seu parlar amanerat i l’afició a la beguda. 
Observeu que hi ha una clara i curiosa oposició entre la “vulgaritat” que es retrau als valencians (i als 
europeus algerians en general) i la “finor” amanerada dels francesos metropolitans, així com 
l’“expressivitat” i l’“apassionament” dels primers i l’“apatia” dels segons. 

- Què deien dels moros: 

Sobre els autòctons magribins de religió musulmana, tant amazighs com àrabs, anomenats 
genèricament moros, queia el rebuig més dur. 

Tenien una gran quantitat de sobrenoms, més o menys insultants, com melons, bougnoules, ratons o 
troncs de figuier. 
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Deien d’ells que eren malfaeners, bruts, traïdors, gelosos, innocents (també, curiosament guilopos), 
venjatius…, en definitiva, sempre coses negatives. Encara que esdevé també un tòpic la ponderació de 
la seua generositat a l’hora d’agrair favors o compartir amb els veïns o amics cristians determinades 
festivitats. 

- Què diuen els valencians d’ells mateixos: 

Per autodefinir-se solen utilitzar la paraula mosatros; encara que aquest no és cap gentilici clarament 
identificador, simplement denota una complicitat entre els oriünds d’un mateix país que compartiren 
les mateixes circumstàncies. Els gentilicis pròpiament dits són diversos i bastant ambigus. La 
procedència política determinava el terme espanyols, que té un abast molt més ampli que el mer 
qualificatiu lligat a l’Estat espanyol, ja que espanyol sovint equival a ‘valencià’ (per exemple, quan es 
fa referència a la llengua o als costums valencians, per oposició als francesos). Per oposició als 
indígenes magribins feien servir els termes europeus, o fins i tot francesos, si és que havien adquirit la 
nacionalitat francesa; encara que també, pieds-noirs, curiosament per diferenciar-se als francesos 
metropolitans, si és que s’havien traslladat a França. 

Pel que fa al caràcter, es consideraven treballadors (els testimonis coincideixen en el la veritat és que 
s’havien traslladar a Algèria per fer faena), emprenedors, alegres, honrats, estalviadors, solidaris 
(sobretot entre ells mateixos) i optimistes davant de les adversitats. 

 

 

 

La llengua 

Per designar la llengua que parlaven utilitzaven el terme espanyol, que moltes vegades, la majoria o 
sempre, atenent a l’anàlisi dels exemples, és el valencià. 

Una prova de l’ús efectiu de la nostra llengua en el sòl algerià és la seua petjada en la toponímia dels 
indrets en què especialment es concentraren els valencians, com és el cas del barri de Bab-el-Oued a 
la ciutat d’Alger. Alguns topònims d’aquest punt són catalanismes ben evidents com la Basseta, el 
Clot o la Pedrera (que és la versió antiga de la Cantera, el nom popular del barri). 

L’escolarització de la segona generació farà que el francés s’introduesca en les famílies; la generació 
dels avis no va dominar mai del tot el francés i no va mudar de llengua, i alhora fon la qui s’encarregà 
de transmetre el català a la generació dels seus néts –si no activament, passivament–, en aquells casos 
en què hi havia hagut una substitució lingüística a favor del francés. Generalment hi ha una 
interrupció de la transmissió de la llengua, que no arriba a ser total, a causa dels contactes continuats 

Fig. 4: Immigrants valencians 
d’Altea i Callosa, integrats en el mon 
colonial. 
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amb la família que resta ací a la península, amb la vella generació o per la relació amb altres membres 
del poble d’origen, tant allà com ací. 

La interrelació va produir una variant dialectal nova del valencià parlat a Alger, que nosaltres 
anomenem patuet valencià, que va introduir nous elements, provinents sobretot del francés, però 
també d’altres llengües, sobretot de l’àrab i de l’italià. 

Les paraules que s’adaptaren del francés fan referència principalment, a objectes o elements 
desconeguts pels parlants. Vegeu-ne alguns exemples: 

• Objectes moderns, per exemple, soneta <sonette (timbre), fotoi <fauteuil (butaca), frigider 
<frigidaire marca comercial de refrigeradors (nevera), molineta <molinette (passapuré), torçó 
<torchon (drap de cuina), pusseta <pussette (carret per a nens), poubelle (poal per a la 
brossa), tapí <tapis (catifa), boué (roda de flotador d’anar a la platja). 

• Alimentació i cuina, per exemple, carrota <carotte (carlota), bor <beurre (mantega), salerí 
<céleri (api), cornissó <cornichon (cogombre adobat en salmorra), mutarda <moutarde 
(mostasa), jambó <jambon (cuixot), gras-double (tripes). 

• Món laboral: ferma <ferme (explotació agrícola), comí <comis (capatàs), secató <sécateur 
(tisores de podar), colí <colis (paquet postal), buró <bureau (oficina), bolangeria 
<boulangerie (forn), espiceria <épicerie (tenda de queviures), comptoir (taulell), fer el 
menatge <faire le ménage (dur a terme les faenes domèstiques), retratar-se <se retraiter 
(jubilar-se). 

Els costums 

En una sèrie de costums de la societat algeriana d’origen europeu es percep allò que s’anomena 
interinfluència cultural, molt sovint fruit no només d’una convivència social, sinó d’unes relacions 
molt més estretes, que poden tenir diverses naturaleses: laborals o matrimonials, per exemple. 

Per una banda tenim la constància de determinades habituds d’origen valencià que varen arribar a ser 
adoptades per aquella societat. 

Ens referim per exemple al costum d’anar a fer una menjada festiva al camp els dies de Pasqua (tant 
en la Pasqua pròpiament dita com en Pentecostés) i fins i tot a la consumició de les mones. Aquesta 
pràctica amb el temps passà a simbolitzar tots els cristians algerians; en deien, en francés, la mouna, 
faire la mouna, encara que no fora aquest el menjar que s’hi consumira exclusivament. 

La paella era el plat de les celebracions més importants dels valencians (al costat del putxero) i tenia 
una dimensió social molt emblemàtica. Ens han parlat, per exemple, de concursos de paelles 
promoguts per l’Orphéon de Bab-el-Oued, un important centre de reunió per als espanyols. 
Posteriorment també es va popularitzar més allà de les famílies valencianes, fins a considerar-se un 
menjar “típic” d’Alger (així com el gaspatxo ho va ser d’Orà). 

La quémia era una mostra d’una manera de viure molt mediterrània al carrer, al bar, en companyia de 
la gent, aparentment despreocupada o molla. Era en realitat el contrapunt festiu de la dedicació al 
treball a què es consagrava aquella societat de treballadors. Encara que el seu nom siga d’origen àrab, 
feia referència al costum de fer-se l’aperitiu abundosament amb tapes i bevent cassalla (anisette, a 
Algèria). 

Per una altra banda cal considerar les importacions culturals que tingueren lloc a Algèria i que moltes 
voltes s’han mantingut dins del si de les famílies emigrades, tant al País Valencià com a França. 

Han estat sobretot gastronòmiques, com és el cas del cuscús, que és d’origen autòcton magribí, i 
constitueix en gran mesura una menjada festiva de reunió familiar i d’amics i, per altra banda, és un 
dels símbols de la cultura algeriana. Altres aportacions culinàries són, com ara, el pastís més solemne, 
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més elaborat, característic de la festa i d’esdeveniments especials (noces. primeres comunions), la 
pièce montée, i diversos menjars d’origen francés coneguts per les mestresses que visqueren en aquell 
país, com ara, el vol-au-vent, el gigot o el guisat anomenat daube. 

Per concloure ens referirem a un parell de costums representatius d’aquell societat, com és la figura 
del Papa Noël dins de les festes de Nadal, que s’hi va introduir a les llars dels valencians d’Algèria 
molt primerencament, convivint perfectament amb els nostres costums més autòctons (com ara el 
Betlem, el torró i les cançons d’aguilando), i, per una altra banda, la celebració ostentosa dels 
casaments, amb dames i patges d’honor, i un gran luxe indumentari, que no és més que la mostra 
externa de l’ascensió i de la promoció social d’aquest emigrants. 
 
 

 
 
Fig. 5: Gran Posta: lloc de trobada dels immigrants acabats d’arribar a Alger. 
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Resum 

Presentem el projecte d'estudi de tres documents referents als capbreus de 1748 de Callosa d'en Sarrià, 
pertanyents al Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli. Partint d'uns documents merament legals -escriptures 
públiques de reconeiximent enfitèutic-, podem recollir una información molt interessant respecte a l’economia, 
la composició social dels habitants i l’entorn geogràfic d’un poble de la Marina Baixa en la segona mitat del 
segle XVIII. Així, mijantçant les dades registrades als capbreus, com són els antropònims, els topònims, i la 
reconstitució de la geografia rural i urbana, es pot recuperar part del nostre patrimoni cultural. 
 
Resumen 
 
Presentamos el proyecto de estudio de tres documentos referentes a los capbreus de 1748 de Callosa de 
Ensarriá, pertenecientes al archivo de la Casa Ducal de Medinaceli. Partiendo de unos documentos meramente 
legales —escrituras públicas de reconocimiento enfitéutico—, podemos obtener una información muy 
interesante respecto a la economía, la composición social de los habitantes y el entorno geográfico de un 
pueblo de la Marina Baixa en la segunda mitad del s. XVIII. Así, mediante los datos registrados en los 
capbreus, como son los antropónimos, los topónimos y la reconstitución de la geografía rural y urbana, se 
puede recuperar parte de nuestro patrimonio cultural. 
 
Summary 
“Written History and Cultural Heritage: the «Capbreu» of 1748 of Callosa de Ensarrià” 
 
Here we present the research project on three documents referring to the capbreus of 1748 of Callosa de 
Ensarrià, which comes from the archive of the Ducal House of Medinaceli.  From these legal documents, the 
public deeds of tenancy, we can obtain very interesting information on the economy, the social composition of 
the local people and the geographic landscape of a village in the Marina Baixa region during the second half of 
the 18th century.  In this way, by using the information registered in the capbreus, as well as from 
anthroponyms, toponyms and the reconstruction of the rural and urban geography, an important part of our 
cultural heritage can be recovered. 

ANTECEDENTS 

Una gran part de la Història ha sigut escrita gràcies a la recerca en les fonts arxivístiques, les quals, a 
més, poden ser utilitzades per a recuperar el patrimoni cultural d’un poble i de la seua gent. 

En este sentit, hem plantejat l’estudi de tres documents referents als capbreus de la Vila de Callosa 
d’en Sarrià realitzats en 1748 i dipositats en l'Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli (ACDM). Este 
arxiu reuneix la documentació aportada, al llarg dels segles, per la integració d’altres cases nobiliàries 
(Sánchez González, 1990). Este és el cas dels nostres documents que pertanyien a l'Archivo de los 
Marqueses de Aitona. La Casa d’Aitona, casa catalana d’alt llinatge amb importants títols i estats 
(Pladevall i Font, 1971), va passar a formar part de la Casa Ducal de Medinaceli en 1727, arran de la 
mort de Guillem Ramon de Montcada i Portocarrero, Marqués d’Aitona, la filla del qual i única 

159



hereva, María Teresa de Montcada i Benavides, havia contret núpcies, en 1722, amb Luis Antonio 
Fernández de Córdoba y Spinola de la Cerda, Duc de Medinaceli, entre altres títols (Sánchez 
González, 1990, 123). A la Casa d’Aitona revertia la Baronia de Callosa d’en Sarrià per haver 
integrat, al seu torn, els estats de la Casa Bou per una herència controvertida (Boluda Perucho, 
Galiana Chacón i Pons Alós, 1991). En 1445, Guerau Bou va adquirir esta baronia de Joan d’Aragó, 
Duc de Gandia (Salvá Ballester, 1960, t I, 31). 

Actualment, els documents originals es troben oficialment en la Sección Nobleza del Archivo 
Histórico Nacional la seu del qual està en l'Hospital de Tavera a Toledo. No obstant això, per a 
qualsevol consulta és necessari dirigir-se primer a l'ACDM amb seu en la Casa de Pilatos a Sevilla24. 

Des de l’any 1997, l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha incorporat als seus fons arxivístics la còpia 
dels documents, sobre suport fotogràfic (microfilm), relatius al senyoriu de Callosa, còpia que va ser 
cedida per l'ACDM. Segons el llistat que obra en poder de l’Ajuntament, són 367 documents 
catalogats sota l’epígraf Casa de Aitona, Sección de Moncada, que versen sobre diferents aspectes 
administratius els quals ens apropen al règim senyorial que imperava durant l’Edat Moderna i, per 
tant, afectava als senyorius de la Casa d’Aitona, entre ells el de Callosa d’en Sarrià. 

Es tracta d’un conjunt de documents, l’interès històric dels quals va despertar la nostra atenció per 
referir-se a diferents aspectes socials i econòmics de Callosa i dels seus pobladors en la segona meitat 
del segle XVIII. Amb tot això, s’ha iniciat un projecte d’investigació per les autores d’este treball25. 

El conjunt documental, escrit en castellà, comprén un llibre de Cabreves de la Villa de Callosa de 
Ensarria de 1748, acompanyat d’un Resumen de los Censos i un Minutario de les escriptures. En ells, 
els pobladors de la vila reconeixien els drets emfitèutics del seu senyor. En este moment, l’Excm. Duc 
de Medinaceli, Luis Antonio Fernández de Córdoba y Spinola de la Cerda, era Marqués d’Aitona i 
senyor de la Baronia de Callosa pel seu matrimoni amb l’Excma. Marquesa d'Aitona, María Teresa de 
Montcada i Benavides la qual havia concedit plens poders al seu consort perquè actuara en el seu 
nom. 

CONTEXT SOCIO-ECONÒMIC 

Al començament del segle XVII es troba configurat el repartiment jurisdiccional del Regne de 
València, que perdurarà a grans trets durant dos segles fins a la dissolució del règim senyorial. El seu 
tret més notori és el predomini dels senyorius seculars fonamentat en els tres estaments o braços que 
en general vivien de les rendes obtingudes dels seus patrimonis (Catalá Sanz, 1995). 

La forma jurídica d'explotació de les terres de propietat senyorial, ja abans de l'expulsió dels moriscs, 
era l'emfiteusi, l'expressió gràfica de la qual eren els capbreus que es recollien en un llibre. Cap 
indicar que els capbreus de 1748 de Callosa d'en Sarrià pertanyen a un període en què la legislació és 
la castellana donat que ja s'han implantat els Decrets de Nova Planta26. No obstant això, per les 
característiques de la institució, és a dir de l'emfiteusi, s'imposa l'estudi d'estes en l'àmbit foral 
valencià, estudi que emprendrem en la nostra investigació. D'antuvi, per a este article exposem 

 
24 Els nostres documents estan compresos entre uns altres, no pertanyents a les seccions andaluses de l'ACDM, 
que, de moment, no són consultables. Vide: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 23/08/97: Orden de 29 
de julio de 1997; Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 20/01/98: Resolución de 25 de noviembre de 1997. 
25 Memoria de plan de trabajo para la edición y estudio de tres documentos del Archivo de la Casa Ducal de 
Medinaceli referentes a los Cabreves de 1748 de la Villa de Callosa d'en Sarrià (Alicante). Registre de la 
Propietat Intel·lectual, Sol. A-276-05. Generalitat Valenciana. 
26 L’evolució dels senyorius valencians al llarg dels segles XVII i XVIII ha estat estudiada, entre altres 
investigadors, per A. Alberola (1984) referint-se a la Governació d’Alacant on assenyala la inexistent ingerència 
dels nous decrets en les diferents formes jurídiques de tinença de la terra, entre elles l’emfiteusi. 
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l'emfiteusi seguint tant els Furs valencians27 com la legislació recollida per J. Escriche (1874) en els 
tractats: Recopilación de las leyes de estos Reynos (1567), Nueva Recopilación de las Leyes del Reino 
(1775) y Novísima Recopilación de las Leyes de España (1805). 

Emfiteusi és un terme grec que significa “nou cultiu, plantació o millora”. Al principi era este tipus de 
terres les quals se cedien en emfiteusi per a ser objecte de cultiu. “El que da la cosa en enfiteusis se 
denomina “propietario o dueño directo”, el que la toma “enfiteuta o dueño útil” y el predio, como el 
derecho del enfiteuta, “enfitéutico” (Escriche, 1874, 823). És un tipus de contracte intermedi entre la 
compra i l'arrendament, semblant-se més a este últim, encara que difereix d'este per la llarga durada, 
perquè el cedit és el domini “útil” no només “l'ús”, i perquè en el contracte emfitèutic la renda o cens 
és inferior, i és senyal de reconeixement del domini. Es diferencia al seu torn de la compravenda tal 
com l'entenem, que en esta es transfereix no només el domini útil, sinó també el directe, que són 
objecte de la transmissió únicament els béns immobles, i que en la compra no queda cap dret en 
possessió del transmitent per regla general (Escriche, 1874, 823). Resumint es tracta d'una modalitat 
de propietat compartida en la qual ambdues parts tenen dret de propietat sobre el bé. 

Hi ha distints tipus d'emfiteusi, depenent dels criteris que es prenguen per a la seua classificació. Així 
l'emfiteusi pot ser: 

• Eclesiàstica o laïcal, segons s'establesca sobre béns de l'església o de seglars. 
• Perpètua o temporal, segons el termini establert per a la seua durada, podent transmetre's en el 

primer cas sense limitació als hereus, i en el segon cas atorgat per temps limitat a la vida d'una 
persona, d'una generació, o d'una família i concedida amb clàusules específiques únicament 
als establerts en ella (Escriche, 1874, 823-824). 

El contracte emfitèutic solia tenir llarga durada de manera que la mateixa fora avantatjosa tant per 
l’emfiteuta com per a l’amo del domini directe en obtenir el segon la millora dels béns, que igualment 
pot ser gaudida per l’emfiteuta (Escriche, 1874, 824). 

Després de l’expulsió dels moriscs, en els llocs de senyoriu secular o nobiliari, van quedar 
modificades les estructures de propietat i relacions de producció, ja que en ells era important la 
població morisca28, els béns dels quals, propietats i drets van ser requisats i cedits als senyors dels 
quals havien estat vassalls, com compensació per les pèrdues generades per la seua expulsió i 
despoblament dels llocs per ells habitats. Això va permetre als seus senyors engrandir els seus 
patrimonis, i després del posterior repartiment i repoblació, augmentar i actualitzar les rendes 
percebudes fins a la data, i l’establiment de nous contractes emfitèutics o “establiments”. 

Llevat de certs béns com forests, horts i olivars, la resta dels béns adquirits després d’esta expulsió va 
ser lliurada pels amos dels llocs als nous colons en emfiteusi conforme als pactes en les distintes 
cartes pobles29, les quals, així com els “establiments” per elles regulats, superen el marc del contracte 
d’explotació alodial, ja que el senyor a més d’intervenir com amo de cases i terres, ho fa a títol de 
senyor jurisdiccional (Gil Olcina, 1979, 33-34). També, assenyala dit autor que els “establiments” 
valencians incloïen, a més dels censos i pagaments estipulats en moneda –lliures, sous i diners-, la 

 
27 Furs de València, Llibre IV, Rúbrica XXIII, De dret de cosa que serà donada a cenç (Colon i Garcia, 1983, 
Vol. IV); les edicions facsímils dels furs i actes de les corts valencianes al llarg dels regnats de Felipe III (Císcar 
Pallarés, 1973) i de Felipe IV (De Lario Ramírez, 1973; Guía Marín, 1984). 
Per a l'estudi dels Furs valencians és imprescindible la lectura de l'obra de P.H. Tarazona (1580). 
28 No sembla ser este el cas de Callosa d’en Sarrià que, en 1609, segons uns autors (Lapeyre, 1986, 42-44; Grau, 
1997, 29-30) comptava únicament amb una població de cristians vells atés que durant el S. XVI va haver una 
fugida massiva de moriscs cap a Barbaria (Boronat y Barrachina, 1901, tom I, nota 6, 309-310 y nota 8, 311-
312). No obstant això, sabem per A. Salvá (1960, 106) que alguns es van quedar, tal com va comprovar en els 
Quinqui Libri parroquials. 
29 Per al cas de Callosa, es té referència d’un "documento de capitulación y concordia de la población", datat el 
25 de novembre de 1611, en què l'Exm. Ramon de Montcada, Marqués d'Aitona, atorga l’establiment de Lluís 
Sellés (Salvá, 1960, t. I, 106). 
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partició de fruits i parts proporcionals o alíquotes de collites, que van anar generalitzant-se com forma 
d’evitar la desvaloració dels censos a causa de la depreciació de la moneda al llarg del temps. 

El cens emfitèutic és, doncs, un tipus de contracte molt lligat al món senyorial i feudal. Contracte que 
recau sempre sobre béns de naturalesa immobiliària, que permet la divisió del domini com ja s’ha dit 
en “domini directe” i “domini útil”, per un termini de llarga durada, que en el Regne de València es va 
establir en gran part dels casos a perpetuïtat, en canvi de la percepció d’un cànon o cens en metàl·lic i 
en part dels fruits. Seguint la definició donada pel jurista G. Velázquez de Avendaño30, recollida per 
M. Peset (1986, 101), l’emfiteusi es produeix quan es concedeix a algú un immoble, amb reserva 
d’una pensió o cens, que s’ha de pagar de forma uniforme, amb reserva del domini directe i la 
possessió civil, i transmissió únicament del domini útil. Per a M. Peset (1986, 103) esta teoria dels dos 
dominis té ple sentit en la societat feudal, els dos són complementaris i es poden exercir sobre una 
mateixa superfície ja que el directe és propi dels senyors i l’útil, que implica el treball i explotació de 
la terra, ho és del llaurador que a canvi deu satisfer unes rendes al senyor en reconeixement de la seua 
propietat. 

El dret de contracte emfitèutic es constitueix mitjançant escriptura pública, rebent esta constitució el 
nom de “establiment” com ja s’ha expressat. L’emfiteuta adquireix, així, no només el dret de domini 
útil sinó el de transmetre’l per herència, donació, compra, permuta, etc., sempre amb l’obligació de 
posar-lo en coneixement del senyor perquè este puga percebre els drets de lluïsme31 per esta 
transmissió a fi que tinga coneixement del nou censatari i puga exercir, si ho desitja, el “dret de 
preferent adquisició” o “fadiga”. Quan les transmissions es produeixen entre pares i fills per herència 
o donació queden exclosos de lluïsme i, també, solien efectuar-se en escriptura pública. 

Altres obligacions de l’emfiteuta eren millorar els béns, el pagament del cens i la capbrevació, sent 
l’incompliment d’elles, causa de “comís” que implicava la pèrdua de la seua emfiteusi així com les 
millores realitzades. 

Els senyors disposaven dels seus propis “registres” o capbreus en els seus arxius -al ser inexistents els 
registres públics- per a controlar els contractes emfitèutics, terres sobre les quals requeien, els seus 
titulars, rendes i transmissions, així com la forma i terminis que les rendes devien ser rebudes. 

Per a evitar que les dades d’estos arxius quedaren desfasades o sofriren minvaments per 
desconeixement o prescripció dels drets, s’establia una obligació a l’emfiteuta de capbrevar 
periòdicament, és l’acte de capbrevació (Peset, 1986, 113-116). El registre dels emfiteutes s’efectuava 
en un llibre denominat “Capbreu” en el qual s’especificaven dades personals, propietats en domini útil 
de cada censatari –cases o rústiques amb indicació de la seua situació-, drets de cens, lluïsme, fadiga 
als quals estos béns estaven subjectes, i reconeixement per part de l’emfiteuta del domini directe del 
senyor al qual dit bé o béns pertany. Ambdues parts es reconeixien mútuament els seus drets (Peset, 
1986, 108-113). 

La llunyania de residència i l’absentisme dels senyors feia que estos delegaren en procuradors, qui 
actuaven en la seua representació convenientment apoderats. 

Prèvia citació dels emfiteutes, s’efectuava davant l’escrivà la capbrevació, amb expressió de -a més de 
les relacions esmentades- les distintes transmissions o títols pels quals l’emfiteuta posseeix el seu dret, 
el que permet conèixer no només l’estructura de la propietat, sinó el procés de concentració i 
transmissió de la mateixa d’una forma més real que la derivada de l’estudi dels protocols notarials 
únicament (Benítez Sánchez-Blanco, 1984, 353 ss.). 

 
30 Tractatus de Censibus Hispaniae, cap. IX, f. 42, Ginebra, 1734. 
31 Lluïsme és la desena part del preu de venda que el venedor paga al senyor del domini directe (Peset, 1988, 
111). 
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DESCRIPCIÓ DELS DOCUMENTS 

 

Document I  

Epígraf (fig. 1): 

Años de 1713 y 1738 / Seis Pliegos de Papel en que está es-/crito el Resumen de los Censos que res-
/ponden los de Callosa de Ensarria, y / Tarbena / 

Una Nota de los establecimientos hechos a / vecinos de Callosa ante Beren-/guer Escrivano, desde el 
año 1713 / hasta 173832.// 

El document consta de dues parts: 

La primera tracta d’un resum de censos escrit en sis plecs de 2 folis cadascun, sense numerar i amb 
ambdues cares escrites la qual cosa suposa un total de 24 pàgines. En ell s’exposen de forma sinòptica 
els “reconeixements” de censos efectuats en 1748. 

El document s’organitza en diferents columnes que recullen: nº de foli del llibre de capbreus de 1748 
(document II), nom de l’emfiteuta, dia que compareix per al “reconeixement” i quantitats dels censos 
reconeguts (fig. 2). 

La segona part és una nota escrita en 2 plecs de 2 folis cadascun, sense numerar i amb ambdues cares 
escrites. En total són 4 pàgines. 

Es tracta de l’anotació de 15 “establiments” que van ser escripturats davant l’escrivà Pedro Berenguer 
entre 1713 i 1738. Figuren els noms del que dóna l’establiment i del que ho rep així com el cens 
pagat, sense més detalls. 

Pertanyen al Lligall 2º Nº 14 de l’arxiu. 

Catalogat amb la Signatura L-155/1 de l’Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli. 

 
32 La transcripció dels epígrafs dels tres documents s’ha realitzat respectant la grafia de l’època i seguint les 
normes de transcripció citades en la nota 14. 
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Fig. 1: Portada del Resum dels Censos. 

Fig. 2: Resum dels Censos, Fol. 1r. 
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Document II 

Epígrafs: 

Al canto / 

Año de 1748 / Cabreves / de la Villa de Callosa de / Ensarria // (fig. 3) 

Año de 1748 / Cabrebes / de la Villa de Callos[a de] Ensarria // 

Abecedario de los Reconocimientos que contiene / este libro.// 

El document està encapçalat per un índex dels noms dels emfiteutes, ordenats alfabèticament i amb el 
nº de foli corresponent al llibre dels Cabreves de la Villa de Callosa de Ensarria (fig. 4). Ocupa 8 
folis escrits per ambdues cares. 

A continuació figuren les escriptures o capbreus de 401 emfiteutes. Ocupen 1.574 folis escrits per 
ambdues cares i numerats sent un total de 3.148 pàgines que han estat reunides en un llibre de gruixut 
format amb tapes de pergamí. Cada escriptura (figures 5-9) s’organitza en diverses parts: un 
encapçalament amb la data del reconeixement i la filiació i ofici del compareixent; a continuació la 
fórmula de reconeixement del domini directe pel Duc de Medinaceli i del domini útil per l’emfiteuta; 
altra part abasta una relació detallada dels béns i censos que els correspon; finalment, figura la 
fórmula de compromís per part de l’emfiteuta a pagar les quantitats establertes. 

Les parts que intervenen en estes escriptures són: 

• 401 emfiteutes amos del domini útil dels béns. 
• Els Excms. Ducs de Medinaceli, Luis Antonio Fernández de Córdoba y Spinola de la Cerda i 

María Teresa de Montcada i Benavides, amos del domini directe. 
• Agustín de Valdenoches, Comptador Major dels Estats del Ducat en el Regne de València. 
• Bartolomé García de la Vega, apoderat i Comptador dels Estats dels Ducs en el Regne de 

València. 
• Tomás de Villar y Arzamendi, Escrivà del Rei a Madrid. 
• Ignacio Peres, Escrivà del Rei a València. 
• Pedro Pallarés, Escrivà Reial Públic i Apostòlic, qui redacta i signa els capbreus. 
• Dos o tres testimonis, veïns de Callosa d’en Sarrià, que poden variar en cada escriptura. 

Pertany al Lligall 4º Nº 6 de l’arxiu. 

Catalogat amb la Signatura L-156/1 de l'Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli. 

 

Document III 

Epígraf: 

Minutario de las escrituras / del Cabreve y reconocimiento de / Emphiteutas de las casas y tierras / en 
la Villa y término de Callosa / de Ensarria executado en el año / 1748 ante Pedro Pallarés Escrivano / 
de Callosa.// 

Es tracta d’un esborrany realitzat prèviament a les escriptures de l’anterior document. Per tant, a més 
de figurar les mateixes dades resumides, l’escrivà no ha cuidat la seua lletra i ha efectuat nombroses 
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rectificacions. Per tot això, és un document de difícil lectura i, a més, el seu estat de conservació és 
molt deficient. Ocupa 114 plecs de 2 folis cadascun escrits per ambdues cares i numerats. Això suposa 
un total de 456 pàgines. 

Pertany al Lligall 4º Nº 5 de l’arxiu. 

Catalogat amb la Signatura L-157/1 de l’Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli. 

 

 

 

Fig. 3: Primera portada dels Cabreves de la Villa 
de Callosa de Ensarria. 

Fig. 4: Abecedario de los Reconocimientos. 
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Fig. 5: Cabreves de la Villa de Callosa de 
Ensarria, Fol. 9r. Capbreu de Josepha 
Ferrandiz. 

Fig. 6: Cabreves de la Villa de Callosa de 
Ensarria, Fol. 9v. Capbreu de Josepha 
Ferrandiz. 

Fig. 7: Cabreves de la Villa de Callosa de 
Ensarria, Fol. 10r. Capbreu de Josepha 
Ferrandiz. 

Fig. 8: Cabreves de la Villa de Callosa 
de Ensarria, Fol. 10v. Capbreu de 
Josepha Ferrandiz. 
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CONSIDERACIONS ENTORN DELS DOCUMENTS 

La importància d’estos capbreus radica que són els últims que es realitzen en el senyoriu de Callosa 
d’en Sarrià i ens permeten saber l’estat de la qüestió quant a la propietat de la terra i de les cases en la 
segona meitat del segle XVIII. Este tipus de document ha estat posat en valor per diversos autors ja 
que ofereixen valuoses dades jurídiques i econòmiques sobre el règim senyorial valencià durant els 
segles XVII-XVIII (Alberola Romá, 1984; Benítez Sánchez-Blanco, 1984; Grau i Escrihuela, 1994a; 
Idem, 1994b; Idem, 1997; Idem, 2001; Marqués Sintes, 1998; Palop Ramos i Benítez Sánchez-Blanco, 
1982; Peset Reig, 1988). 

En 1748, el Duc de Medinaceli ordena realitzar estes capbrevacions, principalment, per a assegurar les 
seues rendes i el domini directe dels béns que afecten el senyoriu de Callosa. Cal tenir en compte que 
les capbrevacions s’efectuaven normalment cada deu anys33 i, segons la documentació que disposem 
en l'ACDM, l’anterior havia estat realitzada en 1691 per l'Excma. Marquesa d’Aitona, Luisa Feliciana 
Portocarrero i Meneses, mare, tutora i curadora de l'Exm. Marqués d’Aitona i de la Pobla, Guillem 
Ramon de Montcada, el qual era menor d’edat34. 

No obstant això hi ha altres raons per a justificar-les. En este moment, d’una banda, el Duc de 
Medinaceli es troba immers en ple litigi per a mantenir la possessió del senyoriu de Callosa enfront de 
les famílies dels Bou Peñarroja i dels Bou Crespí de Valldaura. Per una altra, estes capbrevacions 
formen part del pla de reestructuració dels quadres administratius de la Casa de Medinaceli a 
Catalunya, pla que s’havia fet necessari en incorporar el patrimoni dels estats d’Aitona (Sánchez 
González, 1990, 123). El Duc de Medinaceli actua amb plens poders com consort de la Marquesa 
d’Aitona, senyora de Callosa, la qual al seu torn ho havia heretat del seu pare Guillem Ramon de 
Montcada (Sánchez González, 1990, 122-123). 

Després de diverses vicissituds davant els tribunals i la incorporació del senyoriu a la Corona entre 
1761 i 1788, el plet mantingut per la possessió del vincle dels Bou es resol en 1788, amb una 
sentència definitiva en favor del Comte d’Orgaz, Joaquín Bou Crespí de Valldaura, menor d’edat. El 
 
33 A tenor del fur 205 (Guía Marín, 1984, 336). 
34 La minoria d’edat estava limitada als vint anys en els Furs de València, Llibre II, Rúbrica XIII, I. (Colon i 
Garcia, 1974. Vol. II). 

Fig. 9: Cabreves de la Villa de Callosa de Ensarria, 
Fol. 11r. Capbreu de Josepha Ferrandiz. 
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nou senyor no prendrà possessió del senyoriu de Callosa fins a 181935 (Boluda Perucho, Galiana 
Chacón i Pons Alós, 1991, 30). La sentència al seu favor duia implícit el lliurament de determinats 
documents entre ells els capbreus de 1748. Al seu torn, els utilitzarà, també, per al control de les 
rendes del senyoriu. És per això que una còpia de part d’estos documents es troba en l'Archivo Condal 
de Orgaz (Boluda Perucho, Galiana Chacón i Pons Alós, 1991, 83). Posteriorment, només tenim 
referència d’una llista d’emfiteutes i censos pagats, datada en 1850, que remet als capbreus de 1748, 
llista que va ser copiada d’un llibre de Fernando Ronda, arrendador dels drets dominicals. Es tracta 
d’un document de 18 folis pertanyent a l'Archivo Condal de Orgaz (Boluda Perucho, Galiana Chacón 
i Pons Alós, 1991, 84). 

PLANTEJAMENTS PER A L’ESTUDI DELS DOCUMENTS 

La significació històrica dels tres documents presentats, estreba que probablement van ser els últims 
capbreus realitzats abans de la descomposició del règim senyorial valencià. Això fos el que ens va 
dur, en un primer moment, a plantejar la transcripció dels documents I i II seguint les normes d’edició 
actualment consensuades per la Comisión Internacional de Diplomática36 i les recomanades per A. 
Millars i J. M. Ruiz en el seu tractat de paleografia (1983), sense oblidar la consulta d’abreviatures en 
el diccionari de A. Riesco (1983). En l’actualitat, estem en el procés de transcripció dels textos a 
suport informàtic, introduint notes a peu de pàgina per a completar i aclarir alguns aspectes puntuals. 
Tot això, també, es permetrà analitzar les característiques codicològiques dels dos documents (I i II): 
tipus de suport, cal·ligrafies, formulacions, qui intervenen en el capbreu etc. 

Per a organitzar la gran quantitat d’informació que aporten estos documents, s’ha elaborat una base de 
dades, establint una sèrie de camps principals que reflecteixen la filiació i l’ofici dels emfiteutes, la 
residència, les propietats, la ubicació d’estes, els seus tipus de transmissió així com la quantia dels 
censos que les gravaven. 

Una vegada completat el registre de les dades, podran ser analitzats diferents aspectes relacionats amb 
els pobladors de Callosa: 

• Socials: tipus d’ofici; presència de les autoritats municipals i de membres de l’Església; el 
paper de les dones, els curadors i els procuradors; presència de pobladors d’altres llocs; les 
estructures de parentiu; la jerarquització dels amos de la propietat útil. 

• Econòmics: composició de la renda senyorial provinent del domini directe; utilització de 
diverses fórmules per a establir la capbrevació; els establiments emfitèutics; tinença de 
propietats i el poder econòmic per famílies (concentració de la riquesa); presència de 
terratinents; tipus de terres, tipus de cultius (parcel·lació i morfologia dels cultius) i la seua 
valoració en els censos; mobilitat de la terra que es pot detectar amb la posada en pràctica de 
noves rompudes i amb les inversions en terres per part de la burgesia agrària (escrivans, 
metges, terratinents, cirurgians, comerciants, autoritats municipals). 

• Geogràfics: reconstitució d’una geografia rural amb la situació de les propietats en les 
partides rurals, els camins, els assegadors, les sendes, les sèquies i veure la seua perduració en 
l’actualitat; reconstitució d’una geografia urbana on es determinarà el recorregut de la 
muralla, la situació de les dependències del castell, les esglésies, els cementeris, el convent i 
el calvari, la ubicació dels antics carrers, places, séquies, molins, almàsseres, forns, hostals, 
corrals etc. 

• Toponímics: noms de les partides, els carrers, les places, els camins, els rius, les muntanyes i 
altres tipus d’accidents geogràfics, i la pervivència de molts d’ells i desaparició d’uns altres. 

 
35 De moment, no sabem com va afectar a la Baronia de Callosa el Decret d’abolició de senyorius dictat per les 
Corts de Cadis el 6 d’agost de 1811. Les conseqüències en altres senyorius han estat estudiades per A. Gil 
Olcina (1979, 21-24). 
36 Comissió Internacional de Diplomàtica, Normes internationales pour l'édition des documents médievaux. 
Folia Caesaraugusta 1, 13-168. Zaragoza, 1983. 
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• Antroponímics: sistema de nominació, noms femenins i masculins, cognoms, procedències, 
filiacions. 

• L’objectiu d’este projecte és reconstituir la geografia, urbana i rural, i documentar la situació 
socioeconòmica dels pobladors de Callosa d’en Sarrià durant la segona meitat del segle 
XVIII. A més, els aspectes esmentats dalt, permeten al mateix temps recuperar molts elements 
del patrimoni que han desaparegut o que estan desapareixent. 
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Ayuntamiento de Villajoyosa 

Resum 
 
Els antecedents del Museu de la Vila Joiosa daten de 1975, data a partir de la qual es realitza un gran treball 
per part de nombroses persones interessades en tenir cura i protegir la memòria històrica i cultural del seu 
municipi, mitjançant una ingent labor de recollida de material arqueològic i etnogràfic, sent, per tant, els 
pioners de la tasca que posteriorment s’hi ha dut a terme.  
El 1995 es reconeix pels organismes oficials el Museu de la Vila com “Col·lecció museogràfica permanent”, 
però és en 1996 quan la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència li concedeix la categoria de “Museu”. Des 
d’aleshores, el Museu Municipal ha realitzat innumerables projectes arqueològics, publicacions, guies 
didàctiques, jornades com l’“Encontre Internacional sobre Santa Marta”, etc. La incessant creativitat i 
dinamisme que impulsa este servei i la contínua adaptació als mitjans tecnològics i a les noves línies de treball, 
sent sovint pioner en l’implantació de serveis com els de restauració, rutes culturals guiades i investigació 
etnogràfica i documental, ha permès i està permetent descobrir el patrimoni cultural viler des d’una perspectiva 
global i valorant els aspectes i significats que senteixen els seus habitants, atès que s’hi amb la població des de 
la seua pròpia visió i amb un procés metodològic característic de l’antropologia social  i cultural. La 
investigació etnogràfica és qualitativa i utilitza tècniques que van des de l’observació participant fins les 
entrevistes formals i informals, que ofereixen riquesa i varietat en les dades i són molt útils en l’anàlisi i la 
interpretació. El seu caràcter holístic li permet estudiar l’objecte de forma integral i tractar de trobar la seua 
realitat històrica, ideològica i psicològica i quelcom que moltes vegades oblidem: “el vertader coneixement que 
ens ensenyen i que devem atrapar per a transmetre, com llegat patrimonial, a les següents generacions”. 

 “En Àfrica un vell que mor és una biblioteca que desapareix”. 
Hampaté Bà. 

 
 
Resumen 

Los antecedentes del Museo de La Vila Joiosa datan de 1975, fecha a partir de la cual se realiza un gran 
trabajo por parte de numerosas personas interesadas en cuidar y proteger la memoria histórica y cultural de su 
municipio, mediante una ingente labor de recogida de material arqueológico y etnográfico, siendo, por tanto, 
los pioneros de la tarea que posteriormente se ha llevado a cabo. 
En 1995 se reconoce, por los organismos oficiales, al Museo de La Vila, como “Colección museográfica 
permanente”, pero es en 1996 cuando la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia le concede la categoría 
de “Museo”. Desde entonces el Museo Municipal ha realizado innumerables proyectos arqueológicos, 
publicaciones, guías didácticas, jornadas tales como el “Encuentro Internacional sobre Santa Marta”, etc. La 
incesante creatividad y dinamismo que impulsa este servicio y la continua adaptación a los medios tecnológicos 
y a las nuevas líneas de trabajo, llegando a ser siempre o casi siempre pionero en la implantación de servicios 
como los de restauración, rutas culturales guiadas e investigación etnográfica y documental, ha permitido y 
está permitiendo descubrir el patrimonio cultural vilero desde una perspectiva global y valorando los aspectos 
y significados que son sentidos por sus habitantes ya que se trabaja con la población desde su visión y con un 
proceso metodológico característico de la antropología social y cultural. La investigación etnográfica es 
cualitativa y utiliza técnicas, que van desde la observación participante hasta las entrevistas formales e 
informales, que ofrecen riqueza y variedad en el dato y son muy útiles en el análisis y la interpretación. Su 
carácter holístico le permite estudiar el objeto de forma integral y tratar de descubrir su realidad histórica, 
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ideológica y psicológica y algo que muchas veces olvidamos: “el verdadero conocimiento que nos enseñan y 
que debemos atrapar para trasmitir, como legado patrimonial, a las siguientes generaciones”. 

“En África un anciano que muere es una biblioteca que desaparece”. 
Hampaté Bà 

 
Summary 
“Ethnographic Investigation Projects in the Municipal Museum of Villajoyosa: Methodology and Results” 
 
The history of the Museum of La Vila Joiosa goes back to 1975, when a number of people, interested in the care 
and protection of the historic and cultural memory of the municipal area, began the pioneering task of 
collecting archaeological and ethnographic material, a task which continues today.  In 1995, the Museum of La 
Vila Joiosa was recognised officially as a “Colección museográfica permanente” (Permanent museum 
collection), but it was in 1996 when the Department of Culture, Education and Science granted it the category 
of “Museum”.  Since then, the Municipal Museum has carried out a great number of archaeological projects, 
produced publications, didactic guides and held conferences such as the “Encuentro Internacional sobre Santa 
Marta” (The International Conference on Saint Martha), etc.. The museum has been driven by ceaseless 
creativity and dynamism as well as continually adapting itself to new technologies and new fields of work.  It 
has become a pioneer in the implementation of services such as restoration, guided cultural routes, 
documentary and ethnographical investigation. This has enabled and is still enabling the discovery of 
Villajoyosa’s cultural heritage from a global perspective and by taking into account the aspects and concerns 
that are felt by the local people.  The museum achieves this by working closely with the people, from their point 
of view, and with a methodology characteristic of social and cultural anthropology.  The ethnographic 
investigation is qualitative and uses techniques from participant observation to formal and informal interviews, 
which provides rich and varied information and which are very useful for analysis and interpretation.  Their 
holistic character allows the study of an object in a comprehensive way and tries to discover its historic, 
ideological and psychological reality, and something that we often forget “the true understanding that it shows 
us and which we must take into account to communicate it, as a legacy of heritage, to the next generations”. 

“In Africa, an old person who dies is like a library that dissapears”. 
Hampaté Bà 

 

 

 

Fig. 1: La Vila Joiosa. Casco Antiguo 
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EL PATRIMONIO COMO CONCEPTO. EVOLUCIÓN Y VALORACIÓN EN EL 
MUNICIPIO VILERO 

El patrimonio histórico son todos aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, como en un 
espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del territorio en el que 
está enraizada y en el que se sucedieron los pueblos que la precedieron, “un espejo que la población 
ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, el respeto de su trabajo, de sus formas de 
comportamiento y de su identidad” (Castellano y otros, 1999, 32). 

Desde esta perspectiva, el patrimonio está consiguiendo posicionarse como una pieza clave en las 
actuaciones estratégicas de desarrollo territorial y apoyo al crecimiento económico y a la mejora de la 
calidad de vida de una comunidad. Esta afirmación es válida siempre y cuando se considere el 
patrimonio como un bien de uso social, se vincule a políticas de desarrollo territorial sostenible y se 
organice a partir de productos patrimoniales viables. Como señalan Miró y Padró, "la necesaria 
integración de los recursos culturales y naturales en la planificación territorial debe llevarse a cabo 
mediante la realización de proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado y no agresivo de la 
oferta cultural y turística procurando una buena calidad de los servicios. Es evidente que el 
patrimonio no se encuentra aislado del contexto socioeconómico y territorial sino interrelacionado 
con el resto de actividades humanas y, por lo tanto, es posible su promoción socioeconómica en base 
a una utilización de los recursos y en un marco de desarrollo sostenible y endógeno, respetuoso con 
el entorno y que procure incrementar el producto interior por la vía de las actividades tradicionales y 
la creación de nuevos servicios vinculados al patrimonio y el turismo". 

De acuerdo con esta dinámica, al ofrecerse como un sólido producto turístico, el patrimonio se 
consolida como fuente de riqueza y factor de desarrollo local. En nuestros días, y especialmente en el 
caso del área mediterránea, el patrimonio puede suponer una alternativa a la economía actual, que se 
encuentra marcada por la dependencia de un turismo de sol y playa altamente sometido a las 
fluctuaciones del mercado que provocan factores exógenos. En buena parte, la búsqueda de 
exclusividad ha introducido criterios de excelencia, especialización y calidad de los servicios. Por 
conseguir la ya tan mencionada desestacionalización, esta situación debe ser completada con medidas 
como la promoción del turismo cultural y una oferta de ocio y cultura basada en productos 
patrimoniales de calidad. En este marco, pues, el patrimonio local representa un elemento clave en el 
futuro municipal, un instrumento de desarrollo capaz de integrarse en la política de planificación 
territorial, generador de bienestar, motor de crecimiento económico y creación de puestos de trabajo, 
puesto que, entre otros consecuencias, genera nuevas demandas profesionales directa o indirectamente 
vinculadas al patrimonio. 

La información constituye, sin duda, el mecanismo más importante y efectivo para la protección del 
patrimonio además de una vía razonablemente económica. En este sentido, la presentación de los 
trabajos científicos -dando a conocer la metodología del trabajo- y la implicación de la colectividad en 
su conservación constituyen dos estrategias imprescindibles de protección del patrimonio puesto que 
quien conoce, valora y respeta. 

Me pareció enormemente acertado el proyecto que realizaron el año pasado una serie de expertos y 
técnicos por apoyar, consolidar, investigar y difundir el patrimonio arqueológico y etnográfico de la 
Marina Baixa y, en definitiva, todo lo que engloba y pertenece al patrimonio cultural de los pueblos 
que muchas veces se encuentra desprotegido y otras no ha sido identificado, resultando desconocido, 
incluso, para los propios implicados. 

En los últimos veinte años, estamos viviendo unos momentos de reconsideración del término 
“patrimonio cultural” y de la puesta en valor del mismo. Muchas veces, sólo es necesario que salte la 
chispa de la energía que enciende el interruptor para la puesta en marcha de los mecanismos 
necesarios que nos permiten adentrarnos en ese mundo de la investigación etnográfica que nos 
conduce y nos va a permitir conocer, no sólo el verdadero valor del  uso y utilidad de los objetos sino 
también, la función simbólica que ejerce el poder investigar sobre todo ese patrimonio “inmaterial” 
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que poseemos y que puede pasar inadvertido. En muchos núcleos y zonas de nuestro país, lo están 
recogiendo o lo han recogido y lo han mostrado. La UNESCO, recientemente, se lo ha reconocido a 
una población de la Comunidad Valenciana como es Elx y sus Patrimonios de la Humanidad, con el 
“El Misteri d’Elx”, la más genuina señal de identidad cultural de la ciudad, un drama cantado de 
origen medieval que ha sido proclamado por la UNESCO “Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad en el año 2001”. 

Ejemplos de valoración y reconocimiento se pueden o se podrían poner muchos, pero me parece que 
el citado anteriormente es bastante significativo. En el caso de la Vila podemos decir que, aunque el 
deseo de búsqueda y reconocimiento de su patrimonio cultural se encuentra entre los sentimientos y 
emociones de la población, como siempre ocurre, la chispa y la energía se han conjugado, a mi 
entender, por el énfasis de dos extraordinarias personas: el siempre querido y recordado D. Carlos 
Galiana Soler, que con su buen hacer quiso colaborar en una ampliación de las posibilidades de 
trabajo de investigación del patrimonio tanto tangible como intangible de la Vila, y D. Antonio 
Espinosa Ruiz, una persona activa, creativa, impulsora e incansable en la búsqueda de nuevos 
proyectos y de todos los medios y técnicas posibles para conseguir siempre perfeccionar su trabajo. 

 

 

Fig. 2: Panorámica del interior de La Vila Joiosa con el Puig Campana al fondo. 

LA VILA JOIOSA Y SU MUSEO MUNICIPAL 

Los antecedentes del Museo de La Vila Joiosa datan de 1975, fecha a partir de la cual se realiza un 
gran trabajo por parte de numerosas personas interesadas en cuidar y proteger la memoria histórica y 
cultural de su municipio, mediante una ingente labor de recogida de material arqueológico y 
etnográfico, siendo, por tanto, los pioneros de la tarea que posteriormente se ha llevado a cabo. 
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En 1995 se reconoce, por los organismos oficiales, al Museo de La Vila, como “Colección 
Museográfica Permanente”, pero es en 1996 cuando la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia le 
concede la categoría de “Museo”. 

Desde entonces el Museo Municipal ha realizado innumerables proyectos arqueológicos, 
publicaciones, guías didácticas; jornadas tales como el “Encuentro Internacional sobre Santa Marta”, 
etc. La incesante creatividad y dinamismo que impulsa este servicio y la continua adaptación a los 
medios tecnológicos y a las nuevas líneas de trabajo, llegando a ser frecuentemente pionero en la 
implantación de servicios como los de restauración, rutas culturales guiadas e investigación 
etnográfica y documental, ha permitido y está permitiendo descubrir el patrimonio cultural vilero. Los 
proyectos de investigación etnográfica se están llevando a la práctica con el objetivo de conocer dicho 
patrimonio cultural no desde el planteamiento de legado que se trasmite de generación en generación, 
sino desde el concepto de representación simbólica de la identidad de un grupo social a través del 
conjunto de los signos naturales, objetos y soportes materiales e inmateriales de su simbología cultural 
en cuanto espacio referencial y factor de cohesión. Considerado desde esta visión holística, el 
patrimonio cultural ofrece al grupo los medios para su propio reconocimiento y para continuar su 
voluntad de proyectarse en el futuro de tal manera que no sólo se acepta en su historia, sino que 
además se prepara para hacer su propia historia. El patrimonio cultural, al participar activamente en la 
construcción de la vida cultural, le concede a los objetos una significación que supera lo meramente 
monumental y artístico para adentrarse en el contexto de la etnográfica. 

En el planteamiento expuesto sobre la importancia de todo el conocimiento, tanto material como 
inmaterial, es donde se encuadra la intervención etnográfica en los proyectos del Museo, pero antes de 
mencionarlos pasamos a delimitar el objetivo general que se pretende conseguir con nuestro trabajo, 
que no es otro que acercarse a la realidad del patrimonio cultural de La Vila para poder, mediante 
técnicas etnográficas, recoger toda la información posible sobre el legado cultural que representan 
todos los conocimientos sobre sus propias normas, creencias, valores, tradiciones, leyendas, refranes, 
personajes ilustres, oficios tradicionales, oficios relacionados con la mar, etc. 

LA CASA DE LA BARBERA DELS ARAGONÉS 

Entre los proyectos que está preparando el Museo, dirigidos por D. Antonio Espinosa Ruiz y 
coordinados por Dª Carmina Bonmatí Lledó, en los que se presta colaboración con técnicas y métodos 
etnográficos, podemos decir que se encuentra el trabajo que se ha realizado y se realiza para conseguir 
averiguar datos que nos aporten información sobre la Familia Aragonés y la Finca La Barbera, para el 
cual se realizó la Campaña que explicamos a continuación y que tuvo difusión con esta información: 

“Aportant informació i materials pots ajudar a conservar i reconstruir la història de la 
Vila Joiosa. 

Des del Museu Municipal s’està investigant la història de la casa de la Barbera dels 
Aragonés i de la pròpia família, moltes de les dades de la qual es troben disperses entre 
diferents arxius espanyols. Durant el procés d"investigació estem comprovant la 
rellevància històrica de la família, des de la seua arribada a les nostres terres en temps 
del rei Jaume I. La investigació es realitza igualment sobre els milers d"objectes mobles 
de la casa, que tenen un gran valor patrimonial i varietat, i que il·lustren la vida 
quotidiana dels darrers segles. Per a aquesta investigació el museu manté un estret 
contacte amb altres museus, com els Nacionals d"Arts Decoratives o del Vestit, o el 
Museu Pickman de Sevilla, així com amb arxius com l"Històric Nacional o l"Arxiu 
General Militar de Segòvia. Si vostè disposa d"informació sobre la casa o la família 
Aragonés, o d"objectes que puguen tenir interés etnogràfic o històric per a la nostra 
ciutat, pot posar-se en contacte amb el Museu”. 
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Fig. 3: Foto antigua de La Barbera dels Aragonés. 

 

- Diseño de recogida de información de campo: 

El equipo de trabajo y colaboración del Museo para la elaboración de este y otros proyectos está 
formado, a fecha de la realización de estas Jornadas, por: 

• Director, Arqueólogo Municipal: Antonio Espinosa Ruiz 
• Documentalista y Museógrafa: Carmina Bonmatí Lledó 
• Técnica de Etnografía: Mª Jesús Marí Molina 
• Guía Cultural: Magdalena Lloret Sebastía 
• Restauradora: Mª José Velazquez Pascual  
• Auxiliar Administrativa: Nieves Herrera Sánchez 
 
Además de por los becarios de formación del Museo, Beatriz Blas Reigosa (restauradora) y Ana 
Martínez (becaria). 

- Hipótesis: se parte de la hipótesis del desconocimiento de la familia Aragonés y todo el entorno que 
la rodea. 

- Objetivo: queríamos conocer toda la realidad que circundaba a la familia Aragonés desde una 
perspectiva integral y holística. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cuántos miembros la formaban y 
cuántas generaciones podíamos encontrar? ¿Quiénes los conocían? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Con 
quién se relacionaban? ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran sus creencias y símbolos?, etc. 

- Escenario: los escenarios de trabajo han sido muy variados, desde el Archivo de la Iglesia de la 
Asunción, hasta domicilios particulares, el Archivo Municipal, el Ayuntamiento, el Cementerio 
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municipal, e incluso cafeterías. Estos escenarios han sido de vital importancia, porque me han 
permitido contactar con informantes claves para recoger la información relevante que luego ha sido 
muy útil en el desarrollo de la investigación. 

- La entrada en el campo de trabajo: supone uno de los momentos más delicados. Debe establecer un 
equilibrio entre la realización de la investigación y su relación con los informantes. Para ello: 

• Una vez dentro del campo, se debe adoptar un rol que permita la investigación, pero con el 
que, a la vez, los informantes se sientan cómodos, puesto que el investigador, con su presencia 
y comportamiento, altera, en mayor o menor medida, la situación social que investiga. 

• Debe adoptar una posición intermedia que le permita acceder a todos los ámbitos de interés, 
mantenerse al margen de los conflictos y aceptar las normas del grupo. 

• Debe dar información sobre la legitimidad del trabajo, quién lo encarga, responsables, razones 
que lo justifican, etc. 

• Debe conseguir ganarse la confianza de los actores y acomodarse a sus formas de hacer las 
cosas, ser humilde con objeto de no ser visto como una amenaza. 

• Debe buscar informadores claves, es decir, personas que conozcan bien el escenario, gocen de 
reconocimiento, etc., de modo que la información que suministran sea aún más rica 

Se ha tenido sumo cuidado en la selección de las personas y en la forma y manera de entrar en 
contacto con ellas. En un primer momento nos acercamos a todas las personas que conocíamos, con 
las que teníamos confianza desde hace años y ellos fueron los que nos aportaron una primera 
información y nos documentaron sobre otros informantes claves que podían sernos de utilidad. En 
ningún momento mostramos prisa por realizar las entrevistas ya que podíamos dedicarnos, mientras 
tanto, a recoger información documental, además se pretende que sean los informantes los que puedan 
elegir tanto el momento como el lugar que consideren más oportuno para realizar la entrevista. Es 
posible que los informantes conseguidos no hayan sido todos los que rodeaban a la familia, pero han 
sido considerables y han mostrado una gran disposición. 

- Recogida y registro de la información: Se utiliza la observación participante. El investigador es uno 
más, no sólo debe observar, sino acompañar, ayudar, etc. Se utiliza también: 

• La entrevista etnográfica, el análisis de datos, y otras técnicas. 
• Las notas de campo, las grabaciones, vídeos, etc., para registrar sus datos. 

El procedimiento habitual es la toma de notas en el diario de campo. Son descripciones concretas de 
los hechos observados y los contextos donde han tenido lugar. Su finalidad es que no se pierda la 
información observada y esté disponible. 

- Análisis: se realiza de forma simultánea a la elaboración del tema y durante toda la investigación. El 
esquema a seguir ha sido: 

• Lectura de las notas de campo. 
• Organización. En definitiva, sacar todo lo significativo, como puede ser el momento de la 

llegada de la Familia a La Vila, la gran cantidad de generaciones y de ramas que se han 
podido encontrar (el trabajo del árbol genealógico aún hoy no ha podido ser concluido.), la 
gran trascendencia económica, social y política de la familia, etc. 

- Triangulación metodológica: 

• La triangulación consiste en la utilización de diferentes métodos dentro de un mismo diseño. 
• La triangulación de las fuentes de información se realiza a través de varias fuentes y en 

distintos momentos. 
• La triangulación entre diferentes investigadores se hace con trabajos en equipos. 
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• La triangulación de técnicas se realiza combinando la observación participante, con la 
entrevista y el análisis de datos secundarios. 

• En todo momento se ha podido utilizar la triangulación por parte del equipo de trabajo. 

- La observación participante: 

• Se caracteriza por la existencia de un conocimiento previo entre observador y observado y 
una permisividad en el intercambio, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de 
ellos en su interrelación con el otro. El observado puede dirigirse al observador, y el 
observador al observado en una posición de mayor cercanía psicológica pero con un nivel de 
participación bajo o nulo. Se trata de una técnica característica del trabajo de campo 
antropológico, que busca especialmente comprender la alteridad. 

• El fin es aprender a conocer el objeto de estudio en tantos ambientes y facetas como pueda, 
con objeto de conocer sus puntos de vistas para aprender a usarlos, ya que se trata de lograr 
una socialización secundaria, que permita no sólo saber como actúan los otros sino poder 
actuar como si fueran ellos. 

• La observación participante es una técnica que sólo ha podido ser usada en determinadas 
entrevistas en las que se daban las circunstancias de confianza y conocimiento previo desde 
hace años. 

Las normas de la observación participante han sido: 

• No bajar la guardia dando las cosas por supuestas. 
• Prestar atención a los aspectos culturales de la situación. 
• Tener experiencias desde dentro y desde fuera. 
• Realizar un registro sistemático de la observación. 
• Observar lo relacionado con el planteamiento del problema, las hipótesis y las unidades de 

observación planteadas. 

Se intentó en todo momento que hubiera flexibilidad, es decir, partimos de nuestras categorías para la 
observación (ETIC), y fuimos incorporando las suyas, ya que las nuestras no se corresponden con los 
intereses o no sirven para explicar lo que ocurre (EMIC). 

Durante la observación participante, observamos lo que la gente hace y recogemos lo que dicen entre 
ellos y cómo contestan a nuestras preguntas. Los hechos observables son sus adaptaciones ecológicas, 
los gestos y maneras y sus acciones. Entre lo que la gente dice, encontramos explicaciones, 
motivaciones y aclaraciones, que nos permiten inferir valores, reglas, etc. 

- La entrevista: 

• La entrevista es un intercambio de información cara a cara entre dos personas, con un objetivo 
prefijado y con una relación asimétrica entre el entrevistado y el entrevistador, siendo este 
último el que maneja la interacción comunicativa. Puede ser abierta, estructurada, etc. 

• De casi todas las entrevistas realizadas, contamos con grabación de cintas y fotografías. En 
los casos en los que las personas no lo han permitido, lo hemos comprendido y hemos 
respetado sus deseos. 

• De los informantes claves que mencionábamos arriba, se seleccionaron alrededor de 18 
personas a las que les realizamos la entrevista, en la mayoría de los casos de forma 
estructurada y preparada al objeto. 

Facilitadores de la entrevista: 

• Se capta mucha información, tanto en profundidad como en detalle, lo que permite la 
comprensión global de los puntos de vista del entrevistado. 
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• Se puede utilizar como complemento de la técnica de observación, ya que permite recoger 
cosas que no pueden ser observadas. 

• Es útil en los inicios de la investigación, ya que permite dar información válida para formular 
hipótesis y plantear el diseño de una investigación. 

• Se puede emplear en la fase final de la investigación cuantitativa. 

Obstáculos de la entrevista: 

• El tiempo es un obstáculo puesto que la entrevista es una técnica que requiere disponer de 
mucho tiempo. 

 

 

 

- Los resultados: 

En cuanto a los resultados, por parte del equipo estamos muy satisfechos con la cantidad de 
información conseguida sobre la Familia Aragonés, ya que a pesar de los miedos planteados al 
principio sobre los posibles problemas que pudiéramos tener a la hora de preguntar y de averiguar 
sobre una familia tan emblemática y desconocida, nuestra sorpresa ha sido que, progresivamente, las 
personas han ido entrando en la rueda de la comunicación, se han ido abriendo e incluso nos han 
contado cosas que nunca nos habríamos planteado preguntar. En definitiva, cuando la investigación de 
campo se intenta planear desde la inmersión y la imbricación, resulta efectiva, sobre todo teniendo en 
cuenta la extraordinaria ayuda de los colaboradores/as y la implicación y ayuda de los informantes 
claves. 

La importancia del resultado del trabajo radica en la aplicabilidad del mismo ya que, por medio de las 
entrevistas, hemos podido conocer y constatar los datos para una buena puesta en escena del proyecto 
museográfico muy bien coordinado por la museógrafa y documentalista, Carmina Bonmatí Lledó. 
Con estos datos hemos podido averiguar la verdadera utilidad de los espacios de la casa y su 
funcionalidad y, estos mismos datos, a la vez, han servido a la Guía Cultural del Museo para 
permitirle describir, con gran aporte de datos, no solo los objetos y muebles de la casa, sino también 
las creencias y devociones de la familia: 

• Cómo era la familia y qué sentimientos y emociones eran las que demostraban. 
• Dónde recibían a las visitas o a sus amigos. 

Fig. 4: Entrevista a 
Jaime Soler Soriano. 
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• Cuáles eran los temas de los que les gustaba hablar. 
• Qué simbología era de su predilección. 
• Qué tipo de libros o revistas y qué periódicos eran los habituales que leían. 

El conocimiento de toda esa información es la que luego ha permitido dar un sentido coherente al 
proyecto museográfico. Con el trabajo de campo se ha podido averiguar el sentido que tenía la 
mezcla de mobiliario de distintos estilos, el sentido que podía tener el hecho de que la casa tuviera 
dos despachos y el sentido que tenían la cantidad de símbolos encontrados. 

El resultado, desde nuestro punto de vista, ha sido muy positivo ya que un importante núcleo de 
personas, que nos han atendido e informado, continúan prestándose a colaborar en la tarea que tiene 
encomendada este Museo Municipal. 

 

CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO MARÍTIMO: LA RECUPERACIÓN 
DE OFICIOS ANTIGUOS 

Los oficios, conocimientos, técnicas y objetos tradicionales de la mar cambiaron bruscamente hacia 
1920, después de tres milenios. Vd. puede contribuir a que no se pierdan sin remedio en pocos años. 

El nuestro es un importante puerto histórico valenciano, ya desde la época de la colonización fenicia; 
mantuvo su relevancia como puerto comercial de las ciudades ibérica y romana y volvió a recuperarla 
después de la creación de La Vila Joiosa en 1300, con destacadas atarazanas cuya tradición ha 
perdurado hasta hoy. En el s. XIX nuestra ciudad llegó a poseer la segunda matrícula naval de España, 
y nuestros marineros y capitanes surcaban todos los mares. Los vileros marcaron toda una época en 
cordelería naval, artes de pesca, almadrabas, etc. 

Para recuperar y conocer este patrimonio, el Museo Municipal está llevando a cabo una campaña de 
recogida de objetos etnológicos antiguos relacionados con la pesca y la navegación tradicionales en 
Villajoyosa. Estos objetos pueden ser donados en propiedad al Museo o depositados como préstamo, 
incluso temporal. En este último caso, el Museo los estudiará y, si se trata de fotografías y 
documentos antiguos, realizará una copia para su archivo, devolviéndolos después en un plazo breve a 
sus propietarios. También queremos recuperar tradiciones orales, especialmente los conocimientos 
que atesoran nuestros mayores, mediante filmaciones en vídeo. No dejes perder maquetas, plantillas, 

Fig. 5: Portada Real Depacho de 
1862 de la Familia Aragones. 
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impresos, fotografías, folletos, acciones, libros, herramientas, objetos de a bordo, ropa, uniformes, 
diarios, cartas y escritos varios, amuletos, cuadros, redes, nasas y otros artes de pesca, leyendas, 
cuentos antiguos, recuerdos, costumbres, tradiciones y cualquier otro objeto o conocimiento sobre la 
navegación y la pesca tradicionales en Villajoyosa, ¡son nuestra Historia! 

Los participantes en esta campaña recibirán el certificado correspondiente y serán incluidos en el 
fichero de colaboradores del Museo, por lo que recibirán sus nuevas publicaciones e información 
periódica de sus actividades. Puedes contactar con el Museo Municipal. 

Podemos sentirnos muy contentos de la aceptación y de la ayuda recibida en esta campaña, pues son 
muchas las personas que se han ofrecido y que, desde la condición de colaboradores, por una parte, 
nos han hecho donaciones de instrumentos relacionados con la mar y, por otra parte, nos han 
permitido que se les realice entrevistas en profundidad, en las cuales nos han explicado con todo 
detalle su práctica y conocimiento. Podemos destacar las grabaciones realizadas a uno de los últimos 
marineros de La Vila que con sus 97 años aún mantiene una mente clara y una extraordinaria memoria 
para contar y explicar sus conocimientos y su trayectoria de las que se puede destacar el ser uno de los 
pocos personajes vivos que han viajado a vela. 

También tenemos otros colaboradores que nos demuestran sus conocimientos en el arte de la 
carpintería de rivera, explicándolo y donando plantillas de barco y otros utensilios. 

Y además contamos en estos momentos con una lista de personas interesadas en explicar sus 
conocimientos, que se encuentran preparadas para el proceso de investigación y para su grabación y 
registro. 

Aquí, como en todos los proyectos, hemos tenido que contar con la colaboración de muchas personas 
que desinteresadamente nos han ofrecido y nos siguen ofreciendo todas sus aportaciones para el 
desarrollo de la tarea de recolección, tanto de piezas como de historias orales. No podemos empezar a 
nombrarlas a todas, pero desde aquí vaya nuestro cordial agradecimiento y saludo. 

   

- El Filat: 

Dentro de este apartado tenemos que destacar la importancia de contar con un gran colaborador, uno 
de los pocos expertos en el oficio de hilar, profesión que conoce desde los 12 años, trabajo que le ha 
acompañado toda su vida y que continúa practicando asiduamente con gusto y dedicación. Este 
colaborador nos ha permitido que grabásemos varias veces el proceso de hilado y nos ha ido 
explicando todos los instrumentos, usos y utilidades de su trabajo desde la rueda antigua hasta el 
llamado “motoret”, inventado por Miguel Serrano en 1927 en Villajoyosa, movido por un motor 

Fig. 6: Entrevista a José Santamaría 
Marín (carpintero de ribera) 
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eléctrico y que supuso un gran adelanto y un descanso para los niños que empezaban a trabajar a la 
edad de 6 años con hilos gordos. 

Lo destacable de este trabajo, además de recuperar el patrimonio cultural de cara a las generaciones 
futuras, son todas esas personas, colaboradores, voluntarios, que nos aportan y nos ayudan con 
paciencia y gusto, y lo hacen pensando en ellos y en los que “están por venir”, para  dejarles ese 
“legado cultural”  tangible e intangible, que comentábamos al principio, por lo que confiamos en la 
nueva asociación que mañana se constituirá para impulsar medidas de protección del PATRIMONIO. 
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Resum 

Amb el següent article pretenem contextualitzar l’obra històrica de l’erudit callosí Adolfo Salvá Ballester 
(Callosa d’en Sarrià, 1885-1941), dins les tendències oficials de la historiografia de la seua època, les primeres 
dècades del s. XX. Seguint la línia d’investigació d’aquestes II Jornades, el treball que presentem vol vindicar el 
“patrimoni humà” de la comarca, recuperant biografies de personatges arquetípics de la pretèrita societat de 
la Marina Baixa. 
 
Resumen 

Con el siguiente artículo pretendemos contextualizar la obra histórica del erudito callosino Adolfo Salvá 
Ballester (Callosa d’en Sarrià, 1885-1941) dentro de las tendencias oficiales de la historiografía de su época, 
las primeras décadas del siglo XX. Siguiendo la línea de investigación de estas II Jornadas, este trabajo intenta 
vindicar el “patrimonio humano” de la comarca, recuperando biografías de personajes arquetípicos de la 
pretérita sociedad de la Marina Baixa. 
 
Summary 
“The Official Historiography of the Marina Baja Region: the Case of  Adolfo Salvá Ballester (1885-1941)” 
 
With the following article we aim to contextualise the historic work of the erudite local Callosa resident Adolfo 
Salvá Ballester (Callosa d’en Sarrià, 1885-1941) within the official trends of historiography of that period, in 
the first decades of the 20th century.  Along the same lines of this conference, our study will try to draw attention 
to the “human heritage” of the local region, recovering biographies of important archetypal people of past 
societies of the Marina Baixa region.  By studying the life of Salvà, by analysing his research work, by 
examining his library’s collection, by comparing his intellectual status with that of other contemporary figures 
and by consolidating what has been written on the subject, we hope to extract appropriate conclusions.  Adolfo 
Salvà was a member, due to family lineage, to the elites of the Restoration period, and he therefore received a 
privileged education, acquiring in this way a cultural capital that combined with a social capital, the fruit of 
family and friend contacts, facilitated his entrance into the Valencian academic culture through an organisation 
the “Centro de Cultura Valenciana” (the Valencian Cultural Centre) which was the official representative body 
of culture of the times in the Valencian Region. 

INTRODUCCIÓN 

Adolfo Salvá Ballester (Callosa d’en Sarrià, 1885-1941) perteneció, por línea familiar, a las elites de 
la Restauración y como tal recibió una educación privilegiada, adquiriendo de este modo un capital 
cultural que unido al capital social, fruto de sus vínculos amistosos y familiares, facilitaron que 
ingresara en la cultura académica valenciana a través de una entidad, el Centro de Cultura Valenciana, 
órgano representativo de la oficialidad cultural de la época en el País Valenciano. 
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La producción investigadora de Salvá obedece las directrices emanadas por el canon académico tanto 
en las materias que llamaron su atención como en el método que utilizó para aproximarse a su 
conocimiento. 

Mediante un seguimiento de la experiencia vital de Salvà, el análisis de sus trabajos de investigación, 
el examen detenido de los fondos de su biblioteca, la comparación de su figura intelectual con los de 
otros personajes contemporáneos y la consulta de literatura sobre el tema, hemos extraído una serie de 
conclusiones que desarrollamos en forma de claves ordenadas alfabéticamente. 

ADOLFO SALVÁ BALLESTER (fig. 1) 

Adolfo Salvá Ballester nace en Callosa d´en Sarrià en el año 1885 hijo del primer registrador de la 
propiedad del municipio, José Salva y Pont (Tárbena, 1825-Callosa d’en Sarrià, 1896), y de Salvadora 
Ballester y Ballester (Pedreguer, 1836-1892), heredera de una importante familia de propietarios de su 
pueblo natal. 

A la edad de 11 años Salvá queda huérfano al cuidado de su tío, el jurista Francisco Salvá y Pont, 
fiscal de la audiencia territorial desde 1871 a 1880 y magistrado del tribunal supremo de Madrid hasta 
1892 (fig. 2). 

Si este entorno familiar le facilitó un “capital cultural” nada desdeñable, su aprendizaje escolar fue 
también acorde a su posición, cursando la enseñanza primaria en el Colegio de Santo Domingo de 
Orihuela perteneciente a la orden de los jesuitas donde se gradúa bachiller en 1901. Finalizados los 
estudios medios, Salvá se trasladará a la Universidad Central de Madrid donde, a pesar de su escasa 
vocación, seguirá la tradición familiar licenciándose en derecho en el año 1907 con la calificación de 
aprobado. 

Ya de regreso, en Callosa d’en Sarrià, Salvá contrae nupcias con Ana María Beneyto Rostoll (fig. 3), 
hija del rico propietario y comerciante José Beneyto y Beneyto. A través de su cónyuge, Adolfo Salvá 
consigue aumentar su patrimonio notablemente y entrar en relación con dos prohombres del Partido 
Conservador de la Marina, José Beneyto y Rostoll (Marqués de Campofértil) y José Jorro y Miranda 
(Conde de Altea). 

Según algunas fuentes orales, es durante esta época cuando Salvá interviene directamente en política, 
auxiliando al Partido Conservador en la manipulación de los procesos electorales. Por otra parte, 
siguiendo el prólogo de su obra La Villa de Callosa de Ensarrià, sabemos que en 1910 se fragua en su 
mente la idea de redactar la historia de su pueblo natal, indagando en los archivos locales y repasando 
la bibliografía disponible en su biblioteca. 

En 1915, cumplidos los 30 años, Salvá enviuda, quedando bajo su protección los cuatro hijos habidos 
de su matrimonio, José, Juan, Carmen y Josefa Salva Beneyto. Tres años más tarde contrae segundas 
nupcias con la callosina Francisca Pérez Savall, hija del farmacéutico José Pérez Company. En 1920 
nace su quinto hijo, Adolfo Salvá Pérez (Callosa d’en Sarrià, 1920-1939). 

Según nuestras conjeturas, el nuevo enlace, más algún favor político no correspondido, influyeron 
para que Salvá se alejara del entorno familiar y político del Conde de Altea aunque ideológicamente 
nunca abandonará el conservadurismo. Por otra parte, es también por estas fechas cuando, desde una 
posición económica más que desahogada, abandona profesionalmente la abogacía para dedicarse 
exclusivamente a su vocación de investigador. 

En 1929 Salvá se muda a vivir con su familia a Valencia. Apadrinado por el escritor alteano Francisco 
Martínez y Martínez ingresa como Director correspondiente del Centro de Cultura Valenciana para 
Callosa d’en Sarrià. En la capital Salvá consultó la documentación de los principales archivos: 
General del Reino, Curia Eclesiástica, Cabildo de la Catedral; y los protocolos notariales custodiados 
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en el Colegio del Corpus Christi, además de las catas que realizó en las más importantes bibliotecas de 
la capital valenciana. 

Durante diez años, desde 1931 hasta el año de su fallecimiento en 1941, Adolfo Salvá dejará escrita 
toda su producción, además de traducir algunas obras del francés al castellano y valenciano. Sin 
embargo, tan sólo tres de sus trabajos fueron impresos: dos artículos para el Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura (Salvá, 1934, 294-301 y 1935, 365-376) y su parlamento en la toma de 
posesión del cargo de Director de Número del Centro de Cultura Valenciana (Salvá, 1941). 

El resto de su obra manuscrita permanecía custodiada en los anaqueles de su biblioteca privada o en 
los de la mencionada institución valenciana. Los trabajos más importantes son Papers del fort de 
Bernia (1931), Las Villas de Callosa d´En Sarrià y Tárbena. Monografía histórica documentada 
(1936) y Bosqueig Històric i Bibliogràfic de les Festes de Moros i Cristians (1939) (fig. 4). 
 

                                
 

 

                                            

Fig. 1: Adolfo Salvá Ballester 
(Callosa d’en Sarrià, 1885-1941) 
 

Fig. 2: Francisco Salvá y Pont 
(Tárbena, 1819-1908) 

Fig. 3: Ana María Beneyto Rostoll 
(Altea, 1885-1915) 
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AUTODIDACTA 

Ignacio Peiró ha señalado como una característica fundamental de los historiadores decimonónicos el 
aprendizaje individual de su práctica. Según las propias palabras de este historiador, que concordaría 
perfectamente con la personalidad intelectual de Salvá, “los historiadores españoles fueron maestros 
sin escuela, conferenciantes de academia, oradores ateneístas e investigadores solitarios” (Peiró, 1995, 
83). 

BIBLIOGRAFÍA 

Una característica de los eruditos del novecientos fue su pasión por los libros. A parte de lo que 
supuso en esta época el auge del coleccionismo de ejemplares o bibliofilia, la bibliografía se convirtió 
en un género de investigación per se y en una disciplina auxiliar en cualquier tipo de ciencia. 

Salvá fue un experto bibliógrafo y como tal desarrolló una serie de actividades derivadas de esta 
práctica: selección de libros, estudio concienzudo de los mismos, confrontación de ediciones, 
compilación de catálogos y repertorios de bibliotecas privadas y públicas37, inventarios de librerías, 
conocimiento de libros raros o curiosos, adiciones de notas breves entre las páginas de sus volúmenes 
como guía de estudio, entre otras. Incluso alguna de las obras que nos legó versan sobre el tema 
(Salvá, [c1958]). 

CENTRO DE CULTURA VALENCIANA 

Constituido oficialmente el 20 de enero de 1915 bajo los auspicios de la Diputación Provincial de 
Valencia y del Ayuntamiento de esta misma ciudad se convirtió en la institución introductora de la 
cultura académica oficial en el País Valenciano, con un modelo similar al de otras coetáneas. 

El primer Decano del Centro fue el historiador y Presidente de la Diputación de Valencia, José 
Martínez Aloy (1865-1924) y entre sus primeros directores de número se encontraba el abogado y 
estudioso alteano Francisco Martínez y Martínez. 

Como otras asociaciones científico-literarias y artísticas, el Centro promovió, a partir de 1928, la 
publicación de una revista semestral, los Anales del Centro de Cultura Valenciana (fig. 5) y ejerció 
una labor casi monopolística en la edición de obras de investigación, manuscritos y otros libros de 
interés. 

En 1928 se promulgaron los estatutos del centro. El artículo 1º definía como su objeto el “cultivar la 
historia integral de la ciudad de Valencia y de su antiguo Reino”. El artículo 3º establecía tres tipos de 
miembros: Directores de Número (cuyo número no podía exceder de 35), Directores Correspondientes 
(no podían sobrepasar los cien)38 y Honorarios. 

Los Directores de Número, tomaban posesión del cargo sustituyendo alguna vacante y tenían la 
obligación de leer un discurso en Junta pública, cuyo tema era de libre elección, y que debía ser 
contestado por algún miembro de hecho. También debían imprimir por su cuenta cien ejemplares de 
dicho discurso con su correspondiente contestación. 

 
37 Treinta y nueve libros de este tipo se encuentran en su biblioteca privada. 
38 Los requisitos para ser Director de Número eran “gozar de buena reputación; residir en Valencia y estar en 
posesión de algún título superior, científico o literario, o en su defecto ser autor de obras que hayan alcanzado 
justo renombre”. Los Director Correspondiente tenían que cumplir las mismas condiciones que los de número, 
excepto la de residencia, estando obligados a residir fuera de Valencia o por lo menos pasar largas temporadas 
en la población de la que se era nombrado Director Correspondiente. 
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El Centro de Cultura Valenciana se dividió en cuatro secciones: Lengua y Literatura, Etnografía y 
Folklore, Historia y Arqueología y Prehistoria y Antropología. 

Adolfo Salvá ingresó en el Centro en el año 1930 como Director Correspondiente en su localidad 
natal y se integró en las secciones de Historia y, sobre todo, trabajó para la de Etnografía y Folklore. 
Esta sección tenía como principal objetivo “intentar la colección de las fiestas que se celebran en los 
pueblos del antiguo Reino de Valencia”. En la sesión del 2 de abril de 1936 se acordó, que Salvá 
acometiera la empresa de recoger todas las noticias históricas sobre la celebración de las fiestas de 
moros y cristianos en los diversos pueblos de Alicante y Valencia. Tres años más tarde, Salvá 
concluiría un trabajo que tardaría otros diecinueve en editarse (Salvá, [c1958]). 

En 1941, accedió al nombramiento de Director de Número del Centro de Cultura Valenciano39 
completando de este modo su carrera como historiador académico. 

 

                        
 

 

 

 

COLECCIONISMO 

La elite decimonónica conjugó su gusto por el pasado con la afición de acaparar antigüedades de todo 
tipo: muebles, pinturas, esculturas, hallazgos arqueológicos, monedas, libros, etc.40 En el ámbito 
 
39 Adolfo Salvá sustituyó a Jesús Gil y Calpe (Salvá, 1941, 6) 
40 En la biografía que escribió sobre Francisco Martínez, Sánchez Cutillas describe una de las tertulias 
valencianas a las que asistía el alteano en las que se organizaban exposiciones de objetos artísticos, históricos o 

Fig. 4: Manuscrito de Las Villas de Callosa 
d´En Sarrià y Tárbena. Monografía 
histórica documentada (1936) 
 

Fig. 5: Anales del Centro de Cultura 
Valenciana, Año 1926. 
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estatal es la gran época de los museos, los nuevos monasterios laicos del saber, abrigos de hallazgos y 
objetos de arte. 

Relacionado con esta atracción por el arte se publicaron magnas obras sobre las riquezas 
patrimoniales de las regiones españolas; destacando, por la gran popularidad que alcanzó, la serie 
iniciada por el historiador del arte Pau Piferrer, España; sus monumentos y artes, su naturaleza e 
historia (1884-1889)41, impresa con magníficas láminas y grabados por Daniel Cortezo. 

Adolfo Salvà no fue ajeno a esta moda burguesa y gustó de coleccionar armas, planos, documentos y, 
sobre todo, libros, llegando a reunir una biblioteca de más de 1.600 títulos (García y Ronda, 2001). 
Incluso su propio trabajo de investigador fue una forma de coleccionar, como si de un anticuario se 
tratara, hechos y noticias históricas, sucesos memorables, canciones, juegos, supercherías, romances, 
remedios de medicina popular, etc. 

Su interés por las manifestaciones artísticas y arqueológicas del pueblo de Callosa las transmitió en 
sus escritos, dedicando páginas a la descripción de Iglesia, el órgano, los retablos o el Fort de Bèrnia. 

COSTUMBRISMO 

Durante el siglo XIX, influidos por el movimiento romántico, algunos investigadores del pasado 
decidieron dejar constancia para las generaciones venideras de los usos y modos de vida de su tiempo 
y que, opinaban, se encontraban en trance inevitable de desaparecer. 

Los profundos cambios sociales y económicos que se estaban produciendo en el país, el fuerte proceso 
de internacionalización que el mundo experimentaba, el auge urbano frente al mundo rural, los 
emigrantes retornados que traían consigo nuevos hábitos sociales fueron las causas, grosso modo, de 
esta inquietud. En el territorio valenciano, igual que sucedía en Cataluña, se une un fuerte deseo de 
recuperar la lengua vernácula como forma de expresión propia. 

Para mayor abundamiento, en la concepción histórica del momento, se consideraba que estos usos 
formaban parte de la historia interna de los pueblos, junto con la literatura, religión, arte y la cultura, y 
como tales debían ser recogidos, iniciándose, de este modo, los estudios de cultura popular. 

Adolfo Salvá, que residió gran parte de su vida en distintas ciudades, ensalzó la cultura rural y quiso 
dejar testimonio de las tradiciones de Callosa d’en Sarrià y de la comarca de La Marina, 
coleccionando muchas de sus expresiones (Salvá, 1988). 

DISCURSOS DE INGRESO EN LAS ACADEMIAS 

Los discursos de ingreso, comunes a todas las instituciones culturales, eran un acto ritual y un 
ejercicio de retórica académica. Estos textos, que el conferenciante tenía la obligación de editar42, se 
convirtieron en una de las referencias obligadas para los escritores de historia como parte de su 
formación. 

                                                                                                                                                        
bibliográficos, y los propietarios de los bienes expuestos tenían la obligación de pronunciar una conferencia 
explicando el valor, origen y demás características de su colección. Martínez fue un gran coleccionista y entre 
los bienes que almacenaba se hallaban: grabados y dibujos, objetos arqueológicos, armas, bronces, cerámica 
valenciana, pintura y escultura y dos bibliotecas, una cervantina y otra general. (Sánchez, 1974, 65). 
41 Adolfo Salvá estudió concienzudamente esta colección, concretamente los dos volúmenes relativos a Valencia 
cuya autoría se debe a Teodor Llorente. 
42 El Centro de Cultura Valenciano obligaba, por estatutos, a editar estos discursos a costa de los propios 
conferenciantes en una tirada de cien ejemplares. 
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Adolfo Salvá fue un lector asiduo de discursos. En su biblioteca se hallan veinticuatro volúmenes de 
esta literatura correspondientes a instituciones culturales como la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Real Academia de la Historia, Centro de 
Cultura Valenciana, Ateneo de Madrid o el Ateneo de Alicante. 

DOCUMENTO 

El empleo de las fuentes directas de la historia: memorias, diarios, cartas, informes, narraciones 
visuales (crónicas), protocolos notariales etc. fue la apuesta metodológica más importante de la 
historiografía del siglo XIX, que hunde sus raíces en la Ilustración. 

La máxima “La historia se hace con documentos” inspiró el trabajo de los historiadores que se 
recluyeron en los archivos y bibliotecas a la búsqueda de su particular “maná”. Se promovieron las 
ediciones de documentación antigua y los investigadores acompañaron sus trabajos con el 
correspondiente apéndice documental. 

Adolfo Salvá trabajó en los principales archivos valencianos, eclesiásticos y civiles, en los años 
previos a la guerra civil, y en la sección manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Valencia, 
caligrafiando minuciosamente toda aquella noticia referente a sus campos de investigación. Este 
aparato documental le sirvió para desarrollar posteriormente su producción historiográfica43. 

ÉLITES 

El régimen político, social y económico implantado durante la monarquía de Alfonso XII y 
consolidado durante el reinado de Alfonso XIII fue profundamente desigual. 

Sólo un sector muy reducido de la población tenía acceso a la educación44, la sanidad o la propiedad 
de la tierra45. Entre esta elite podemos situar la persona de Adolfo Salvá. Único heredero de una 
familia típica de la burguesía administrativa del régimen liberal pudo acceder a una formación 
exclusiva y, en un momento de su vida, dedicarse únicamente al estudio y la investigación. 

ERUDITO 

En la época de Salvá, erudito era aquel que utilizaba en sus investigaciones la erudición, una práctica 
de conocimiento histórico que consistía en comprobar la veracidad de los documentos y en establecer 
las fuentes como garantía de la objetividad en el trabajo del historiador. 

La preocupación erudita se vincula a la tradición que desde el siglo XVII estaba empeñada en la 
depuración crítica de los datos y la búsqueda de documentos46. Para sus investigaciones, el erudito 

 
43 En el año 2003 se publicó la colección documental que recolectó sobre el Fort de Bernia. (Salvá, 2003).   
44 Se calcula que en 1900 había en todo el estado español 18 millones de habitantes. De ellos, un 64% eran 
analfabetos (71 % si se trataba de mujeres), encontrándose el arco mediterráneo levantino entre las zonas menos 
alfabetizadas. En el mundo rural estas cifras se elevan en un 10% como mínimo. Apenas 5.000 personas 
obtenían el título de bachiller al año, mientras que los universitarios se cifraban en 17.000 alumnos para el 
conjunto del país. 
45 Aspecto fundamental si se tiene en cuenta que la sociedad española era fundamentalmente agraria, con un 
71,4 % dedicada al sector primario (agricultura y ganadería). 
 
46 En España destacaron el grupo conocido como los “novatores” con Nicolás Antonio, Gaspár Ibáñez (Marqués 
de Mondejar) y Diego José Domar. 
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precisaba de conocimientos en varias disciplinas auxiliares como la paleografía, epigrafía o 
diplomática, y nociones de lenguas clásicas47. 

Hasta el siglo XIX, la erudición estuvo circunscrita al ámbito eclesiástico, pero la revolución liberal 
implicó, entre otras cosas, la secularización de la figura del erudito; de este modo, aparece la figura 
del burgués diletante, que, como Salvá, combinaba la acumulación de saberes e intereses dispersos 
con la pasión individual por el coleccionismo de antigüedades o la bibliofilia. 

FRANCISCO MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ (fig. 6) 

La biografía del alteano Martínez y Martínez guarda un gran parecido con la de Adolfo Salvá. Ambos 
tuvieron una educación privilegiada y sus condiciones económicas les permitieron en un momento de 
su vida dedicarse exclusivamente al estudio y la investigación de la historia y el folklore de la Marina. 
En el caso de Martínez se añade el mérito adicional de ser un reconocido cervantista. 

Residió la mayor parte de su vida en Valencia donde frecuentó tertulias literarias en casa de los 
principales hombres de letras valencianas: Teodor Llorente, Serrano Morales, Nicolau Primitiu, 
Roque Chabás o Martínez Aloy; y perteneció a las sociedades culturales valencianas con más 
renombre: Lo Rat Penat y el Centro de Cultura Valenciana. 

En esta última institución fue desde su fundación Director numerario y Presidente de la Sección de 
Etnografía y Folklore, accediendo después al cargo de bibliotecario y culminando con el decanato 
(máxima autoridad del Centro) que ostentó entre 1941 y 1943. 

Martínez mantuvo siempre una profunda amistad con Adolfo Salvá, facilitándole las relaciones en 
Valencia y el accésit al academicismo48; además de dejar en él una fuerte impronta intelectual49. 

Gran defensor de la lengua valenciana, que utilizó siempre en los escritos del Centro de Cultura 
Valenciana y en parte de su producción, inició en 1912 la recopilación de la tradición folklórica 
alteana que finalizaría en 1920. Esta labor la seguiría Salvá durante los años 30 tomando como lugares 
de observación y recuperación otros pueblos de la Marina como Callosa, Tárbena o Bolulla. 

 
47 Gran importancia tuvo para el desarrollo y profesionalización de estas prácticas la fundación de la Escuela 
Superior de Diplomática en 1857. Vid. Peiró y Pasamar, 1996: La Escuela Superior de Diplomática, Madrid. 
48 Martínez fue un academicista profesional. Además de su pertenencia al Centro de Cultura Valenciana, era 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia, Correspondiente de la Real Academia de las Buenas letras 
de Barcelona, Correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y Socio correspondiente de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena. 
49 De hecho, el ingreso de Adolfo Salvá como Director de Número del Centro de Cultura Valenciano sucedió 
cuando Martínez ocupó el cargo de decano en dicha institución, encargándose él mismo de la contestación. 
Salvá agradeció al Decano su amabilidad dedicándole un ejemplar distinguido del discurso Sedición…impreso 
en papel japón. 
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HISTORIA (fig. 7). 

La historia escrita por Salvá cumplió fielmente con los cánones del academicismo vigente. Sus 
principales trabajos de tema histórico y etnográfico son crónicas basadas en la descripción austera de 
un conjunto de hechos pretéritos, documentalmente justificados, y sin ninguna interpretación causal. 
Su objeto de estudio, la historia interna de Callosa y la comarca de La Marina, incluye todas sus 
manifestaciones (económicas, sociales, demográficas culturales y artísticas), con la única finalidad de 
su perpetuación y memoria. 

En su dedicación a la historia local no discrepó tampoco de las directrices oficiales. Los centros de 
cultura y las academias promovieron los estudios de historia local50 con el fin de construir una historia 
nacional a partir de los descubrimientos y trabajos referidos a ámbitos geográficos más reducidos. 

Historia y tradición se combinaron a la perfección en su trabajo, que culminó con la obra Sedición del 
año 1693 en el Reino de Valencia, cuyo tema, una “revolución” como alteración del orden 
establecido, fue otra de las constantes de la historiografía oficial51. 

 
50 El Centro de Cultura Valenciana convocó en 1915 un concurso regional de historias locales, concurriendo 
Gandía, Xátiva y Altea, entre otras localidades. La ganadora fue Historia de Ayora de Eufrosino Martínez y 
premio extraordinario Historia de Siete Aguas de José María Corbín. Ambos títulos se encuentran en la 
biblioteca de Salvá. 
Marcelino Gutiérrez del Caño, director de la Biblioteca Universitaria de Valencia, presentó La monografía 
histórica de la villa de Altea. Esta obra fue objeto de duras críticas por parte de Salvá (Salvá, 2003, p.18). 
51 La Germanía fue una temática recurrente, especialmente en las obras de teatro y en las novelas históricas. La 
divulgación de la ideología liberal favoreció una interpretación positiva de los agermanados. Frente a  esta 
visión surgió una perspectiva conservadora que criticaba los desmanes producidos en la revuelta (Fullana, 
Peñarrubia y Quintana, 1996, 19-25). Salvá siguió esta última tendencia (Salvá, 1941, 7). 

Fig. 6: Francisco Martínez y Martinez 
(Altea, 1866-1946)  
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HISTORICISMO 

Analizar y comprender cualquier hecho o circunstancia en su perspectiva histórica fue una de las 
peculiaridades más notables de la época romántica y que se perpetuará durante todo el siglo XIX y 
principios del XX. 

El movimiento romántico impregnó todas las manifestaciones artísticas de este elogio al pasado. En 
concreto, la literatura romántica cultivó de forma abusiva los temas pretéritos contemplando la 
historia como un tipo peculiar de literatura. La novela histórica, en muchos casos totalmente 
imaginativa, gozó de una gran popularidad y fue aceptada como un medio para dar a conocer la 
historia pasada. 

La biblioteca privada de Adolfo Salvá consta de gran número de novelas históricas, nacionales o 
extranjeras. Entre los libros de su biblioteca encontramos obras de Chateaubriand, Dumas, Scott, 
Víctor Hugo, López Soler, Boix, Hartzenbuchs y Pizcueta, entre otros autores, lo que nos induce a 
pensar que en su juventud fuera aficionado a la lectura de estas obras y su gusto por el pasado naciese 
de este entretenimiento. Sin embargo, esto son sólo conjeturas, y la única certeza es que Salvá, en sus 
investigaciones, combatió muchos de los falsos mitos creados a partir de estas novelas y otras crónicas 
de similar cariz. 

REPÚBLICA DE LAS LETRAS 

La elite ilustrada describió mediante esta expresión alegórica un espacio ideal de academias, ateneos, 
sociedades, casinos y tertulias de cafés y librerías donde los intelectuales, olvidándose de las 
realidades del mundo, se reconocían entre sí por las aficiones, el gusto por el saber y el cultivo de las 
letras y de las ciencias. 

Adolfo Salvá formó parte de este limbo del saber en todas las localidades donde residió, de forma 
singular en la ciudad de Valencia, donde consiguió integrarse, a través de familiares y amigos, en 
estos centros de sociabilidad burguesa. 

REVISTAS Y BOLETINES (fig. 8) 

Los eruditos decimonónicos mostraron una decidida voluntad pedagógica utilizando las publicaciones 
periódicas para divulgar los avances de la ciencia histórica. Con esta actividad publicista obtenían, al 
mismo tiempo, un prestigio que podía ayudar a impulsar una carrera pública. 

A su vez, los lectores sentían una gran atracción por los temas históricos y, aprovechando esta afición, 
los periódicos insertaron noticias sobre hallazgos arqueológicos, patrimoniales, artísticos, literarios, 
etc.52 Los diarios editaban anualmente los Almanaques donde abundaban las crónicas de este tipo53. 

Las Academias no fueron ajenas a la utilización de este medio de comunicación y editaron los 
boletines y revistas. Estos papeles fueron los órganos de expresión del academicismo local y 
recogieron los trabajos científicos y literarios del momento; además de anunciar las actividades 
culturales de estas instituciones y los trabajos en curso. Todas concluían con un apartado final de 
reseñas bibliográficas novedosas. 

 
52 Algunas de estas colaboraciones solían acabar en polémica. Un ejemplo lo encontramos en el mismo Adolfo 
Salvá y la polémica que mantuvo, bajo el seudónimo “Un curial”, con Francisco Martínez y Martínez en el 
diario Las Provincias (1927) sobre el traslado, en el año 1851, del juzgado de Altea a Callosa. 
53 El principal para la historia y literatura del País Valenciano fue el Almanaque de Las Provincias, donde 
aparecen gran variedad de contribuciones sobre estos temas. 
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A través de su lectura, los aficionados a la investigación histórica, conocían las novedades del 
momento y accedían a una metodología y a unas categorías comunes que, de forma paulatina, 
configurarían una concepción común a todos ellos de entender la historia y su estudio. 

Las revistas más conocidas del momento en el ámbito estatal fueron la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos y el Boletín de la Real Academia de la Historia. Dentro del País Valenciano, 
destacaron los Anales del Centro de Cultura Valenciana y el Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura. 

Todas ellas fueron conocidas por Adolfo Salvá que llegó a escribir dos artículos para esta última y a 
utilizar programas de fiestas y hojas parroquiales con el objeto de divulgar sus descubrimientos y 
acentuar su prestigio entre sus conciudadanos. 

 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 7: La Historia de España de Modesto 
Lafuente fue, según el profesor Jover, “la 
Historia de España por antonomasia” para 
las clases ilustradas españolas de los 
tiempos de la Restauración. En la imagén 
figura un volumen perteneciente a la 
biblioteca de Adolfo Salvá. 
 

Fig. 8: Artículo de Adolfo Salvá para el 
Programa de Fiestas de Callosa d’en Sarrià, año 
1928. 
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Resum 
 
Les característiques de la comarca de la Marina, tant pel que fa al relleu com per la continuïtat i diversitat 
cultural en la població al llarg dels mil·lennis, ha fet que ens trobem en un territori molt ric per a l’estudi de la 
toponímia. Un colp d’ull a les nominacions comarcals ens permeten descobrir rastres des de les poblacions 
ibèriques –Altea, Aitana-, romanes Callosa, àrabs Benienzo, Albalat o cristianes Bellaguarda fins a les noves 
colonitzacions que tenim (o patim) al segles XXI. I és aquest un dels valors de l’estudi dels noms de llocs: la 
càrrega cultural i etnològica que comporta la toponímia i que ens permet conéixer com fou el nostre passat, 
alhora que deixa traçar les línies del futur. 
Dins d’aquest camp resulta fonamental la hidronímia -estudi dels punts i corrents d’aigua-, una riquesa 
fonamental per a la supervivència i el desenvolupament humà. És per això que rius, torrents, barrancs, fonts i 
altres deus d’aigua han estat nominats amb precisió des d’èpoques molt antigues: l’Algar -nominació àrab- o la 
Fontanella -català medieval- en són clars exemples. Però no tot són punts clars en aquestes denominacions. De 
vegades els errors i les deformacions lingüístiques han afectat aquests referents nominals. Pensem, per 
exemple, en el cas del riu que passa per la Vila Joiosa. Un riu que -paradoxalment- no troba denominació en 
els molts textos que s’han produït en la història. Malauradament, aleshores d’ara trobem que el riu és nominat 
amb un aberrant Amadòrio. Tan sols la cartografia ens dóna un exemple de la que degué ser la seua 
denominació medieval. Una denominació l’etimologia de la qual ens porta a unes sucoses hipòtesis sobre el 
passat de la Vila Joiosa. I la relació entre toponímia i cartografia no s’atura en aquest punt. El constrast 
d’ambdós ciències ens permet descobrir lligams amb antiquíssims denominacions com Alone o Montiboli que 
naixen i creixen a la irrepetible comarca de la Marina. 
 
Resumen 
 
Las características de la comarca de la Marina, tanto por lo que respecta al relieve como por la continuidad y 
diversidad cultural de la población a lo largo de los milenios, ha hecho que nos encontremos en un territorio 
muy rico para el estudio de la toponimia. Un vistazo a las nominaciones comarcales nos permite descubrir 
rastros desde las poblaciones ibéricas —Altea, Aitana—, romanas —Callosa—, árabes —Benienzo, Albalat— o 
cristianas —Bellaguarda—, hasta las nuevas colonizaciones que tenemos —o sufrimos— en el siglo XXI. Y es 
éste uno de los valores del estudio de los nombres de lugar: la carga cultural y etnológica que comporta la 
toponimia y que nos permite conocer cómo fue nuestro pasado, al tiempo que deja trazar las líneas del futuro.  
Dentro de este campo resulta fundamental la hidronimia —estudio de los puntos y corrientes de agua—, una 
riqueza fundamental para la supervivencia y el desarrollo humanos. Es por eso por lo que ríos, torrentes, 
barrancos, fuentes y otros afloramientos de agua han sido nombrados con precisión desde épocas muy 
antiguas: el Algar —nombre árabe— o la Fontanella —catalán medieval— son claros ejemplos de ello. Pero no 
todo son puntos claros en estas denominaciones. A veces los errores y las deformaciones lingüísticos han 
afectado a estos referentes nominales. Pensemos, por ejemplo, en el caso del río que pasa por Villajoyosa. Un 
río que —paradójicamente— no encuentra denominación en los muchos textos que se han producido en la 
historia. Desafortunadamente, en nuestros días nos encontramos con que el río es denominado con un 
aberrante “Amadorio”. Tan sólo la cartografía nos da un ejemplo de la que debió ser su denominación 
medieval. Una denominación cuya etimología nos lleva a jugosas hipótesis sobre el pasado de Villajoyosa, 
como se desprende de la intervención de Antonio Espinosa en el debate posterior a esta ponencia. Y la relación 
entre toponimia y cartografía no se detiene en este punto. El contraste de ambas ciencias nos permite descubrir 
lazos con antiquísimas denominaciones como Alone o Montiboli, que nacen y crecen en la irrepetible comarca 
de la Marina. 
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Summary 
“Toponyms of the Marina Baja Region” 
 
The characteristics of the Marina Baja region, in relation to the topography of the region, as well as the 
cultural continuity and diversity of the people throughout thousands of years, have resulted in a land rich for the 
study of toponyms.  A quick look at the regional names permits us to discover traces from the Iberians –Altea, 
Aitana–, the Romans –Callosa– the Moors –Benienzo, Albalat– and the Christians –Bellaguarda–, up until the 
new colonisations that have occurred or that we have suffered in the 21st century.  One of the benefits a study of 
place name brings is the cultural and ethnographic capital that toponymy contributes and which allows us to 
understand how was our past, at the same time that lets us draw the lines of the future. 
Witihin this field hydronyms are fundamental. This is the study of water places and currents, which are 
fundamental for human survival and development. For this reason rivers, streams, gullies, springs and other 
outlets of water have been named so precisely from ancient times. El Algar – a Moorish name- or the Fontanella 
– a medieval Catalan name- are good examples of this.  But not all denominations are so clear.  Sometimes 
errors and linguistic deformations have affected the information relating to names.  We believe an example of 
this is the case of the river that passes through Villajoyosa.  This is a river which, paradoxically, is not found 
named in the many texts that have been written throughout history.  However, unfortunately, in our days we find 
that the river has been mistakenly named “Amadorio” and only cartography provides us with an idea of what 
the true medieval name must have been.  This name, the etymology of which provides us with a very interesting 
hypothesis on the past of Villajoyosa.  The relation between toponymy and cartography doesn’t stop at this 
point.  The contrast of both sciences allows us to discover links with ancient names such as Alone or Montiboli, 
which were born and flourished in the unique Marina Baja region. 

INTRODUCCIÓ 

La Toponímia estudia els mots que parlen sobre el relleu, la forma, la utilitat o les funcions de la terra 
que habitem, en resseguix la història, la raó de la seua creació, el significat, les modificacions 
(adaptacions, traduccions) i, si de cas, la desaparició. Com és fàcil de comprendre aquest interés pel 
coneixement desemboca en l’estima dels noms i el desig de protecció i preservació (i en cas de 
desaparició veure si és possible la restitució). 

És per això que, per tal d’esclarir el significat d’un topònim, es fa necessària la col·laboració amb 
altres branques del saber humà fonamentalment la Història, la Geografia i la Lingüística; sense oblidar 
d’altres sabers com l’Arqueologia, la Paleografia, la Botànica, el Folklore, la Religió, etcètera. 
Per tant, la Toponímia no estudia ni més ni menys que els noms que hem donat els humans als punts i 
llocs que habitem. Si pensem en les tribus primitives, aquestes estaven compostes per un grup reduït i 
que vivia en un determinat territori. Per tal d’entendre’s tenien prou amb dir “el poble”, “el riu”, “el 
pla”, “el tossal”, “la vall”, “el racó”, “la devesa”, “el fondo” ja que era aquesta la realitat que 
coneixien. 

El nom comú era el que servia per a designar els indrets i objectes únics que no es podien confondre. 
Però és molt possible que aquest grup tancat visquera o ampliara el seu territori i ja no hi haguera 
només una font, o una muntanya, o una cova. Aleshores necessitaven diferenciar-les amb alguna 
característica com pot ser el nom o el renom d’algú que hi té relació, pel tipus de vegetació o per 
alguna característica que servia a la comunitat per identificar-lo. És així com, per exemple, un mateix 
corrent d’aigua rep diverses denominacions: riu dels Ulls, de Castalla, Verd, de Cabanes, de 
Montnegre, del Campello i Sec. 

Com hem dit, les persones d’un determinat lloc fan servir la seua llengua per a designar els noms del 
territori. En molts casos durant molts anys i segles els noms segueixen tenint sentit per a les persones 
que els pronuncien, però pot passar que per diversos motius com un canvi de població (els romans 
feren oblidar la cultura ibèrica, els cristians van eliminar els àrabs) o perquè una paraula cau en desús, 
el topònim deixa de tindre un significat clar però continuen pronunciant-se. Són els anomenats 
topònims o noms “fòssils”. 
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Aquestes nominacions es mantenen perquè les hem transformades en el nom propi d’eixe terreny però 
sense que tinga un significat descriptiu. Per exemple per a nosaltres València o Espanya són “noms” 
però res més. En canvi tenen un significat concret per a les cultures que els crearen. Serà l’estudi de la 
història i de la llengua dels pobles anteriors el que ens permet saber què signifiquen estos termes. 

Cal dir que de vegades ens hem de conformar amb “interpretacions” ja que un mateixa forma nominal 
pot tenir significació en més d’una llengua, aleshores només l’existència de documentació ajudaria a 
assenyalar la més convincent. En cas contrari hauríem de conformar-nos amb la més lògica. Per 
exemple, almiserà fou interpretat com a ‘el límit’ i també com a ‘terreny erm’. La inexistència en 
l’àrab hispànic d’almiserà en el sentit de terreny erm, aboca a interpretar els almiserà valencians en el 
significat de ‘límit, fita’. I de fet en trobem tres, si més no: un al límit entre les comarques de Gandia i 
Albaida, un altre a la frontera dels regnes de València i Castella (el Camp de Mirra < Almisrà), i el 
que es troba entre la Vila Joiosa i Finestrat. 

LA TOPONÍMIA DE LA MARINA BAIXA 

Una de les característiques de la Marina Baixa és la perduració de topònims creats des que tenim 
constància humana. Per qüestions de limitació d’espai farem un breu repàs cronològic per les diverses 
cultures que han passat per ací. 

Els ibers són la primera cultura de què tenim referència lingüística. D’aquesta època queden topònims 
com ara: Aitana ‘muntanya edetana’ segons Coromines. El mateix autor té per preromà hispànic els 
noms: Altea ‘lloc en alt’, Carpeda ‘mont agut’ tossal entre Benidorm i Altea; Onàer ‘aigua’ a Callosa 
d’en Sarrià; Ondara i Ondarella ‘areny, pòsit, sediment’ a Benimantell; i Tàrbena ‘penyal gran’. 

Posteriorment trobem topònims que tenen relació amb la presència romana: Torres ‘construcció 
defensiva’, que queda com a nom de riu a la Vila Joiosa; Callosa ‘terra dura’ en el sentit de via de 
comunicació principal; i Polop ‘pollancre, xop’ o també ‘el poble’. 

Després dels romans aparegueren els visigots, qui també han deixat mostra dels seus noms com són: 
Godalest (actualment Guadalest) ‘VALLIS o PAGUS GUTALISCUS’, és a dir vall dels Gots; i 
Confrides ‘Gŭndĭfrĭd’, que és el nom de persona Godofred. 

Posteriorment trobem els topònims mossàrabs, fruit de l’evolució interrompuda del llatí a la major 
part de la península com són: Anxero ‘alzinar’ a Finestrat i Anxinals a Relleu; Carritxal ‘lloc de 
carriç’; Forata ‘foradada’ a la muntanya de l’Aitana i Somo ‘cim’ a Tàrbena i Benimantell. 

Seguidament està la presència àrab, que fou d’una llarga durada perquè des del segle VIII fins al 
segle XVII van ser els autèntics senyors de la Marina. Observem que ací romangueren les últimes 
aljames que arribaven a la mar, malgrat la por que els cristians tenien als contactes marítims dels 
musulmans. Per tant, tot i la romàntica llegenda de Granada com a darrer nucli àrab -creada per la 
historiografia nacionalista espanyola-, la realitat és que fou al regne de València on es perllongà la 
presència musulmana. Exemples de toponímia àrab n’hi ha a cada passa fins al punt que es pot 
reconstruir el món social, cultural i antropològic d’aquella cultura a través de la toponímia: 

• Beni ‘fills de’: Benigebell ‘fills del muntanyés’ (Tàrbena), Benimussa ‘fills de Moisés’ 
(Altea), Benifato ‘fills de Fath’, Benissa ‘fills de Jesús’) i Benienzo (La Vila Joiosa). 

• Albalat ‘el camí empedrat’: Albalat (Altea i Relleu). Camí principal que des de Dénia passant 
per Ondara, Pedreguer, Parcent, Coll de Rates, Tàrbena, Callosa i Torres arribava a 
Allon/Alonís i seguia vers la comarca de l’Alacantí.  

• L’Alfàs ‘el camp sembrat’: l’Alfàs (Finestrat), l’Alfàs del Pi, l’Alfàs (Benidorm). 
• Massa ‘hostal’: Massarof ‘hostal de la cresta’ o ‘camí’ (Xaló). 
• Darassana ‘fàbrica (especialment de vaixells) ’: l’Arsenal (La Vila Joiosa). 
• Almiserà ‘la fita’: l’Almiserà (La Vila Joiosa). 
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• L’Albir ‘el pou’ (L’Alfàs del Pi). 
• L’Almafrà ‘la cruïlla de camins’ (Benidorm). 
• L’Algar ‘la cova’. (Callosa d’en Sarrià) 
• L’Almassit ‘el temple’ (Altea) 
• L’Alfarella ‘el barriet’ (La Vila Joiosa i Finestrat) 
• L’Aixihuilis (de l’àrab xuwaila ‘artemisa arborescens’, val. donzell) (La Vila Joiosa). 
• L’Almadrava ‘pedrera, terrer’ (Orxeta). A partir del segle XVI arriba l’art de pesca també 

denominat almadrava –anteriorment denominat tonaire- però que no té relació amb el 
significat de pedrera que es conserva en el topònim d’Orxeta i Petrer. 

• Moelem ‘el mestre’ (Sella i Benimantell). 

Però al segle XIII es produeix la invasió de les tropes cristianes. La Marina esdevé un territori que per 
terra fitava amb l’enemic regne de Castellà i que per mar -autopistes de l’edat Mitjana- tenia la fita 
amb l’hostil regne nazarí de Granada, l’Alger i Tunis. Una de les decisions fou poblar-la només amb 
catalans i és  partir d’aquestes dates quan comença la naturalització de la llengua catalana com a 
referent per a la toponímia. 

Cal tenir en compte que ja devia haver denominacions en la nostra llengua perquè els vaixells de la 
Corona d’Aragó en prenien referències terraires, i les relacions comercials són anteriors a la 
conquesta. Tan sols ens hem de fixar en la toponímia marinera que és fonamentalment romànica i, per 
tant, transparent per a nosaltres: 

El Puig Campana, Cap Negret, Cap Blanc, Punta Plana, Cala Fonda, el Port de l’Olla, la punta del 
Mestral, el Patíbul o el Galliner. 

Però a mesura que la població va consolidant-se observem dos fenòmens: 

• Aprenen els noms dels àrabs per considerar-los noms propis. 
• Passen a designar els indrets amb una denominació nova. 

Els noms solen ser qualificatius, descriptius o metafòrics. Per exemple tan bon punt es crea Benidorm 
ja trobem noms com Montagut, tossal que es féu servir per marcar la fita de terme amb Altea. O la 
denominació Sa Penya del Bacallà aplicat a l’illa de Benidorm per la forma que té vista des de 
Tàrbena i amb la conservació de la parla mallorquina pròpia de la localitat. 

A partir d’ací ja vindran noms que es creen amb diverses motivacions però sempre descriptius i amb 
terminologia que entenem o que era entenedora en algun temps: El camí Fondo (Altea), la Malladeta 
(La Vila Joiosa), el camí del Rodacucos (La Vila Joiosa), el Terrer (Orxeta), la Teuleria (Orxeta) o el 
Tossal Roig (Altea). 

És curiós que per tal d’afavorir la repoblació s’emprà una estratègia que podem anomenar de 
“marquèting medieval”. Les noves poblacions reberen noms que en ser escoltats als Pirineus, a 
Catalunya, a Aragó, a Navarra, a Castella, a Itàlia, a Occitània i als altres països europeus connotaven 
aspectes positius: 

• La Vila Joiosa, és a dir, ‘la ciutat alegre’. Torres s’arracona com a nom principal i sorgeix un 
nom de connotacions absolutament positives. 

• Bellaguarda. Topònim de molta fortuna arreu de tots els territoris europeus i que també faria 
pensar en aquest territori com un verger. 

• Benidorm. Segurament en la creació d’aquest topònim de base àrab ha influït la idea de “Vine 
i dorm”. No per casualitat trobem altres Benidorm a Catalunya i Mallorca. 

Aquesta tècnica es va fer servir per a altres llocs del Regne de València, sobretot si estaven a vora 
mar, un lloc on ningú en el seu trellat gosaria habitar: el Verger, Miramar, Miraflor en són exemples. 
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Relacionat amb aquestes denominacions trobem el concepte de la propietat. Els amos del territori el 
marcaven amb el seu llinatge i és per això que trobem denominacions com: Muntanyes de Sarrià (en 
referència al que ara anomenem comarca de la Marina) i Callosa d’en Sarrià per l’almirall Bernat de 
Sarrià; o la cala de n’Aguiló (bressol del Benidorm àrab) i actual cala de Finestrat i de la Vila Joiosa. 
Per no parlar de noms de partides, foies, racons, tossals, masos i altres indrets topogràfics: Casa 
d’Isidoro, Micolau (< Nicolau) o Clot de Boronat a Benimantell; el Devesa, partida Llorca o tossal de 
Riera a l’Alfàs del Pi, el Racó de Lluïsa a Orxeta; Bortoló de Cabot, Figuerets de Cantó, Ferreries de 
Senabre, Sénia de Peralta a Relleu. 

Però hi ha altres topònims que encara que són termes de la nostra llengua no tenen sentit per a 
nosaltres perquè ja no fem servir aqueixa paraula com ara el racó de l’Oix (Benidorm) o la punta de la 
Llissera (l’Alfàs, Benidorm i la Vila Joiosa). Tant oi > ois >  oix ‘nàusees, vòmits’ com llissera ‘art per 
a la pesca de llissa’ són paraules que no estan en el vocabulari bàsic dels parlants actuals però que sí 
que ho eren en segles anteriors. 

També ocorre, però, que no tota la transmissió onomàstica s’ha fet de manera encertada. De vegades 
la formulació escrita ha pogut més que la transmissió oral secular. Hi ha topònims que han patit una 
deturpació per la transmissió errada en textos escrits creats moltes vegades fora del lloc d’ús. Un dels 
més notables és l’Arabí aplicat a la muntanya de l’Albir. Fou una malinterpretació dels mariners i 
oficials de l’estol d’Antoni Barceló al segle XVIII que van confondre l’Albir valencià amb l’Arabí 
eivissenc. També podem incloure-hi els topònims: 

• Montiboli, que malgrat la bella interpretació d’un mil·lenari monteboreae ‘mont del vent de 
tramuntana’, sembla que és un topònim extret dels derroters de les naus venecianes i 
genoveses que fondejaven a la Vila Joiosa. Aquest punt de referència indicava el mont situat 
vora el Bol Nou, és a dir el Mont del Bol (Nou) > Montiboli. 

• Canfali, que ha estat interpretat com la barreja de una llegua preromana Cant i l’àrab Alfalig, 
fet del tot impossible perquè Canfali apareix primer com a nom de vaixell i després coma 
topònim al segle XVIII. També deu tractar-se d’una mala interpretació de cap Alfalig dels 
mapes  itàlics esmentats. 

• La Cala de Guibou, mala lectura de la Cala de l’Aguiló (la Vila Joiosa i Finestrat) al 
Diccioanrio de Madoz. 

• Dins d’aquest grup tal vegada estiguen els indesxifrats Xaonell (Benidorm) i cala del Lleïm 
(la Vila Joiosa). 

Ara bé no sempre el final és trist. De vegades una actuació a temps restableix un topònim mal 
interpretat. Per exemple el Bol Nou (la Vila Joiosa) el veiem en alguns textos escrit Bou Nou i Bot 
Nou. Però actualment ja trobem una altra vegada ben escrit el nom. En la deturpació nominal influí el 
fet que bol ‘llançament de la xàrcia i lloc des d’on es llança’ desapareguera del vocabulari bàsic dels 
parlants com comentàvem adés. 

I que no dir de la denominació Amadòrio, que malgrat totes les interpretacions que se n’han fet és un 
topònim d’aparició recent (segle XIX) i segurament per una lectura defectuosa o una errada 
d’impremta en el Diccionario de Madoz on l’informant degué referir-s’hi com el “amado río”. Un riu 
que, per cert, és l’únic del qual no trobem referències nominals l’abundant història cartogràfica del 
Regne de València. Tan sols una vegada apareix nominat Río de Tolons en un mapa parisenc de 1838 
fet per A.H. Dufour, mapa que conté una toponímia força encertada. Anteriorment Tomàs López l’any 
1788 en fa un altre on es llig “Puerto de Tolons”. Era aquest el nom del riu? Els bons filòlegs i 
toponomistes vilers haurien de guaitar als testimonis del passat per confirmar-ho o desmentir-ho. 
Perquè encara que el riu no es diguera “de Tolons”, què fa aquest Tolons a la Vila Joiosa? 

En aquest punt recordarem que la toponímia també és un indicador de restes arqueològiques força 
fiable. Qualsevol bany, banyet de la reina, castellet, infern, dimoni, moros i algun que altre arc ens 
indica l’existència de materials antics. També ocorre el mateix amb els hidrònims ibers ‘olo-tolo’ que 
han estat interpretats per Jaquemot Ballarín: ‘olo’ com a riu i ‘tolo’ com a assentament en el riu. Ben 
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a prop de nosaltres n’hi ha dos exemples semblants: Ibi i Tibi, noms d’arrel ibera i que descriuen llocs 
d’aigua. Indica aquest riu de Tolons un assentament vora el riu? Alonís? Es tracta del cognom Tolón? 
O es tracta de la deformació de tudons ‘mena de colom’ com trobem a Port de Tudons? És una 
invenció de Madoz amb influència del cartògraf portugués F. Coello com insinua Rosselló? 

I hem esmentat Alonís. Què hi afegirem que no s’haurà dit ja? Doncs l’únic que podem fer és 
asseverar l’existència d’un ramal important de la via Augusta vora la façana litoral que queda 
constatada per noms que han perdurat des de segles i que es repeteixen a la mateixa via Augusta: 
Callosa, Albalat i, tal vegada, hi podríem afegir Massarof. Topònims que assenyalen una important 
camí litoral i que permeten una nova lectura de L’anònim de Ravenna i situa Alonís entre Dénia i 
Alacant i vora un altre topònim que és Torres. 

 

 

ELS HIDRÒNIMS 

La nominació dels hidrònims és antiquíssima en la comarca i són una bona mostra de la importància 
que ha tingut l’aigua, i exemple de la cultura que conserven i transmeten els noms. Des de temps 
immemorials han estat nominats els sorgiments d’aigua, per exemple: 

• Xaló ‘el riu’ que és una forma protoibèrica i que es repeteix al llarg d’Europa. 
• Favara ‘la gran font’ (la Nucia) i Forat de la Favara (Beniardà). 
• Alfama, Alhama o Font de l’ama ‘font d’aigua calenta. (Altea). 
• Font ‘ull d’aigua’ que són les que han permés l’abastiment i el reg a la nostra comarca: font 

de l’Arc (Benimantell), font dels Lliriets (Benidorm), font del Garroferet (Altea), font 
d’Albicà (Tàrbena)… Cal ressaltar la Fontanella (Benidorm), petita font que aflora a l’arena 
de la platja de Ponent de Benidorm. Compost del substantiu medieval fontana i -ella 
antiquíssim sufix diminutiu (veg. supra Ondarella). 

• Riu ‘corrent més o menys continu d’aigua’. A la Marina Baixa pocs són els corrents que han 
merescut aquest nom: el riu de la Vila, el riu Torres (la Vila Joiosa), el riu de l’Algar o 
d’Altea i el riu del Murtal (Benidorm). És curiós que contra la tradició hispànica de nomenar 

Fig. 1: Penyes de l´Albir 
 

204



els rius amb el Guada d’origen aràbic, en els territoris de llengua catalana aquest recurs 
nominatiu no sembla ser massa generalitzat llevat de la zona central del País Valencià: 
Guadalaviar ‘el riu blanc’ tristament substituït per Túria en un dels atemptats onomàstics més 
greus de la cultura fàtua que ens envolta (com també ocorre amb Palància, Serpis, Clariano i 
Amadòrio). 

• Barranc ‘corrent discontinu d’aigua’. La majoria de corrents d’aigua de la comarca 
s’enuncien amb aquest substantiu. barranc de l’Arc (Benimantell), barranc Fondo (la Nucia), 
barranc de Muixaragues (Beniardà), barranc dels Frares (Bolulla)… 

A banda tenim altres substantius, força d’ells esdevinguts topònims que indiquen ulls, deus i dipòsits 
d’aigua: estany, aiguamoll, saladar, aigüeta, cocó o alcocó, toll, refoio, salt... es troben ara i adés en 
la boca dels parlants autòctons. Un cas curiós és el substantiu toponomitzat alcavó ‘cavitat en el forn’ 
que s’aplica en les comarques meridionals valencianes a conduccions d’aigua com passa a Orxeta. I 
també els Salomons topònim molt estés i relacionat amb dipòsits d’aigua per comparació amb la pila 
baptismal salomònica com tenim a la Vila Joiosa. 

CONCLUSIÓ 

Conclourem que, com hem vist, amb la toponímia podem fer un recorregut de milers d’anys a través 
de la vida, la cultura i la història de la nostra comarca. Un patrimoni humà que ens retorna les veus de 
temps molt allunyats del passat però que, a les hores d’ara, es troba en greu perill de desaparició. Són 
les persones que vivim en aquesta terra, especialment els seus agents culturals, els encarregats de 
mantenir viu el llegat de les generacions anteriors i fer-lo revifar cada dia a través de l’ús i de la 
reivindicació; perquè com hem comprovat amb alguns exemples (veg. Bolnou) una bona política 
cívica, cultural i lingüística permet el manteniment d’aquest patrimoni immaterial sense que açò 
signifique vedar les aportacions que les noves onades culturals puguen dur de bo al nostre esdevenir 
històric. 
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Resum 
 
El tema que ens ocupa és una de les fonts de coneixement primordials en la formació bàsica i elemental dels 
xiquets de les nostres escoles, atés que són coneixements que estan en l’entorn en què viuen i que formen part 
de la significativitat d’aqueix context. Diu John Dewey en Experiencia y educación (1963) que “el problema del 
método en la formación de los hábitos del pensamiento reflexivo es el problema del establecimiento de las 
condiciones que despiertan y guían la curiosidad”. La proposta metodològica que exposem partix d’aquesta 
idea i vol enllaçar-se amb la labor dels qui, a la Marina Baixa, desenvolupen aquesta tasca d’investigació i 
conservació del patrimoni històric-cultural de la nostra comarca. Des d’aquesta perspectiva creiem  que, 
probablement, siga l’ensenyament del patrimoni local la via didàctica més eficaç per a l’aprenentatge de les 
manifestacions socioculturals i històriques dins un àmbit més ample i universal. Com més conega el xiquet el 
seu patrimoni, el que és en el seu context, millor s’identificarà amb la seua identitat cultural i incitarà més la 
seua curiositat per ampliar-lo geogràficament. Analitzem ací, doncs, la seua possible aplicació al currículum 
educatiu en les diferents etapes de l’ensenyament. 
 
Resumen 

El tema que nos ocupa es una de las fuentes de conocimiento primordial en la formación básica y elemental de 
los niños de nuestras escuelas, ya que son conocimientos que están en el entorno donde viven y que forman 
parte de la significatividad de ese contexto. Dice John Dewey en “Experiencia y educación” (1963) que “el 
problema del método en la formación de los hábitos del pensamiento reflexivo es el problema del 
establecimiento de las condiciones que despiertan y guían la curiosidad”. La propuesta metodológica que se 
expone aquí parte de esa idea se quiere enlazar con la labor de quienes, en la Marina Baixa, desarrollan esa 
tarea de investigación y conservación del patrimonio histórico-cultural de nuestra comarca. Desde esta 
perspectiva creemos que, probablemente, sea la enseñanza del patrimonio local la vía didáctica más eficaz para 
el aprendizaje de las manifestaciones socioculturales e históricas en un ámbito más amplio y universal. Cuanto 
más conozca el niño su patrimonio, el que está en su contexto, mejor se identificará con su identidad cultural y 
le incitará más su curiosidad por ampliarlo geográficamente. Se analiza aquí, por tanto, su posible aplicación 
al currículo educativo en las diferentes etapas de la enseñanza. 
 
Summary 
“Teaching and Learning of the Marina Baja Historical-Cultural Heritage.  Proposals for the Curriculum”  
 
The subject that occupies us here is one of the sources for the important understanding in the basic and 
elemental education of children in our schools.  This is because knowledge is found in the local surroundings in 
which we live and it forms part of the meaning of these surroundings.  John Dewey in “Experience and 
Education” (1963) says that “the problem of methodology in the formation of the habits of reflexive thought is 
the problem of the establishment of the conditions which wake and guide the curiosity”.  The methodological 
approach which is offered here comes from the idea of wanting to connect with those working in the Marina 
Baixa region, in the development of the area of investigation and conservation of the historical-cultural heritage 
in our region.  From this perspective we believe that probably the teaching of local heritage is the most efficient 
didactic way for learning the socio-cultural and historical manifestations in a wider and universal context.  The 
more the child knows about his heritage, which is found in his surroundings, the better he will identify with his 
cultural identity and which will incite more curiosity to amplify this geographically.  Therefore, here we will 
analyse its possible application in all the different stages of the school curriculum. 
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INTRODUCCIÓN 

La lectura de las I Jornadas sobre la actualidad del patrimonio arqueológico y etnográfico de la 
Marina Baixa (Diciembre, 2004), editada por la Universidad Miguel Hernández de Elche, me hizo 
pensar que este trabajo, llevado a cabo por hombres y mujeres preocupados por recuperar el pasado 
histórico en nuestra comarca, debería ser seguido y fomentado por una labor educativa en las propias 
escuelas de la Marina Baixa. 

En la presentación que se hace de los trabajos realizados en las distintas poblaciones se dice: “el grado 
de cultura de un pueblo se distingue por la defensa y la protección de aquello que le une con sus 
orígenes y que asegura su prosperidad”. Es muy cierto esto. 

Pero la defensa y la protección de un patrimonio histórico y cultural necesita de una toma de 
conciencia colectiva, y nadie mejor que la escuela, en la formación de las generaciones jóvenes, puede 
mantener viva la conciencia histórica y cultural de un pueblo, así como el conocimiento de su 
patrimonio y el respeto y conservación del mismo. Queremos decir con esto que la institución escolar 
tendría que plantearse, más pronto que tarde, la incorporación a esta preciosa labor que otros 
colectivos están desempeñando en la Marina Baixa. La escuela ha de hacerse eco de todo aquello que 
pasa en su contexto social si quiere servir a la ciudadanía que pretende formar. 

El tema que nos ocupa es una de las fuentes de conocimiento primordial en la formación básica y 
elemental de los niños de nuestras escuelas, ya que son conocimientos que están en el entorno donde 
viven y que forman parte de la significatividad de ese contexto. 

Las escuelas de nuestro entorno geográfico y la escuela en general, tienen que empezar a plantearse 
muy seriamente, si quieren llevar a cabo la finalidad que le es propia, una disyuntiva que en el fondo 
no es tal, como más adelante veremos. Me estoy refiriendo al gran problema de los contenidos y 
metodologías que hoy se imparten en no pocos colegios. 

Podemos decir que existen dos tendencias diferenciadas aunque no contrapuestas. La primera es 
aquella que sigue la tradición positivista o academicista sobre el tipo de contenidos a impartir; son 
contenidos que llamamos académicos. Obviamente estos contenidos no contemplan las 
particularidades históricas y culturales de los pequeños territorios, amparándose en un marco legal que 
da orientaciones generales, bien a nivel nacional, bien a nivel autonómico. Aunque, en ese marco legal 
existe lo que conocemos como el tercer nivel de concreción del currículo, que no es otra cosa que 
conceder libertad a los maestros y maestras para introducir en sus aulas contenidos que llamamos 
“socialmente relevantes” y que se encuentran, fundamentalmente, en el contexto socio-cultural donde 
está ubicada cada escuela. Esta sería la otra alternativa, aunque sin tener que excluir a la primera, en la 
formación de la ciudadanía de nuestros jóvenes. Como bien puede comprender el lector, son dos 
tendencias que se complementan perfectamente, aunque lo habitual hoy en las escuelas es hacer caso 
omiso de esta segunda. 

UNA ESCUELA RAZONABLE Y HUMANISTA 

La cuestión que queremos plantear aquí tiene que ver  con lo que se ha llamado la formación 
humanística. Podemos pensar que la formación humanística está referida a “lo humano”. Pero, ¿Qué 
es lo que específicamente nos confiere esa cualidad de “lo humano” que nos llega a diferenciar del 
resto de los animales y que unifica a toda la humanidad? Sin entrar en las múltiples discusiones 
filosóficas sobre esta cuestión llevadas a cabo por modernos y postmodernos, podríamos decir que lo 
que nos confiere humanidad es la capacidad que tenemos los humanos de contemplar, admirarnos y 
sorprendernos de todo aquello que vemos a nuestro alrededor y que podemos interiorizarlo para 
nuestro enriquecimiento personal, cultural y solidario con todo lo que está en nuestro mundo: 
hombres, animales, naturaleza, cosas, objetos, culturas, etc., todo ello desprovisto de interés 
pragmático, instrumental o utilitarista. Es por esto que se ha dicho que la poesía y los poetas son 
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quienes mejor captan esa realidad humanizada porque es admirada contemplación desinteresada. Si en 
algo puede servir todavía la escuela es como espacio y tiempo de humanización, y para este fin son 
inútiles todos aquellos medios que no ayuden a alcanzarlo (nos referimos a normas, planes de 
estudios, diseños curriculares que nada tienen que ver con el contexto de los alumnos, materiales 
obsoletos, contenidos desfasados, etc.). 

Empezaremos diciendo una obviedad: la realidad en la que vive el hombre es compleja porque es una 
construcción colectiva y como tal puede ser interpretada de múltiples maneras. A nuestra cultura 
occidental con frecuencia se le olvida que existen otras culturas que aportan tanta riqueza de 
conocimientos como pueda aportar la nuestra, pero no se nos puede olvidar que nuestra cultura 
occidental se ha adentrado, desde hace mucho tiempo, en un racionalismo utilitario que ha 
desembocado en una sociedad “controlada y programada, en la que la existencia del individuo se 
planifica, así en el trabajo como en el ocio”. (Diéguez y Atienza, 2003). 

Es el momento, entonces, de retomar el camino de lo humano. Es necesario mirar la realidad con 
mirada humanizada. ¿Será posible, por tanto, poderla captar, entenderla y asumirla para nuestra propia 
realización y nuestro propio conocimiento de lo humano? Seguramente esto no es tan fácil ni tan 
simple, sencillamente porque las cosas no lo son, y porque el camino que nos conduce al 
conocimiento es un camino lleno de dificultades cuando no de prohibiciones. Y por una razón más a 
añadir de la que nos advierte Octavio Paz en su novela Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la 
fe, al decirnos que el conocimiento es trasgresión. Es decir, el acceso al conocimiento muchas veces se 
logra saltándonos normas y prohibiciones que nos han sido impuestas para ocultarnos el verdadero ser 
de las cosas. La enseñanza que sacamos de esto es que muchas veces hay que ser transgresores si 
queremos alcanzar el conocimiento, lo que, sin duda, nos hace ser sospechosos y peligrosos para 
quienes están instalados en la más pura ortodoxia; o podemos ser acusados de “malos patriotas” o 
“perversos ciudadanos”. La Historia está llena de “sospechosos” que tuvieron la osadía de querer 
entender la realidad desafiando normas y leyes que solo pretendían, y siguen pretendiendo, ocultarla, 
con el solo objetivo de que luzca y predomine “su verdad”, que en definitiva se traduce en 
salvaguardar sus propios intereses. 

La escuela, en palabras de Lipman puede construir como destruir, anular como elevar, convertir 
tímidos en valientes y valientes en mezquinos. La escuela tendrá que plantearse seguir siendo una 
institución que funciona bajo los dictados de las clases dominantes y que, por lo tanto, solo sirve a 
esas clases, o ser transgresora rompiendo ese vínculo y ampliando sus horizontes y sus fines para 
servir a la humanidad entera. “Seamos realistas, pidamos lo imposible”, así decía un graffiti en las 
paredes de la Sorbona en París en el Mayo francés del 68. 

La realidad en muchas de nuestras escuelas es que siguen lastradas por la concepción positivista en la 
enseñanza de los conocimientos y en su metodología. Este tipo de escuela ha eliminado de sus aulas lo 
que llamamos una relación dialéctica. Esa relación que de forma natural se establece entre el hombre y 
la realidad dando como resultado el ser de las cosas. Ya lo dice Engels: “…son los hombres quienes 
hacen su propia historia, pero en un medio dado que la condiciona sobre la base de relaciones reales 
anteriores”. Esta manera natural de relación no se da en la escuela, entre alumno y realidad 
(conocimientos), al faltar esa relación, la escuela pierde su sentido porque ya no es el lugar donde se 
propicia el encuentro entre alumno y realidad. Parafraseando al escritor Roa Bastos, lo que se da en la 
escuela es un encontronazo. El alumno se da de bruces contra un conocimiento que se le impone, que 
no entiende porque no forman parte de su realidad.  

Hoy la nueva pedagogía aboga por el llamado aprendizaje significativo, y es aquí donde se establece 
esa relación dialéctica entre realidad y alumno que, de forma natural, él experimenta en la vida diaria 
y que interioriza (formando parte de él mismo). Podemos decir, entonces, que cuando realidad y 
alumnos se encuentran  (el encuentro siempre es intercambio), esa realidad ya no es la misma ni 
tampoco el alumno es el mismo. Es ahí, en ese intercambio, donde se ha producido el aprendizaje. La 
manipulación del objeto, de la realidad, por parte del alumno, le permite a este el aprender. Podemos 
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concluir, por consiguiente, que la escuela, la mayoría de las veces, ha actuado a espaldas de la realidad 
imponiendo una visión no dialéctica de la misma. 

Por otra parte los organismos oficiales creen que la llamada de Europa a la convergencia en los planes 
educativos acabará con este tipo de escuela anacrónica. Pero esa llamada a la convergencia parece 
más un deseo de que la educación y todo el Sistema Educativo, desde la educación infantil a la 
universidad, esté más al servicio de los intereses del libre mercado que a potenciar una ciudadanía que 
ahonde en la convivencia democrática haciendo esta más completa, más crítica, más real y más 
participativa, para hacer de Europa, la Europa de los ciudadanos y no la Europa del mercado 
competitivo, neoliberal, junto con los países más fuerte del área económica. 

La idea de preparar a los niños y a los jóvenes para un orden superior con la finalidad de que nada 
cambie hay que abandonarla. Hay que ayudar a las jóvenes generaciones para que su preparación 
contribuya al cambio y para que piensen por su cuenta. No tener dogmas (ideológicos, políticos, 
económicos, religiosos…) supone una libertad de acción y de elección. 

A la escuela de hoy le corresponde educar a las jóvenes generaciones para que comprendan bien los 
procedimientos científicos y los fenómenos sociales, culturales, políticos de las sociedades en las que 
viven y se desarrollan. Ese es su cometido y ese es su deber: ofrecer un tipo de conocimiento abierto 
como si se hiciera en ese momento. No puede continuar transmitiendo conocimientos cerrados que, 
además de impedir a los niños que descubran por sí mismos el camino que nos ha llevado a ellos, lo 
que hace es adoctrinar en el dogmatismo científico para que nada cambie. 

Aprender es abrirse hacia lo desconocido con motivación de curiosidad, manipulando los elementos 
que componen el objeto de estudio. Alguien ha dejado dicho que el niño entra en la escuela con una 
interrogante y sale de ella con un punto. Es la mejor definición de lo que en muchos casos hoy hace 
una escuela positivista que solo instruye pero que no enseña a descubrir, a pensar, a plantearse 
interrogantes, a saber dudar. 

Lo más frecuente, por otra parte, son aquellos que han crecido irracionalmente y que forman a sus 
hijos también irracionalmente. Escuelas más razonables significan futuros padres más razonables, 
ciudadanos más razonables y valores más razonables (Lipman, 1998). 

Lejos de esto, la escuela de hoy no suele ser una escuela abierta a la realidad social, política e 
ideológicamente plural y diversa, en dónde están emergiendo nuevas concepciones y valores nuevos 
que tienden a desplazar valores tradicionales ya superados, pertenecientes a otras realidades sociales 
pasadas. La escuela ha de ser concebida como un servicio público básico. Su función no es servir a un 
determinado público, ni siquiera al público en general; su auténtica finalidad es crear ese público para 
la formación de una ciudadanía responsable, razonable, crítica y participativa. Fuera de esto solo 
queda la repetición de esquemas trasnochados y la pervivencia de estructuras sociales que solo 
benefician a ciertos sectores económicos e ideológicos (Bourdieu, 1981). 

Los teóricos del conflicto hablan del llamado currículum oculto, que consiste en el adoctrinamiento en 
el aula, y de forma sutil, en ideas políticas o valores culturales concretos (Bowles y Gintis, 1976). 
Según esto tendríamos que analizar con detenimiento si detrás de la llamada Convergencia Europea, 
no se esconde un currículo oculto que sutilmente quiera uniformar criterios en los ciudadanos 
europeos del próximo futuro. 

NUESTRA PROPUESTA 

En el libro de Gabriel García Márquez, Vivir para contarlo (memorias del autor), citando a Bernard 
Shaw pone en boca de éste la siguiente frase: “Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación 
para ir a la escuela”. Hay en esta frase una contraposición entre la vida real y lo que en la escuela se 
enseña. Existe un divorcio entre escuela y vida, entre escuela y realidad. Quizás lo que el niño espera 
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de la escuela es que esta sea una prolongación de sus vivencias cotidianas. No es así; lo que el niño 
encuentra en la escuela es una estructura cerrada que le encorseta, y que le impide el desarrollo de su 
curiosidad innata. Es una escuela descontextualizada por lo general, que no propicia la indagación y el 
descubrimiento que el niño hace en otros contextos. 

Nos dice John Dewey en Experiencia y educación (1963) que “el problema del método en la 
formación de los hábitos del pensamiento reflexivo es el problema del establecimiento de las 
condiciones que despiertan y guían la curiosidad”. 

Pues bien la propuesta metodológica que nos atrevemos a exponer aquí parte de esa idea de Dewey y 
que se quiere enlazar con la labor de quienes, en la Marina Baixa, desarrollan esa tarea de 
investigación y conservación del patrimonio histórico-cultural de nuestra comarca. 

Una cuestión a criticar ha sido y es la perspectiva sincrónica de la enseñanza de los fenómenos 
socioculturales e históricos al abordarlos como elementos desconectados del contexto en el que han 
aparecido y en el que cobran, de este modo, plena significatividad. 

Desde esta perspectiva creemos que, probablemente, sea la enseñanza del patrimonio local la vía 
didáctica más eficaz para el aprendizaje de las manifestaciones socioculturales e históricas en un 
ámbito más amplio y universal. Cuanto más conozca el niño su patrimonio, el que está en su contexto, 
mejor se identificará con su identidad cultural y le incitará más su curiosidad por ampliarlo 
geográficamente. 

Como afirma Xavier Hernández, “una sociedad que respete y cuide su patrimonio natural y su 
patrimonio cultural evidencia un notable grado de civilización”. Prescindir de las variaciones locales 
es cerrar los ojos a la diversidad de las realidades del mundo. Hoy sabemos que el conocimiento de lo 
local no es merma ni está en contradicción con la idea de la aldea global. Ni partir del conocimiento 
local significa empobrecer el conocimiento. Las transformaciones que experimentan las sociedades 
son transformaciones locales y globales a la vez, son dos realidades que se funden en una sola y que 
han de ser valoradas por igual. Son dos aspectos de una misma realidad que se dan en contextos 
diferentes en cuanto a valores culturales distintos que son producto de unas relaciones básicas 
infraestructurales. Así el estudio de lo local no es frente a lo global; no es un estudio separado de los 
elementos que componen ambas situaciones, sino que de lo que se trata es de establecer sus 
conexiones, sus relaciones internas con la totalidad. 

El estudio y análisis de los fenómenos histórico-culturales tienen una función dialéctica trascendental 
en cualquiera de los ámbitos educativos, desde la Educación Infantil al Bachillerato, ya que despierta 
en los alumnos una serie de valores que sin duda le ayudan a integrarse mejor en su contexto. 

Probablemente sea la vía didáctica del patrimonio local el camino cierto para la enseñanza de las 
manifestaciones artísticas, históricas y culturales que en ese contexto existe y que nos son útiles para 
la comprensión del fenómeno creador del hombre a escala planetaria. La curiosidad y la 
sensibilización que puede despertar en los niños los fenómenos locales de esta índole, al serle 
cercanos, cobran significación e interés, lo que les lleva al respeto y admiración por lo descubierto y a 
valorarlo como un bien que hay que conservar. 

Igualmente el conocimiento del patrimonio local nos puede llevar a una mejor comprensión y 
aceptación de las diferentes culturas. Uno de los novedosos fenómenos socioculturales que las 
sociedades occidentales tienen planteado, a raíz de las constantes corrientes migratorias, es el de la 
multiculturalidad. La apuesta por un modelo educativo que integre, como uno de sus objetivos 
fundamentales, el reconocimiento del pluralismo cultural y el respeto de la propia identidad en la 
construcción común de una ciudadanía cohesionada y democrática, es la más adecuada para superar la 
fragmentación cultural. De ahí que pensamos que es el conocimiento del patrimonio local lo que nos 
puede llevar a un mejor acercamiento hacia la comprensión de la sociedad multicultural. 
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Si nos detenemos a analizar las sociedades mediterráneas, de las que formamos parte,   apreciaremos 
que este fenómeno multicultural que ahora vivimos no es nuevo, hunde sus raíces en el pasado 
histórico común, y que se caracterizaba por ser abierto y respetuoso con las diferencias, y no solo eso, 
también era integrador, sin que ninguna cultura tuviera que renunciar a sus esencias y manifestaciones 
(Al-Andalus). 

La huella histórica de nuestro patrimonio local no puede ser considerada como un testimonio aislado, 
al contrario, son manifestaciones culturales importantes que denotan las conexiones con otras culturas 
y pueblos del Mediterráneo (se ha dicho del Mediterráneo que es el mar de los encuentros). De lo que 
podemos deducir que el aprendizaje del patrimonio cultural e histórico, por parte de la población 
escolar de nuestra comarca, es una vía segura y necesaria para que estos escolares se formen como 
ciudadanos en una sociedad multicultural y multiétnica. Será una garantía para la futura convivencia 
democrática entre culturas distintas. 

En las directrices dadas por el Consejo de Europa, podemos apreciar las recomendaciones que se dan 
sobre la enseñanza del patrimonio. Se observan dos objetivos claros: 1) Considerar al patrimonio 
artístico como un valor educativo determinante, y 2) Despertar la sensibilización sobre su 
conservación. 

En la IV Conferencia Europea de Ministros de Patrimonio Cultural, celebrada en  Helsinki en 1996, se 
dice: “La pedagogía del patrimonio debe destacar los valores históricos, artísticos y éticos que el 
patrimonio cultural representa para la sociedad, enseñando el respeto a las identidades múltiples, el 
desarrollo de la tolerancia y la lucha contra las desigualdades y la exclusión”. Igualmente el Consejo 
de Europa hace referencia a esta cuestión en 1998 en su Recomendación respecto a la pedagogía del 
patrimonio. En el Convenio para la salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, celebrado 
en Granada en 1985,  recomienda como uno de los objetivos “Despertar o incrementar el interés del 
público, ya desde la edad escolar,  por la protección del patrimonio”. También en la Segunda 
Conferencia Europea de Ministros responsables del Patrimonio Arquitectónico, nos invita a “fomentar 
el conocimiento y la comprensión del patrimonio cultural mediante programas educativos en el medio 
escolar y extraescolar”. 

Todas estas recomendaciones conllevan una extraordinaria labor a la hora de abordar el diseño de una 
didáctica del patrimonio local que no se concretice solo y exclusivamente en un mero análisis o 
“visita” simplista de los monumentos artísticos o de interés etnográfico y cultural. De ahí que, en 
cierto modo, debemos concretar a qué etapa educativa tendría que dirigirse, cuáles deberían ser los 
objetivos a alcanzar y qué contenidos serían los adecuados para trabajar en los objetivos propuestos. 

Desde la escuela infantil los niños y niñas deberían ir reconociendo su entorno sociocultural más 
inmediato y representativo, familiarizándose con los aspectos más comunes y accesibles a su edad por 
medio de la observación directa acompañada de explicaciones cuya estructura narrativa participe de 
las características del cuento (Egan, 1991). 

Posteriormente en la etapa de Primaria y Secundaria se insertarían programas para la adquisición de 
conocimientos sin abandonar la observación directa, pero introduciendo como objetivos la recogida e 
interpretación de datos que los haga protagonistas de su propio aprendizaje y que les ayude a 
reconstruir, reinterpretar, redescubrir sus raíces socioculturales. Hablamos pues, de una metodología 
en la que los niños son “pequeños investigadores”. 

Dentro de esta programación obviamente contemplamos el acceso del alumno al conocimiento de 
otros patrimonios locales que le ayudarán a conocer mejor su propia identidad cultural y a reconocer 
la identidad de las otras culturas que no son sino las distintas respuestas dadas por el hombre en 
contextos diferentes, respuestas distintas que suelen tener como raíz necesidades comunes. 

Finalmente, el estudio de la historia local es también un conocimiento a tener en cuenta a la hora de 
elaborar proyectos curriculares en torno al patrimonio más cercano, teniendo en cuenta la necesidad 
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de ir ampliando la perspectiva que supere lo meramente localista, por lo que el material didáctico que 
esto supone, ayude a comprender no solamente el propio entorno, sino el dinamismo social que nos ha 
llevado a la realidad multicultural. Por ello sería bueno partir de la historia local como ejemplo 
concreto de una visión global de la historia de la humanidad. En definitiva, se trataría de captar la 
atención sobre el hecho de que la historia local es el resultado de las simbiosis culturales producidas 
en un ámbito más general, a escala regional, nacional, o a nivel planetario (Prats, 1996). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Vista del interior del Museo Arqueológico y 
Etnográfico de Relleu. 
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Durant les Jornades s’insistí en diferents qüestions que, de forma recurrent, acudiren a les 
lectures de les ponències i els subsegüents debats. A la fi de les sessions, els coordinadors 
llegirem als assistents unes breus conclusions, aceptades únanimement i enriquides amb 
algunes aportacions d’aquests, que intentaven recollir aquelles consideracions, per tal que 
queden per al futur, com a contribució concreta de l’event a la protecció del nostre patrimoni, 
i particularment de l’hídric (natural) i hidràulic (cultural).  
 
En primer lloc, els assistents a les II Jornades de la Marina Baixa, insistim en la necessitat 
d’instruments de protecció del patrimoni hidráulic de la Marina Baixa, i sobretot en la seua 
inclusió en els catàlegs de béns i espais protegits. Cal promocionar urgentment la declaració 
dels principals elements individuals i dels grups d’ells (pous de neu, molins, etc.) dins la més 
alta categoria de protecció de què disposem, la de béns d’interés cultural. 
 
Demanem l’estructuració d’aquest patrimoni en rutes culturals, la producció d’infrastructura 
per a la seua posada en valor, per tal d’obtenir el necessari profit socio-cultural i que 
servisquen com a mitjà per al desenvolupament local arrelat, sostenible i de qualitat. 
 
Valorem la divulgació, a tots els nivells (editorial, als mitjans de comunicació, per Internet, 
en museus i exposicions i en equipaments i events culturals de tot tipus), com el principal 
mecanisme de valoració d’aquest patrimoni per part de la població.  
 
Trobem que tan importants com la investigació són els fets de compartir les idees, els 
coneixements, els problemas i llurs solucions. En tot açò serà molt important l’emergent 
Associació d’Estudis de la Marina Baixa. 
 
S’ha apuntat també la necessitat de denunciar amb fermesa la transformació de la toponímia 
vernàcula, fonamentalment per urbanitzacions i edificis (del tipus “Altea Hills”, “Nucía Park” 
o “Atrium Beach”). Es va posar com a exemple (sempre millorable) en l’àmbit comarcal, per 
alguns assistents, el cas de la Vila Joiosa, on s’està produint una fixació de topònims: així les 
urbanitzacions “El Xarquet”, “Plans” o “Gasparot”, o els edificis “Campana”, “Creueta”, 
“Les Ribetes” o “L’Hort de l’Au”, entre altres. Les autoritats locals de la comarca deurien 
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promoure, en la mesura de les seues possibilitats, aquesta dinàmica de conservació de 
topónims que conformen també la nostra identitat. 
 
Per altra banda, María Justiniano insistí, amb aprobació general, en la necessitat que  cada 
poble tracte de respectar la seua tradició constructiva en els 
nous edificis i en les reformes que es fan dels antics, tenint en compte els diferents elements 
que els composen: ràfecs, colors, brancalades… Les normes dels catàlegs de béns i espais 
protegits i dels Plans Especials en el cas dels BICs en tenen la paraula. 
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