
Presentació

Amb aquest volum sobre documents antics de la costa comencem la publicació 
d’una sèrie de treballs monogràfics que hem anomenat “dossiers”. La revista Sarrià 
(segona època) s’ha organitzat de forma que publicarem dos números a l’any de tipus 
convencional, amb les diferents seccions que apareixeien ja al número 1: articles, 
entrevista, ressenyes, etc. Però, hi haurà un tercer número anual de menor extensió, 
sobre un tema particular, diferent en cada ocasió. Tema que pretén aportar informació 
sobre un aspecte del nostre patrimoni natural, històric o cultural que considerem que 
ho necessita, per la dispersió i dificultat de trobar les fonts originals, per exemple. 
En compensació al menor número de pàgines, procurarem que els dossiers aporten 
il·lustracions a color, de què estan exclosos, de moment, els números convencionals. 

El primer dossier de Sarrià està dedicat als documents antics que descriuen 
la costa de la Marina Baixa. El nom mateix de la comarca, la Marina, ja ens indica la 
importància que té el litoral en la nostra història. Vivim al costat de la mar, una mar que 
és ocasió de negocis, viatges i perills. Una mar que és motiu de l’elaboració de diferents 
documents i concretament d’alguns que descriuen els seus detalls i que ordenen com 
s’ha de vigilar. La pirateria i el contraban han trobat un ambient molt favorable en les 
xicotetes platges que hi ha per la nostra costa, la costa accidentada que determina el 
contacte de les serres bètiques amb el mar mediterrani. La Marina Baixa és especial 
entre les comarques valencianes en disposar d’una costa molt elevada: no tenim les 
extenses i monòtones marjals d’altres llocs, sinó una alternàncies de cales i penya-
segats.

Ente els documents de descripció de la costa hi ha mapes i textos. Mostrem 
alguns detalls de mapes antics, com a imatges acompanyants del text. El patrimoni 
cartogràfic de la comarca és més extens, i requereix una investigació i recollida que 
està lluny de ser completa. L’Associació d’Estudis de la Marina Baixa està treballant 
en aquesta direcció, entre altres línies de treball. Els mapes més antics són portolans 
per a ajuda en la navegació al Mediterrani, datats aproximadament entre 1300 i 1600. 
D’ells només presentem un resum de la informació que ens donen dels ports de la 
nostra comarca, basat en publicacions anteriors sobre la matèria.

Quant als textos, sí que pretenem reunir una part important dels existents, 
després d’una recerca bibliogràfica, si bé·no podem assegurar que no hi haja altres 
fonts substancials. I més que se’n poden descobrir en el futur. Aquests textos són 
d’època moderna (1500 a 1800), però hem afegit també alguns del segle XIX, per 
continuitat temàtica. Hem extractat els fragments relatius al litoral de la Marina Baixa. 
Algunes de les obres són ben conegudes, altres no tant. Fins ara la majoria eren de 
difícil accés, si bé cada vegada es poden trobar més documents a internet. 

Esperem que els nostres socis i lectors troben curiós i interessant aquest primer 
dossier, que hem preparat amb il·lusió.

Equip editorial de Sarrià 


