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Clapir. Joves Historiadores i Historiadors Valencians 
Som el que som, perquè abans vam ser el que fórem 

Joan Fuster 

 

El 4 de febrer de 2013, un grup d'estudiants de 4rt. curs del Grau d'Història de la Universitat de València vam 

emprendre un camí difícil, ple d'esculls però no per això amb menys il·lusió: la creació d'una revista digital per a la 

divulgació de la Història del País Valencià, de la nostra terra. El resultat fou "Clapir. Joves Historiadores i 

Historiadors Valencians". Han passat quasi quatre anys i el resultat és esperançador: més de 100 articles publicats, 

milers de visites a la plana web (www.clapir.org) i amb publicacions continues al nostre facebook (@grupclapir), 

on els nostres seguidors i seguidores (més de 3.200) ens segueixen diàriament, llegint i comentant els nous 

continguts i ajudant-nos a créixer amb el seu interès, i també al nostre twitter (@ClapirHistoria). 

 

La primera pregunta que ens ve al cap és: què significa "Clapir"? La definició del terme és "lladrar el gos amb un 

criat agut i penetrant, especialment quan descobreix la caça". Amb aquest mot valencià hem pretès identificar el 

nostre projecte com un intent decidit i potent de reivindicació valenciana de la nostra història. Davant les dificultats 

que observem en el món de la història per a vertebrar una historiografia valenciana, vam decidir crear aquesta 

revista per a cobrir, encara que parcial i generalment, una mancança en l'àmbit acadèmic que ens motivà a fomentar 

les principals línies d'investigació sobre els temes d'història del País Valencià, una història molt interessant que tots 

i totes deguem redescobrir. Tot això, clar, atenent a les nostres possibilitats d'acció. Així doncs, sempre hem pretès 

-i continuarem fent-ho- confeccionar una revista de tipus historiogràfic que intenti agrupar les línies d'investigació 

més actuals, els descobriments més recents i que recopili les fites més destacables de la nostra història. Què volem, 

doncs? Pretenem pal·liar l'oblit d'aquesta vessant de la història i que els investigadors més consolidats continuen i 

milloren la tasca investigadora, tot refent els eixos temàtics i el panorama historiogràfic del País Valencià. 

 

Objectius i publicacions 

El grup Clapir ha traçat i esbossat uns objectius fonamentals que ens permet obrir un ampli ventall de possibilitats 

que difonem sempre a través de la nostra pàgina web. A saber, la realització d'una història que pivota i es centra a 

l'àmbit del País Valencià; a més, difondre aquesta història a través d'uns dels elements claus de la nostra cultura: 

l'ús i promoció del valencià, de la nostra llengua.  

 

La manca de l'exercici reflexiu en molts aspectes de la nostra història, així com la falta de publicacions i 

investigacions en profunditat, com de la seua difusió cap a la societat, és palesa a quasi tots els àmbits socials, 

econòmics, institucionals i culturals del nostre territori. Per això mateix, al llarg d'aquests dos anys hem 

desenvolupat una tasca que creiem imprescindible, única i profitosa, per impulsar des de l'àmbit acadèmic les 

nostres propostes per a la reconstrucció de la nostra història. Unes propostes que sempre han anat de la mà del to 

reivindicatiu: història i llengua: parlar de la nostra història utilitzant part de la nostra història, de la nostra llengua. 

Si ho hem aconseguit? Les vostres aportacions ho demostren. Gràcies a vosaltres continuem treballant per la nostra 

història, per la nostra cultura, pel nostre llegat. Conèixer la nostra història és conèixer-nos. 

 

La revista Clapir manté publicacions mensuals al voltant dels estudis i publicacions, congressos i temàtiques que 

interessen tant al públic especialitzat com a l'àmbit divulgatiu. Aquestes estan pensades en oferir un nivell 

especialitzat però al mateix temps divulgatiu, fàcil d'accedir i entendre, fonamental per a la seua difusió i fàcil de 
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digerir. Sempre tractem de realitzar una història pensant en un ampli espectre del nostre territori (València, Castelló 

i Alacant), però sense perdre un nivell de qualitat acadèmica i professional. Les nostres publicacions estan referides 

a períodes històrics englobats en les cinc categories clàssiques de divisió de la història: Prehistòria, Història Antiga, 

Medieval, Moderna i Contemporània, més aspectes de la història de l'art i de la historiografia. 

 

El resultat, a dia d'avui, com hem comentat anteriorment, és un total de més de 100 publicacions, trobant articles 

tant interessants que van des dels temps prehistòrics amb els primers pobladors de les nostres terres fins a temes 

actuals. S'han publicat temes atractius com el seu origen romà, amb la seua errònia relació amb el jaciment romà de 

Sucro, temes com l'expulsió dels jueus del Regne de València, la Pesta Negra, les biblioteques valencianes, les 

germanies, la participació de la dona al món valencià, els moviments migratoris dels valencians a Nova York, les 

col·lectivitzacions agràries, la II República o la transició política de franquisme, entre desenes i desenes de temes 

que podreu trobar a la pàgina web de la Revista (www.clapir.org). 

 

El nostre primer llibre: “Clapir. El crit de la història” 

La nostra història és inacabable. Els articles que anem fent mensualment no són més que una ínfima part del nostre 

llegat cultural i històric. Però tot i ser una història llarga i sense fi, és la nostra obligació recordar-la per a que no 

caigui en l’oblit. Amb el present llibre, editat i publicat per l’editorial valenciana Drassana i amb l’inestimable 

col·laboració al pròleg de la investigadora de l’Edat Moderna i professora de la Universitat de València, Amparo 

Felipo Orts, pretenem fer-nos sentir més enllà de les planes i xarxes web: a través de la publicació per escrit. 

L’índex es compon de vint-i-un articles en els quals trobem temes de totes les etapes històriques, passant des de la 

Valentia romana, el teatre romà de Saguntum o l’aqüeducte de Peña Cortada, als problemes dels càtars, l’urbanisme 

de la València del Segle d’Or, les dones agermanades, les conversions forçoses de mudèjars, l’expulsió dels 

moriscos, l’enforcall de Cabdet,  el pacte de Tortosa, fins a temes d’una època més pròxima, com la revolució del 

petroli a Alcoi, les cigarreres valencianes, la lepra al sanatori de Fontilles, l’arribada del cine a València, els 

successos de Cullera del 1911, l’emigració de valencians cap a Nova York o la fi de la Segona República al port 

d’Alacant. 

 

Un nou pas: “Clapir. Revista digital d’Història Valenciana” 

I ací estem. Després de quatre anys, iniciem un nou camí, més il·lusionats que mai: la creació de la nostra primera 

revista digital seriada, Clapir. Revista digital d’Història Valenciana. Esperem que gaudiu d’aquest primer número 

i, sobretot, que vos agraden encara més els següents.  

 

Grup Clapir 

1 de desembre de 2016  

Membres i antics membres de Clapir al 

Centre Cultural La Nau (València, 

2014). 

http://www.clapir.org/
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Presentació 

Fa vora quatre anys, un sentiment d’angoixa i preocupació per la marginació de la 

història valenciana en diversos àmbits va engegar el naixement d’aquest projecte 

que hauria de presentar-se en forma de revista on-line amb el principal objectiu de 

construir una història que pivota i es centra a l’àmbit del País Valencia i, a més, 

difondre-la a través d’un dels elements clau de la nostra cultura que és l’ús i 

promoció de la llengua valenciana. Sens dubte, considerem que existeixen unes 

‘barreres’ entre el món acadèmic i la societat que impedeixen que la història 

cumplisca la seua funció social. Això és, per transcendir a l’escenari ciutadà, 

necessitem de la ferramenta divulgativa per difondre el coneixement científic d’un 

mode accessible per al públic general. 

És per això que les pàgines que ací s’inicien recullen de forma breu i directa una 

sèrie de petits articles ben suggeridors que ens ofereixen una panoràmica més profunda de la nostra història: 

patrimoni, dones i homes singulars, cultura material, successos transcendentals, mentalitats i comportaments... són 

un tast del que Clapir pretén oferir en aquest projecte, perquè una cosa és clara: cal descobrir la nostra història, 

doncs ens permet apreciar la nostra essència i ser els amos del nostre propi pensament.    

Míriam Devesa Benlloch, presidenta de  

Clapir. Joves Historiadores i Historiadors Valencians 

 

Qui ens ho anava a dir... quan estàvem en 4rt. curs de la carrera, innocentment, 

crearem Clapir. En un mes farem els quatre anys, i hem canviat moltíssim. Hem 

evolucionat a tenor del que aquest projecte ens ha deparat. Digueu-li “associació”, 

revista digital, grup, pàgina web, etc., per a nosaltres cada dia és un gran pas, 

perquè Clapir no evoluciona amb nosaltres: nosaltres evolucionem amb Clapir. 

Ens apassiona la divulgació científica de la nostra història. Cadascú i cadascuna 

dels membres, des de la seua especialitat o època, intenta aproximar-nos 

contínuament a una història inacabable, desconeguda i, fins a cert punt, inabastable. 

Inabastable i incompleta. Eixos dos enormes adjectius ens feren moure’ns i crear 

aquesta revista, perquè no podem continuar pensant que la història dels valencians i 

les valencianes començà fa gaire un segle. Fa mil·lennis que els nostres 

avantpassats començaren a crear una història, un discurs continu que s’ha transmès 

a través de les restes materials (arqueològiques, artístiques, etnogràfiques, numismàtiques o epigràfiques), la 

documentació escrita (primària i secundària) i les fonts orals. Nosaltres ho tenim clar: des de Clapir continuarem 

treballant per la cultura, per la història i per la nostra llengua. Perquè és la nostra vocació i ens encanta. 

Continuarem fent clapits per vosaltres, per la història de País Valencià. 

 

J. A. Montalbán Carmona, vicepresident de  

Clapir. Joves Historiadores i Historiadors Valencians i editor de la revista 
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L’EXÈRCIT QUE CONQUERÍ VALÈNCIA 

per Javier Fajardo Paños 

a conquesta de València, de la mateixa 

forma que s’operà a Mallorca, combinà les 

accions armades amb les negociacions i els 

pactes. Només en escasses ocasions 

s’entaularen veritables enfrontaments armats, com, 

per exemple, a la batalla del Puig. Allò més habitual 

van ser els setges de diversa duració, com fou el de 

Borriana o la ciutat de València, que conclogueren en 

capitulacions i significaren, al cap i a la fi, el 

lliurament de les principals vil·les i ciutats. 

D’aquesta forma, la població musulmana restava 

concentrada en ravals específics, com és el cas de 

Xàtiva, d’Alzira o València. 

El territori del “Sarq al-Andalus” fou conquerit en 

diverses etapes durant diversos anys i, en 

conseqüència, no hi va participar una força 

homogènia com la que atacà Mallorca. Cal destacar, 

llavors, que en aquestes campanyes en territori 

valencià el rei Jaume I hagué de fiar, concretament, 

en la noblesa aragonesa atès que els senyors feudals 

catalans encara no havien digerit l’empresa de 

Mallorca i, just en aquells moments, parts dels 

efectius catalans s’empraven amb Guillem de 

Montgrí, arquebisbe de Tarragona, en la conquesta de 

l’illa d’Eivissa, que es va materialitzar el 1235. 

 

 

 

 

 

Aleshores, Jaume I, amb voluntat de realitzar el cop 

definitiu contra València, va convocar els vassalls, 

amb la pretensió que s’uniren a la host reial, a 

principis d’abril (en temps de Pasqua) del 1238.  

 

 

 

 
 

 

Paulatinament, els nobles s’hi van anar incorporant 

lentament i remugant. El 23 d’abril de 1238, el 

monarca únicament comptava amb efectius templers 

i hospitalers, juntament amb els comanadors 

d’Alcanyís i Calatrava, i de la seua pròpia mainada; 

tot plegat no sumava més de 200 cavallers, 150 

almogàvers i un miler de peons. Amb tan insuficient 

força començava el setge de València. 

Dies desprès, s’hi uniren les tropes de l’arquebisbe de 

Narbona, vora 40 cavallers i 600 peons i, a més a 

més, les milícies de les ciutats aragoneses i catalanes, 

entre les quals va destacar especialment Barcelona. 

El caràcter de croada que se li va atorgar va provocar 

l’arribada de cavallers francesos, i fins i tot 

d’Hongria (ja que la dona de Jaume I era d’aquest 

indret). Segons “El llibre dels Fets”, front a la ciutat 

de València es van concentrar un miler de cavallers i 

60.000 peons, contingent que respon a la tònica 

d’expedicions pretèrites pel que fa a la cavalleria i 

L 

Només en escasses ocasions s’entaularen  

enfrontaments armats. Allò més habitual 

van ser els setges, com fou el de Borriana o 

la ciutat de València, que conclogueren en 

capitulacions. 

 

Recreació de l’entrada del rei Jaume I a València a 

partir de les pintures murals del Castell d’Alcanyís 

(Hernàndez, Riart, Rubio, 2009: 39). 
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desmesurat pel que fa a la infanteria. Cal puntualitzar 

el possible augment de participació d’almogàvers en 

aquest exèrcit segons ens narren la crònica de Ramon 

Muntaner i “El llibre dels Fets”, comentat adés. 

Aquest fet es fa palès en les constants cavalcades: “I 

poguérem ésser fins a cent trenta cavallers de 

paratge, i d’almogàvers, fins a cent cinquanta, i 

peons, fins a set-cents”. 

Amb la caiguda de Silla i el fracàs de l’ajut tunisià 

s’iniciaren les converses de capitulació de la ciutat de 

València entre Zayyan, emir de la ciutat de València, 

i Jaume I. Els termes de la capitulació establien que 

en els cinc dies següents al 28 de setembre de 1238, 

data de l’acord, es faria l’evacuació de tots aquells 

musulmans que volgueren abandonar la ciutat sota 

protecció reial fins a Cullera. Malgrat tot, els 

incidents que es produïren a finals de setembre entre 

nobles cristians ambiciosos de riqueses i musulmans 

camí de l’exili, van endarrerir fins el 8 d’octubre la 

marxa definitiva de Zayyan i l’entrada solemne a 

València de Jaume I el dia 9 d’octubre. 
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Jaume I entrant victoriós a València. Pintures murals del castell d’Alcanyís (Grup Harca).  
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SANT MIQUEL DELS REIS 

per Maria José Alapont Muñoz 

l Monestir de Sant Miquel dels 

Reis es troba situat a l’Avinguda 

de la Constitució, al barri dels 

Orriols. Si ens apropem, ens adonarem 

que el monestir queda d’alguna manera 

camuflat entre el paisatge urbà actual. 

Sense dubte, aquest fet fa que reste 

inadvertit i que a l’apropar-se poc a 

poc, el conjunt arquitectònic se’ns 

aparega de manera espectacular.  

El conjunt arquitectònic actual, obra 

d’Alonso de Covarrubias, s’emmarca 

dins del segle XVI i per tant, és una 

obra molt important del Renaixement 

valencià que s’associa a l’estil herrerià i 

mostra certa influència amb l’Escorial 

de Juan de Herrera. L’inici de la seua 

història el trobem al 1545 quan el duc 

de Calàbria obté de Pau III una butlla 

papal per a suprimir l’ordre cistercenca 

del monestir de Sant Bernat de 

Rascanya. En el seu lloc s’instaura 

l’ordre dels jerònims i des d’aquell 

moment passa a anomenar-se Sant 

Miquel dels Reis.  

 

 

 

Les raons d’aquest nom les trobem en la 

façana principal de l’església. En el 

primer cos de la façana trobem a Sant 

Jerònim (a l’esquerra) i Santa Paula (a 

la dreta) i sobre la porta un àngel amb 

els escuts d’armes dels fundadors. En el 

segon cos trobem a Sant Miquel amb el 

diable als peus, ja que l’església es 

troba baix la seua advocació. Per últim, 

al tercer cos i rematant els frontons 

semicirculars, veiem els tres reis mags, 

dels quals és Baltasar qui corona la 

façana. I baix d’ell, l’estrella d’Orient.  

 
 

Fou el mateix duc de Calàbria qui va 

concebre un important projecte per 

construir un nou edifici i integrar al 

mateix conjunt una escola d’art i 

E 

El conjunt arquitectònic actual (s. XVI), 

obra d’Alonso de Covarrubias, és una 

obra molt important del Renaixement 

valencià. 

Detall de la façana. Elaboració pròpia, 2014. 
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teologia, una biblioteca i un panteó 

familiar. El projecte, a càrrec d’Alonso 

de Covarrubias, va respectar l’antic 

claustre de Sant Bernat de Rascanya. 

Però, la mort del duc al 1550 i els 

consegüents problemes econòmics 

paralitzen els treballs fins al 1570, 

variant el projecte inicial de 

Covarrubias i seguint el disseny del 

claustre dels Evangelistes de l’Escorial 

de Madrid.  

 
 

La situació del monestir arriba al seu 

punt d’inflexió al segle XIX. Després 

de la Guerra del Francès (1008-1814) 

l’edifici queda molt danyat degut al 

saqueig sofert, a l’ocupació completa 

per les tropes i el robatori al que fou 

víctima. I a més, va a patir el procés 

desamortitzador.  

Al 1835 i després de la venda del 

monestir, tots els religiosos abandonen 

les seues cases i l’ordre dels jerònims 

desapareix. Les diferents propostes a 

partir del 1838 per a donar a l’edifici 

una nova funció no prosperen i continua 

en unes condicions nefastes. Al 1857 es 

destina a albergar un hospici, encara 

que es deixarà de gastar dos anys 

després, deixant l’edifici abandonat i  

víctima de totes aquelles persones que, 

sense mirament, explotaven la riquesa 

de l’edifici, arrancant tot allò que podia 

ser susceptible de ser endut.  

L’edifici queda abandonat fins al 1860 

quan s’aprofita com a presidi de dones, 

però durant poc de temps ja que les 

preses foren traslladades a Barcelona i 

Alcalà d’Henares. Però al 1867 es 

decideix convertir el Monestir en presó 

i al 1874 es condiciona totalment per a 

acomodar 864 cel·les, havent-se creat al 

1883 200 cel·les més. 

Durant i després de la Guerra Civil 

(1936-1939) el presidi de Sant Miquel 

dels Reis és el lloc on es destinen 

nombrosos presos polítics. Aquest fet 

condiciona profundament la concepció 

actual d’aquest edifici tant per als més 

majors com per aquelles persones que 

hagen tingut familiars empresonats a 

Sant Miquel dels Reis.  

Al 1962 el Ministeri de l’Interior ven el 

vell Monestir a l’Ajuntament de 

València i a la Diputació Provincial de 

Presos al pati i al taller (Roca Taver, 2000: 166). 
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València. A pesar de la venda, l’edifici 

segueix servint com a presidi fins el 6 

d’abril de 1966, quan queda clausurat 

definitivament. Després d’aquesta data, 

va servir com a col·legi (Reina doña 

Germana) fins el 1985, al mateix temps 

que servia com a magatzem municipal. 

En la dècada dels 80 es van proposar 

diferents projectes però cap d’ells va 

tirar endavant i cal esperar fins al 1993 

per a que s’inicien definitivament les 

tasques de rehabilitació i conservació de 

l’edifici.  

Bibliografia 

ARCINIEGA GARCÍA, L., El monasterio 

de San Miguel de los Reyes, vol. 1, Biblioteca 

Valenciana, 2001.  

ROCA-TRAVER, F.A., El monasterio de 

San Miguel de los Reyes, Ajuntament de 

València, València, 2000. 

 

LA CASA DEL CABLE, XÀBIA 

(MARINA ALTA) 

per Míriam Devesa Benlloch 

quest edifici, situat al port de 

Xàbia, fou construït el 1860 per 

tal de funcionar com a estació 

telegràfica. En ell es trobava el telègraf, 

a partir del qual s’estenia un cable 

submarí de 113 km. fins Eivissa (a la 

cala de Port Roig, a Sant Josep de Sa 

Talaia). Es tracta de la primera 

connexió telegràfica entre la península i 

les Illes Balears.  

Després de la seua remodelació, sols es 

conserven les columnes, i s’utilitza com 

a sala d’exposicions.  

 

 

 

 

 

 

A 

Dalt: telègraf exposat a la 

Casa del Cable. Baix: 

Façana de la Casa del Cable, 

a Xàbia. Elaboració pròpia, 

2015. 
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ELS TAULELLS CERÀMICS A L’ART BARROC 

VALENCIÀ. ALGUNES ESCENES DE TEMÀTICA 

PROFANA 

per Aida Ferri Riera 

a ceràmica valenciana és una de 

les activitats en la que la 

capacitat creativa dels mestres 

artesans locals ha assolit un gran 

prestigi a tot arreu, destacant 

concretament la rajola vidriada, també 

anomenada taulell o rajola de València, 

la qual es pot trobar en sòcols, cuines, 

balcons, escales, façanes, paviments i 

altars. 

 

 
 

Aquesta rajola vidriada es presenta com 

una de les activitats tradicionals del 

present, però també del passat on va 

aconseguir grans períodes d’esplendor, i 

es que en poc llocs el taulells ceràmics 

adquireixen la qualitat d’execució i 

profusió d’ús com en la València dels 

segles XVII i XVIII. 

Entenem per taulell  aquella peça 

ceràmica de poc gruix, generalment 

quadrada, en la qual una de les dues 

cares és vidriada com a resultat de la 

cocció d'una substància a base d'esmalt, 

que esdevé impermeable i lluenta. 

Aquests poden ser monocromàtics o 

policromàtics, llisos o en relleu.  

 

 

El seu origen és àrab, als assentaments 

de Paterna i Manises que disposaven de 

nombrosos tallers de terrissers 

musulmans es va convertir en una  

L 

La Muntanyeta dels Sants amb l’Ermita dedicada 

als Benissants de la Pedra, Abdó i Senent, i la Casa 

de l’ermità.  

 
Interior de la casa de l’ermità de la Muntanyeta dels 

Sants (Sueca). 
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florífera industria a les darreries del 

segle XIV. Si bé la taulelleria gòtic-

mudèjar valenciana va assolir un gran 

reconeixement tant dins com fora del 

nostre territori, no es menys cert que, 

posteriorment, va sofrir una forta crisi 

deguda al auge y competència d’altres 

centres productors com Sevilla o 

Talavera i a l’expulsió dels moriscos en 

1609. Amb la recuperació econòmica i 

social registrada a finals del segle XVII 

i, sobre tot, en la següent centúria, la 

rajola vidriada prosperà, envaint 

l'arquitectura en revestiment de 

superfícies interiors o exteriors i com a 

element decoratiu aïllat. 

 

 

La temàtica (al·legòrica, devocional, 

profana, etc.) i el tipus d’ornamentació 

(geomètric, de motius vegetals i 

animals, grotescos, etc.) es diversa i ha 

anat variant al llarg del temps, i es que 

els exemples d’aquests tipus de 

manifestacions artístiques són molt 

abundants a les nostres terres. A 

continuació, mostrarem els taulells 

ceràmics de temàtica profana 

conservats a la casa de l’ermità de 

Muntanyeta del Sants (Sueca), ja que 

son poc coneguts i un excel·lent model 

de les rajoles vidriades que es portaven 

a terme al segle XVIII. 

La Muntanyeta dels Sants es veu 

coronada al caramull per l’ermita dels 

Sants, a l’advocació de Sant Abdó i 

Sant Senent, patrons dels llauradors i 

protectors contra les granissades que 

malven la collita. Junt a aquest petit 

temple, es troba la casa de l’ermità que 

feia el paper de residència ermitana i 

que esta formada per una estança molt 

ben conservada i d’un gran valor 

cultural, artístic i històric. 

 

 

Es ací on trobem dotze taulellets 

concebuts com a un espill de l’àmbit 

culinari, amb aliments i utensilis de 

cuina que devien de formar part de la 

vida quotidiana i de la dieta valenciana 

del segle XVIII. Podem apreciar tres 

culleres de fusta, un embut i un colador, 

una paella, un setrill amb un cap d’alls, 

Escena 1.Viandes y utensilis emprats al segle XVIII. Casa 

del Carrer de la Mar, 49. 

 

Collage de fotografies dels taulellets ceràmics de la casa 

de l’ermità a la Muntanyeta dels Sants (Sueca). 

 

En poc llocs el taulells ceràmics 

adquireixen la qualitat d’execució i 

profusió d’ús com en la València dels 

segles XVII i XVIII. 
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un canelobre, una safata amb dos 

botelles, un tros d’embotit amb un 

ganivet i un plat, una peça de formatge, 

llonganisses i xoriç, tres crestes, un rest 

d’alls  i un gat perseguint una rata.  

El millor exemplar conservat de cuina 

barroca del segle XVIII amb taulelleria 

decorada amb elements vinculats a amb 

el menjar i la seua preparació es troba al 

Carrer del Mar, núm. 49 de la ciutat de 

València. Aquesta meravellosa cuina 

esta feta amb rajola vidriada fins al 

sostres, amb una altura de quasi sis 

metres. Es tracta de vertaderes escenes 

en les que apareixen representades 

figures humanes realitzant diferents 

quefers. Destaca la presencia de tres 

personatges plenes d’expressió i 

bellesa, les quals han sigut identificats 

com els propietaris de la casa i la seua 

filla. Tot el mur es troba decorat amb 

orles, guirlandes, flors amb llaços, 

volutes daurades, etc.  

De tota aquesta magnifica composició, 

ens centrarem concretament en dos 

escenes: la primera, semblant a la que 

hem vist amb anterioritat a la casa de 

l’ermità de la Muntanyeta dels Sants 

però molt més elaborada i realitzat a 

mode de gran plafó ceràmic, ens mostra 

una sèrie d’utensilis culinaris i viandes 

entre els quals trobem un titot, un rest 

de llonganisses, embotit, dos aus 

petites, recipients daurats, un braser, 

ciris, un cabàs d’espart, etc. En la 

segona trobem a la cuinera intentant 

pegar amb la maça del morter a un gat 

que acaba de furtar un gran gibrell del 

banc de la cuina. Aquesta figura 

femenina presenta un bell rostre, els 

cabells arreplegats amb trenes i una 

xicoteta flor que pareix que vaja a 

caure. També porta arracades i collar de 

perles, i va vestida amb un vestit de 

color blavenc, manteleta i davantal 

blanc. Darrere apareix una mena de 

taula amb eines de carnisseria, un 

destral i els estris de cuina penjats. 
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Escena 2. Figura femenina molt expressiva intentant 

colpejar a un gat que acaba de furtar un peix del banc. 

Casa del Carrer de la Mar, 49. 
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LES INSCRIPCIONS DE LA SALA DE CAMPANES DEL 

MIQUELET 

per Àngel Sanchis Cambra 

n 10 de maig de fa sis-cents 

anys, es pagaren vint sous a 

Jaume Mateu, pintor, per 

escriure uns versos bíblics en les pedres 

que anaven a ser col·locades als quatre 

punts cardinals en la façana exterior de 

la sala de campanes del Miquelet. 

 

Aquesta noticia la coneixem gràcies al 

Llibre de Fàbrica de la Seu de València 

de l’any 1415, on el sotsobrer anota les 

despeses per fer escriure dits versos 

durant la construcció del campanar: 

“Ítem, doní a·n Jacme Matheu, pintor, 

de fer uns versos de letres cavades, 

fetes de negre, en les pedres del 

campanar nou, les quals són contra 

lamp, e costaren de pintar entre tot vint 

sous”. 

 

Les inscripcions es localitzen a la part 

inferior del quart cos de la torre, sota els 

finestrals de la sala de campanes. 

Aquestes es troben en un mal estat de 

conservació, de fet el historiador i 

canonge valencià Sanchis Sivera a la 

seua obra La Catedral de Valencia: 

Guia histórica i artística publicada 

l’any 1909 sols va poder transcriure tres 

de les quatre inscripcions ja que una 

d’elles era completament inintel·ligible 

pel desgast de la pedra on fou inscrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 

Inscripció a la part est (Sanchis Vera, 1990: 97). 

Transcripció: Chr(istu)s vincit :, Chr(istu)s regnat , 

Chr(istu)s | imperat : Chr(istu)s : | ab omni : malo: | 

nos : defendat. 

 

Inscripció a la part sud (Sanchis Vera, 1990: 96). 

Transcripció: Barbara nos | serva, Chr(ist)i san | 

tissima serva. 

 

 El pintor valencià Jaume Mateu fou qui al segle XV, a canvi de 20 sous de l’època, va escriure 

uns versos bíblics a les pedres que ocuparien els quatre punts cardinals de la façana exterior de 

la sala de campanes del Miquelet. 
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La transcripció de les inscripcions ha 

estat presa d’un treball sobre l’epigrafia 

baixmedieval de València del professor 

i catedràtic de la Universitat de 

València F.M., Gimeno Blay. 

 

Aquestes escriptures foren realitzades 

per funcionar com una espècie de 

guàrdia permanent que protegeix de 

qualsevol mal, una pràctica que també 

es donava en les campanes les quals es 

solien acompanyar amb versos que 

oferiren protecció “defendenos ac 

pro(e)lio ut non pereant”. 
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Inscripció a la part oest (Sanchis Vera, 

1990: 97). Transcripció: Ipse autem tran | 

siens per medium | illorum ibat. 

 

Un exemple de l’epigrafia en les campanes és el Jaume al Miquelet. Escrit en gòtica 

majúscula trobem alguns versos sagrats, entre els quals hi ha el mateix que a una de les 

inscripcions dels punts cardinals “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, ab 

omni malo nos defendat” (Font: www.campaners.com) 
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LA REPOBLACIÓ A LA MARINA 

per Carme García Noguera 

’expulsió dels moriscos 

decretada al 1609 suposà la 

pèrdua d’un terç de la població 

del Regne de València, és a dir, al 

voltant 400.000 persones, deixant 

despoblades sobretot les zones 

muntanyoses de la província d’Alacant. 

Davant de buit que deixaren els 

moriscos al Regne de València, els 

senyors feudals decidiren dur a terme la 

repoblació per poder mantenir les 

rendes dels seus terrenys. Aquesta fou 

possible gràcies a mallorquins de les 

poblacions de Llucmajor i Santa 

Margalida principalment, a més 

d’Andratx, Artà, Manacor i Pollença. 

 

Podem conèixer l’origen dels colons 

gràcies als llibres sacramentals que s’hi 

conserven en arxius parroquials, a més 

de protocols notarials i cartes de 

població.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem de destacar que hi existí un 

predomini l’emigració de grups 

familiars. No obstant, també hi tenim 

documentació de mallorquins que 

partiren de forma aïllada, és a dir, dels 

que no hi  ha informació de familiars o 

gent del mateix poble que partiren amb 

ells. 

Els territoris on trobem els primers 

colons mallorquins són la Vall de 

Laguar, Vall d’Ebo, Vall de Gallinera, 

l’Atzúvia, Llíber i Tàrbena. No tots els 

assentaments són de població 

exclusivament mallorquina sinó que 

també trobem poblacions colonització 

mixta en la que trobem, a més dels 

mallorquins, colons valencians i 

castellans com és el cas de Tollos i 

Benidoleig. 

 

 

 

 

A la primera meitat del segle XVII hi 

trobem un augment en la presència 

d’illencs. En algunes localitats la 

presència mallorquina fou posterior a la 

carta pobla, en les que passa a 

predominar la població d’origen 

mallorquí. Podríem destacar Orba, 

Sagra, Benigembla o Famorca entre 

altres. En altres casos, l’arribada dels 

mallorquins als municipis s’afegia a una 

iniciada colonització d’element insular, 

encara que posteriorment el percentatge 

L 

Amb l’expulsió dels moriscos que vivien 

al territori valencià el 1609, es va perdre 

un terç de la població del Regne de 

València, unes 400.000 persones. Entre 

les més despoblades, les zones 

muntanyoses de la província d’Alacant. 

Pintura que representa la Expulsió dels Moriscos des del port 

de Dénia. Obra de Vicente Mestre (1613) (Col·lecció Bancaixa). 

Font: Wikimedia Commons 
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de mallorquins siga superior, com és el 

cas de Gata, Benidoleig o Xaló.  

 

 

 

 

 

 

L’emigració de població mallorquina 

cap a terres valencianes no acabà el 

mateix any de la repoblació, però si que 

tingué una major importància en aquest 

moment. Hi trobem exemples de 

localitats on es continuà produint una 

migració gràcies a la presencia de 

colons parents o coneguts de la mateixa 

comunitat en el lloc de destinació 

provocant així que l’emigració 

mallorquina cap a terres valencianes 

perdurà en el temps.  

 

QUÈ HI HAVIA A LA CUINA 

D’UN NOBLE DEL SEGLE XVII? 

per Míriam Devesa Benlloch 

ls inventaris de béns constitueixen 

fonts valuosíssimes per conèixer i 

analitzar la cultura material. En 

aquest cas, l’inventari de béns del 

comte d’Anna ens permet conèixer amb 

detall totes les estances de la seua ‘casa 

gran’ al carrer del Mar de València, 

entre les que podem destacar la seua 

cuina: 

Gustosament, podem imaginar la cuina 

presidida per una taula llarga de fusta 

de pi i a l’altra banda estris bàsics com 

un foguer de ferro, un braseret de llautó, 

graelles, morters de pedra, olles, perols,  

 

 

 

 

 

una paella, cresols de ferro, culleres i 

cullerots... També altres utensilis com 

una trascoladora, xocolateres, una 

ouera, un poal de coure amb la seua 

corda i la corriola, i en les parets 

diversos armaris de fusta de pi replets 

de confitures de mel i sucre contingudes 

en deu orses d’obra de Manises, 

ampolletes plenes de diferents ‘aigües’ i 

una gerreta de terra per al pa. 

E 

Percentatge de repobladors mallorquins a la Marina Alta 

segons els cens de 1646. Segons Mas i Monjo (2002). Font: 

http://delescreusalmontgo.blogspot.com.es/2015/07/gaters-

del-segle-xvii-moriscos-i.html 

Per a repoblar la Marina, arribaren 

moltes famílies mallorquines, però 

també trobem colons valencians i 

castellans.  

Plat, obra de Manises, s. XVII 

(Font: www.artpironti.com). 
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Però a més, en diversos rebostos situats 

sota la cuina, als quals s’accedia 

mitjançant una escala, trobem una 

ampla varietat: gerretes d’olives, una 

gerra amb mig porc salat, altra amb una 

dotzena de llonganisses, dos olles de 

sagí, dos trossos de cansalada penjats, 

gerres d’aigua, cofins plens de panses, 

deu taleques amb deu barcelles de 

forment, mig almud de fusta, plats de 

Pisa, alambins, un tornet de filar amb la 

seua rodina de fusta i el fus de ferro, 

una dotzena de graneres i, fins i tot, una 

trompa marina. Amb tot, en altres 

cambres de la casa s’atresoraven 

suculents capricis com diverses arroves 

de xocolata i sucre. 
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EL CASTELL DE MONTORNÉS 

(BENICÀSSIM) 

per Jose Navarro Molés 

l castell de Montornés, Bé 

d’Interès Cultural, està situat al 

terme municipal de Benicàssim 

(Plana Alta). És un castell de tipus 

muntà, de planta irregular, dos torres 

(una cilíndrica i l’altra de planta 

quadrangular) i tres recintes. Els 

voltants del castell van estar poblats ja 

des de l’edat del bronze, amb posteriors 

mostres d’ocupació d’època romana i 

musulmana. Al final del segle XI el 

terreny era de Pere I però amb la 

irrupció dels almoràvits les seues 

possessions es veien afectades, fins al 

punt que l’any 1103 fou conquerit per 

ells. 31 anys després, en 1234, el castell 

passà a mans cristianes i l’any 1242 fou 

donat a Pere Sanç de Martell, que era 

notari reial de Jaume I. En els següents 

segles el castell va passar per diferents 

mans: Pedro Ximénez d’Arenós, i les 

famílies dels Barberà, Tomás, 

Centelles... fins que la família 

Casalduch es va fer amb ell en 1516. A 

finals de segle, Na Violant de 

Casalduch va atorgar una carta de 

població a 10 pobladors, i a principis 

del segle XVII a 40 pobladors. Més 

endavant la zona quedaria despoblada 

després que els seus habitants 

l’abandonaren per poblar terres més 

baixes i més pròximes als cultius, ja que 

la major part dels pobladors eren 

agricultors. 

Actualment es conserva del recinte 

exterior només uns llenços ubicats a la 

part est i sud del recinte. El segon 

recinte pràcticament està tot destruït 

excepte els ciments d’una muralla, i 

respecte a la part interior (part més 

alta), es conserven uns llenços disposats 

en angle recte, l’inici d’una torreta de 

planta circular, i una espitllera.

E 

Castell de Montornés 

(Font: http://mapio.net) 

http://artpironti.com/portfolio-view/sodales-orci-et/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmapio.net%2F&h=oAQGYdpJVAQFpgTcxvUgi18wdAKEGM-6tuW6GDJliXWbImw&enc=AZPUaiLbCqdrPCtUKePblmUtG_bJ-AQq65rOiXH6zdSHAKOgD7jydZUGNAN7rtre6BzTem_IDk9Gin4_ufYinslQgL-WGMP6QtWpL11xl2MFYq-s6kvNMwBJAfaEjA_dNnWefkn9dSDuY0eIkrJ9G__dlosNW-WyU4jA98ugohAmnNZ5koBuviPz5oL0n6ooCdC6lI2pAuGVhdQqGxDD_v_U&s=1
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ARMES ROMANES REPUBLICANES TROBADES A VALÈNCIA 

per Juan Antonio Montalbán Carmona 

es de l’any 1987, les 

excavacions de l’Almoina han 

tret a la llum una gran quantitat 

de troballes claus per a una millor 

comprensió del devenir de la batalla 

front a les portes de la ciutat. La 

destrucció de la ciutat a mans de 

Pompeu es va donar després de la seua 

victòria a la batalla front a la ciutat, 

coneguda com a batalla del Túria 

(context de la revolta de Sertori a 

Hispania, 83 – 76 a. C.), en la qual, 

com hem vist, va derrotar als generals 

Perpenna i Herenni, lloctinents de 

Sertori, causant la mort de més de 

10.000 homes, així com la mort del 

segon d’aquest generals. Les fonts 

històriques ens parlen de la destrucció 

de la ciutat l’any 75 a. C. per Pompeu. 

Aquest suposat nivell de destrucció 

estudiat a l’Almoina ha donat una 

cronologia del primer quart del segle I 

a. C., entre els anys 80-70 a. C. 

 

 

 

 

Les restes de la massacre de la ciutat les 

trobem a l’angle sud-est de l’Almoina, 

trobant un total de catorze cossos 

esquarterat (menys un cos, la resta eren 

de soldats joves, entre els 17-22 anys 

d’edat), en meitat d’un fort nivell 

d’incendi entre el fòrum i les dos 

tabernae. Tanmateix, trobem diverses 

restes d’armes: umbons metàl·lics 

d’algun escut; fragments de pilum (tant 

del tipus lleuger com del pesat); dos 

pendons; un ganivet; la queixera d’un 

casc; i una pedra rodona, segurament 

d’un projectil de ballista. 

 

 

 

Els umbons són possiblement d’origen 

lusità, el qual no seria d’estranyar, 

tenint en compte que l’exèrcit sertorià 

estava format en gran mesura per 

aquests pobles celtibers. Segons 

Alapont, Calvo i Ribera (2010: 18), 

podria ser la peça central d’un scutum 

ibèric, utilitzat per la infanteria pesada. 

Aquesta mescla d’elements romans amb 

indígenes, és un exemple de lo que fou 

aquest conflicte, en el qual els exèrcits 

senatorials estaven formats per 

legionaris romans (tot i que cal matissar 

que, per exemple, Pompeu va fer bon ús 

de pobles ibers de la vall de l’Ebre com 

a tropes auxiliars); mentre que l’exèrcit 

de Sertori era, com ja hem dit, una  

 

D 

Entre les restes, destaquen les troballes 

d’umbons metàl·lics d’algun escut, 

fragments de pilum, dos pendons, un 

ganivet, la queixera d’un casc i un 

projectil rodó de ballista. 

Projectil de ballista trobat a València 

(Alapont, Calvo i Ribera, 2010: 17). 
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hibridació d’elements romans, africans i 

hispans. 

Ens trobem davant d’un testimoni 

directe de la brutalitat i l’horror de la 

guerra social romana en la ciutat de 

Valentia. Un autèntic nivell de saqueig, 

destrucció i incendi. Els cossos que 

s’han trobat, presenten els membres 

dispersos, amb un gran nivell de 

violència: alguns d’ells decapitats i amb 

braços o cames amputades; altre cos 

presenta un empalament en vida. Serà 

junt a aquestes restes humanes, on s’han 

trobat les restes armamentístiques 

mencionades, així com una gran 

quantitat de ceràmica (la majoria 

procedent de la Península Itàlica) i unes 

poques monedes. 
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L’HOSPITAL DELS INNOCENTS: PRIMERA  

Restes d’armes romanes trobades a la ciutat de València (Alapont, Calvo i Ribera, 2010: 18). 
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L’HOSPITAL DELS INNOCENTS: PRIMERA INSTITUCIÓ 

PSIQUIÀTRICA DE L’EUROPA OCCIDENTAL 

per Miquel Faus Faus

 

oltes són les ciutats que 

reclamen per a elles mateixa 

el privilegi d’haver tingut al 

seu sí la primera fundació psiquiàtrica 

d’Europa. El que molts no saben és que 

la que es va fundar a la ciutat del Túria 

és la que hauríem de considerar pionera 

en aquest sentit. 

La història d’aquesta fundació comença 

el 24 de febrer de 1409 quan el pare 

Jofré tornava de la Catedral de València 

de fer el sermó del primer diumenge de 

Quaresma. A l’altura de l'església de 

Santa Catalina va veure com un grup de 

joves colpejava i se’n reia d’un boig, 

doncs en molts casos es relacionava la 

bogeria amb possessions demoníaques. 

En aquell moment el pare Jofré es va 

interposar entre els agressors i la   

 

 

víctima, disposant que es donés refugi i 

tractament de les ferides al boig, tal i 

com apareix reflectit en un famós 

quadre de Sorolla. El següent 

diumenge, el pare Jofré va contar els 

fets succeïts al sermó de la Catedral i va 

animar a la fundació d’una obra de 

caritat per recollir aquests innocents 

(anomenats així perquè com no tenien 

ús de raó no havien acceptat a Crist 

personalment i quedaven en estat 

d’innocència com els xiquets més 

menuts). 

 

 

 

 

 

M 

El pare Jofré fou qui animà per a la seua 

fundació. El 1410 es va inaugurar amb el 

nom d’Hospital d’Innocents, Folls i Orats, 

sota l’empara de la Verge, Santa Maria 

dels Innocents. 

Pintura de Joaquim Sorolla i Bastida (1887): “El Padre Jofré defendiendo a un loco” (Generalitat Valenciana, València).  
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Molts dels comerciants i membres dels 

gremis que allí es trobaven varen 

aportar el capital necessari per a la seua 

construcció, que un cop va rebre els 

permisos del rei Martí I l’Humà i la 

Butlla d’autorització de Benet XIII, es 

va emplaçar prop de la porta de Torrent. 

El 1410 es va inaugurar amb el nom 

d’Hospital d’Innocents, Folls i Orats 

sota l’empara de la Verge, Santa Maria 

dels Innocents. La institució romandria 

fins el 1512 quan el consell de la ciutat 

va decidir unir tots els hospitals de la 

ciutat en allò que s’anomenaria 

l’Hospital General. 

La història de l’edifici és ben 

interessant, no obstant, podem ressaltar 

per què es pot considerar aquesta la 

primera fundació psiquiàtrica i no 

qualsevol de les altres “cases de bojos” 

que s’estenen per Europa. Aquestes 

fundacions, com bé va definir Focault, 

es limitaven a segregar als bojos, 

mentre que l’Hospital dels Innocents és 

el primer en instituir un tractament 

moral, amb exercicis, jocs, ocupacions, 

entreteniment, dieta i higiene. La 

novetat fonamental és que es tractava 

d’una institució d’origen mèdic que veu 

la necessitat d’aplicar un tractament 

especialitzat en el boig per intentar la 

seua curació. Aquesta sensibilitat es veu 

especialment en el nom triat per a 

l’edifici. Intenta fugir dels termes 

tradicionals emprats per definir als 

bojos (furiosos, “mente captus”) i es 

decanta per un terme més amable com 

puga ser innocent: aquell que no té 

responsabilitats.
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LA ‘UNIVERSAL QUEMA’ DE LA VILA DE VILA-REAL 

per Victor Moyà Herrero 

n el moment de la pujada al tron 

de Felip V, la població de Vila-

real decidí acceptar l’elecció del 

testament de Carles II. Però aquesta 

fidelitat no va durar molts anys, ja que 

amb la capitulació de València el 16 de 

desembre de 1705, els habitants de la 

població de Vila-real provocaren un 

moviment revolucionari dos dies 

després, el 18 de desembre: els afins a 

la causa austriacista van recórrer els 

camins de la població proclamant 

l’Arxiduc com a rei i posant la vila sota 

la seua fidelitat. 

 

 

 

 

 

 

L’exèrcit borbònic, comandat pel comte 

de les Torres, arribà a les immediacions 

de la població el 12 de gener de 1706 

amb el convenciment de que no hi 

trobaria resistència, ja que no tenien 

possibilitats de rebre reforços, les 

muralles eren vulnerables a l’artilleria i 

les notícies de les represàlies afectaven 

la moral de la població. Era coneguda la 

“traición de dicha villa”, del 18 de 

desembre, quan aquells que eren afins a 

la causa filipista foren detinguts i 

portats a la presó de la mateixa ciutat “a 

quien bárbaramente tenían oprimidos”. 

 

 
 

Després de diversos intents de buscar la 

capitulació de la vila i d’obtenir en totes 

elles la mateixa obstinada negació, les 

tropes del comte de les Torres atacaren 

la població amb gran determinació: el 

que no esperaven era la gran resistència 

oferida, tot i que no hi havia 

pràcticament cap soldat entre les seues 

files. 

La venjança de la soldadesca no es va 

fer esperar i, una vegada entraren a la 

ciutat, es dedicaren a anar casa per casa 

cremant i donant mort a tots aquells que 

es resistiren. Tot i així, els caps de 

l’exèrcit borbònic aconseguiren 

controlar la soldadesca en el moment en 

que anaven a entrar a sang i foc als llocs 

sagrats de la vila, on s’havia refugiat 

una gran part de la població. Aquest fet 

històric fou conegut com “La Universal 

Quema” de la població de Vila-real. 
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Amb la capitulació de València, els habitants 

de Vila-real provocaren un moviment 

revolucionari contra els Borbons, recorreguent 

els camins proclamant l’Arxiduc com a rei i 

professant-li fidelitat. 

Plànol de la ciutat de Vila-real a principis del 

segle XVIII (Traver García, 1983: 27). 
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LA CROADA FALLIDA A TERRA SANTA DE JAUME I 

per Javier Fajardo Paños

Publicat a Clapir.org en abril de 2016 
 

Com citar aquest article: FAJARDO PAÑOS, Javier, “La croada fallida a Terra Santa de Jaume I”. Clapir. Revista digital 
d’Història Valenciana, 1, 2016, pp. 26-34. 

 

 

Resum: A mitjan setembre de 1269 resultava prou 

difícil explicar a la gent el malaurat retorn del rei 

Jaume I i la seua expedició a Terra Santa. El mateix 

monarca feia unes dècades s’erigia defensor de la 

cristiandat amb la conquesta de Mallorca i València i, 

més recentment, de les terres de Múrcia. El mateix 

que arengava els seus soldats en el camp de batalla 

amb l’emotiu “vergonya, cavallers, vergonya”, patia 

en les seues pròpies carns una semblant sensació. En 

aquest article parlarem d’uns dels episodis menys 

coneguts de la història d’un monarca que, 

especialment per als valencians, ha estat molt sovint 

idealitzat. 

 

Paraules clau: Jaume I, Croada, Terra Santa, 

Mongols, 1269. 

 

1. Propostes i intents previs de la croada de 1269 

Diverses havien estat les ocasions en què Jaume I 

havia rebut peticions de mig Europa, especialment 

per part de més d’un pontífex, com Innocenci IV o 

Alexandre IV, per embarcar-se en una expedició de 

croada. Ja durant el setge de la ciutat de València, 

alguns italians s’hi van presentar per demanar-li 

ajuda en l’exterior. Aleshores, la conquesta de 

València feia impossible per al monarca atènyer 

aquestes peticions. Tampoc ho va ser a inicis de la 

primavera de 1246 quan Innocenci IV va aprovar els 

seus plans amb l’objectiu de “travessar el mar per  

 

 

socórrer l’Imperi de Bizanci...”
1

. El papa li va 

proposar, a més a més, la indulgència donada als 

croats que marxen a Terra Santa per retre ajut a la 

cristiandat. En canvi, per aquells anys, els rebels 

musulmans al sud de València representaven una 

preocupació major per a Jaume I que els mongols que 

sacsejaven l’Europa oriental.  

Emperò, Ernest Marcos al seu llibre La croada 

catalana (2007) ens informa de la presència de 

documents a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, on 

podem trobar la preparació econòmica a Lleida del 

monarca, on el Conqueridor va demanar uns serveis 

per a una campanya militar a Terra Santa. Aquest 

projecte militar sorgia arran de les notícies de nous 

moviments dels mongòlics i dels mamelucs egipcis a 

Síria i a Palestina. 

En un privilegi d’encunyació de moneda, concedit el 

12 d’agost de 1260 a la ciutat de Lleida i a altres 

ciutats aragoneses, el rei Jaume es mostrava agraït a 

aquestes comunitats per haver-li permès encunyar 

fins a quinze mil marcs de plata en moneda de Jaca 

per a l’empresa que estava preparant a Terra Santa 

vers les poblacions tàrtares. El document en qüestió –

que es pot consultar online a l’arxiu virtual Jaume I
2
– 

diu així: “[...] ciutadans de Lleida i altres ciutats i 

viles en els quals la moneda de Jaca ja està en marxa, 

                                            
1
BELENGUER, E., Jaime I y su reinado, Lleida, Editorial Milenio, 

2007, p. 292. 
2
 Arxiu Virtual Jaume I [en línia]. [Consulta 7 d’abril de 2016]. 

Disponible en: 

http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/arxiu.php?noriginal=000973   
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ens fa especialment agraïts com ajut per a Terra 

Santa, ja que ens disposem a defensar-la vers les 

poblacions tàrtares...”.  

Contràriament, però, a l’abril de l’any següent ja no 

es parlava d’aquest projecte en present, sinó, en 

passat no culminat quan el mateix monarca reconeix 

un deute a la ciutat de València de 48.000 sous que 

els ciutadans li havien prestat per atendre les 

despeses del viatge a Ultramar que havia de fer, i que 

no feu. Llavors, entre 1260 i 1261, Jaume I renuncià 

novament a una nits expedició de croada a Terra 

Santa quan ja havia iniciat els tràmits de recaptació 

de serveis per iniciar-la
3
. En aquest cas sembla que la 

negativa vingué donada a causa d’un temporal que 

feia la impressió que no s’aturaria mai “disset dies i 

disset nuits (nits) durà lo mal temps”. 

 

2. Precedents i protagonistes a Terra Santa 
 

L’escenari i l’objectiu de la croada era el Regne de 

Jerusalem amb capital a la ciutat costanera de Sant 

Joan d’Acre
4
. Arran de la primera croada (1099) es 

van crear dos centres principals de nuclis cristians a 

l’Orient Pròxim: el principat d’Antioquia i el Regne 

de Jerusalem. Dos territoris on progressivament s’anà 

instaurant una organització feudovassallàtica amb 

una gran importància comercial dins de les rutes de la 

Mediterrània
5
. Aquests regnes van romandre sota 

domini cristià durant quasi dos segles. Tanmateix, va 

ser necessària la realització de diverses croades per 

intentar mantenir l’estatus quo de Terra Santa. 

Paral·lelament, al regne de Nicea es produí un ascens 

força transcendent, com fou el del noble i futur 

emperador bizantí Miquel VIII Paleòleg. Una vegada 

es va desfer dels seus adversaris pel tron bizantí, el 

príncep prengué Constantinoble en 1261. Amb 

l’emperador Balduí II exiliat, Miquel VIII volgué 
                                            
3 MARCOS, E., La croada catalana. L’exèrcit de Jaume I a Terra 

Santa, Barcelona, Esfera dels Llibres, 2007, p. 63.   
4 Cal recordar que la mateixa ciutat de Jerusalem s’havia perdut en 

mans musulmanes molt de temps abans del regnat de Jaume I. 
5 BELENGUER E., op. cit., p. 296. 

unificar els dos regnes, Constantinoble i Nicea, seguit 

d’unes campanyes de consolidació de les fronteres
6
. 

L’antagonisme entre el papat de Roma i l’església 

ortodoxa de Bizanci de Miquel VIII Paleòleg 

semblava truncar, definitivament, qualsevol opció de 

diplomàcia entre Roma i Bizanci. Encara més, s’hi 

sumà la voluntat de Climent IV de restituir l’imperi 

bizantí amb Balduí II amb un exèrcit encapçalat pel 

seu millor soldat, Carles d’Anjou –germà del rei de 

França, Lluís IX–. Però els atzars biològics es 

posicionaren a favor de Miquel VIII Paleòleg, ja que 

al novembre de 1268 va morir Climent IV i l’elecció 

d’un nou papa trigà prou de temps. Un temps que va 

permetre al bizantí ocupar-se dels problemes 

fronterers d’Orient, no sense l’ajut d’un rei europeu 

enfrontat amb els francesos, els angevins i amb el 

papat. Efectivament, es tractava de Jaume I
7
. 

Per a Miquel VIII Paleòleg, els mamelucs del Caire 

despertaven, no obstant, més preocupacions entre la 

cort bizantina que no pas els mongols
8
. D’una banda, 

els mongols, procedents del nord de Pèrsia, es van 

expandir en direcció est i arribaren a ocupar territoris 

xinesos. D’altra banda, la seua expansió cap a l’oest 

– la qual ens interessa – es va enfocar primerament 

en territoris polonesos i russos. Uns moviments que 

no passaren desapercebuts per a Innocenci IV, qui es 

mostrà temorós davant l’amenaça que representava 

aquesta expansió per als estats croats de la 

Mediterrània oriental. Els mongols es feren amb 

Bagdad, saquejada a sang i foc, el 1258
9
. Un atac on 

els cristians van ser respectats. Malgrat tot, aquesta 

expansió mongòlica va ser vista amb bons ulls per la 

majoria de regnes cristians, ja foren ortodoxos o no, 

                                            
6
 Íbid. p. 297. 

7
 En aquests moments Jaume I es trobava en plenes discrepàncies amb 

el papat a causa de la negativa d’aquest últim d’acceptar el desig de 

separar-se de la seua esposa Teresa per a contraure matrimoni amb la 

donzella Berenguera Alfonso.  
8
 Els èxits inicials dels quals procedien de Guengis Khan, mort el 

1227.  
9
 BELENGUER, E., op.cit., p. 298. 
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perquè els mongols demostraven ser una força militar 

capaç d’aturar l’expansió islàmica dels egipcis. 

Altrament, l’islamisme egipci havia crescut 

considerablement amb l’aportació dels mamelucs, 

població procedent de les estepes russes de Kiptxak 

que arribaven al Caire com a esclaus
10

 per a després 

ser convertits en musulmans i en fidels soldats. Els 

mamelucs, a base d’èxits militars, van aconseguir una 

posició preeminent dins de la societat musulmana. 

Aquest ascens es va culminar amb la proclamació del 

seu líder Baibars com a sultà del Caire a l’octubre del 

1260
11

. En síntesi, tant l’expansió mongòlica com la 

mameluca, a banda del seu enfrontament particular, 

afectava directament els regnes croats de Terra Santa. 

En aquest sentit, el mongol Hülegü es va mostrar 

cada cop més cristianitzat. Aquesta tendència es va 

materialitzar quan el fill d’aquest, Abāqā, va 

contraure matrimoni amb la filla del monarca bizantí. 

Miquel VIII Paleòleg volia mantenir la unitat del seu 

regne i evitar qualsevol atac des d’occident per via de 

Carles d’Anjou. Una forma d’evitar-ho era proposar 

una croada al papa en defensa dels amenaçats estats 

croats a Terra Santa. Abāqā, per la seu banda, volia 

reafirmar el seu poder sobre el poble mongol i al 

mateix temps revenjar-se dels mamelucs per la 

derrota de son pare a la batalla d’Aín Jalut
12

. Però per 

aconseguir aquestes pretensions calia la figura papal.  

 

Contràriament, el papa estava més interessat a 

recuperar l’imperi llatí de Constantinoble
13

. Miquel 

VIII Paleòleg, llavors, accelerà les seues relacions 

amb el mongol Abāqā i, amb la mort de Climent IV 

el 1268, les mirades del bizantí van recaure sobre 

aquell príncep europeu que més territori guanyava als 

                                            
10  El mateix nom Mameluk prové del verb malaka, que significa 

posseir, “persona posseïda” . 
11

 BELENGUER, E., op. cit., p. 299. 
12

 La batalla d’Aín Jalut va tenir lloc en setembre de 1260. La seua 

importància rau en el fet de ser la primera volta que els mongols van 

ser derrotats. 
13

 Ara, a més a més, comptava amb un líder militar capaç de dur 

endavant tal objectiu, com era la figura de Carles d’Anjou. 

musulmans en al-Àndalus: Jaume I el Conqueridor. 

Aquest s’havia mostrat enemic de la causa francesa, 

el seu primogènit s’havia casat amb la filla de 

Manfred, mort pels angevins. Ambaixades bizantines 

i mongoles marxaren cap a la Corona d’Aragó amb 

l’objectiu d’aconseguir aquesta aliança a tres
14

. 

Prèviament, tant Jaume I com l’infant Pere havien 

rebut enviats des d’orient demanant l’ajut vers els 

mamelucs, com va ser el 25 de gener de 1265 quan 

prop de Calataiud es presentaren uns enviats del rei 

Hethum de la Petita Armenia
15

. Aquests volien el 

suport de la corona catalanoaragonesa per enfrontar-

se a Baibars i als mamelucs. Malgrat la quantitat de 

joies, vestits i obsequis que portaren, sols reberen per 

part del Conqueridor un tracte cordial, ja que el 

monarca sols pensava en la conquesta de Múrcia en 

aquests moments.  

 

Dos anys després, a mitjan febrer de 1267, Jaume I 

va fer una breu aturada a Perpinyà, on es va presentar 

un missatger del rei dels Tàrtars, il-khan Abāqā: “pus 

alt rei del mon... el rei dels Tartres”
16

. Com a 

resposta, el Conqueridor va enviar un mercader de 

Perpinyà, Jaume Alarich, perquè acompanyara els 

enviats del rei mongol fins a Pèrsia per tractar en 

nom seu l’afer que se li havia presentat: la 

participació de la Corona d’Aragó en una empresa 

conjunta a Terra Santa contra els mamelucs d’Egipte 

de Baibars. Amb aquesta decisió Jaume I començava 

la història de la seua croada a Palestina. 

 

La notícia de l’arribada dels enviats d’Abāqā va 

agafar el Conqueridor a l’estranger, ja que estava 

passant els últims dies de l’any 1268 a Toledo, 

juntament amb la seua filla Violant i els seus néts, a 

la cort del seu gendre Alfons X de Castella, amb qui 

va festejar el Nadal d’aquell any
17

. L’objectiu 

d’aquesta estada era l’assistència a la consagració 

                                            
14

 BELENGUER, E., op.cit., p. 301. 
15

 Íbid. p. 301   
16

 MARCOS, E., op.cit.,, p. 140. 
17

 Íbid. p. 177. 
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arquebisbal del seu fill menor, l’infant Sanç d’Aragó. 

La tornada de Jaume d’Alarich es va realitzar 

juntament amb dos mongols qualificats com “homes 

honrats”. El contingut del missatge d’aquests enviats, 

malgrat que el mateix monarca no ho concreta en el 

seu relat al Llibre dels fets, era segurament 

l’aconseguiment d’un acord entre l’enviat català i 

Abāqā sobre les condicions militars de l’empresa
18

. 

La croada, per tant, era un fet irreversible. 

 

Un cop informat d’aquestes notícies, Jaume el 

Conqueridor les va comunicar al seu gendre qui, 

segons la crònica, les va rebre amb certa 

desconfiança. Segons El llibre dels fets, Alfons el 

Savi compartia l’opinió envers els mongols que 

processaven tant Lluis IX com Carles d’Anjou. Els 

considerava, literalment, “gent molta falsa”, que 

podien trair-los en el darrer moment
19

. Tot i això, el 

monarca castellà es mostrà incapaç d’aconsellar-lo i 

deixà que el Conqueridor prenguera la decisió 

personalment. Aquests dubtes, però, no feren dubtar 

el monarca, qui des de feia ja prou temps tenia clara 

la seua decisió d’embarcar-se en aquesta expedició a 

Ultramar. Pot considerar-se aquesta actitud 

d’ingènua, però Jaume I era conscient de les 

dificultats que representava una empresa d’aquest 

caliu i del fet excepcional d’ésser l’únic príncep 

cristià occidental aliat amb el rei mongol. Un fet que 

ell mateix veia digne d’orgull i satisfacció. Dins 

d’aquest convenciment ferm, òbviament, la vessant 

espiritual jugà un paper clau en el seu projecte. 

Jaume I estava totalment convençut que era voluntat 

de la Providència que marxara a Terra Santa, per tant, 

no podia oposar-se a tal designi diví: “I ens sembla 

que Déu ho vol; i, ja que Déu ho vol, no en podem 

rebre mal”
20

. 

 

3. Gira arreu dels regnes. Preparació 
 

                                            
18

 Íbid. p. 177. 
19 Íbid. p. 178. 
20 JAUME I, Llibre dels fets de Jaume I, Catarroja, Afers, 1995, p. 

267, ep. 477.   

El Conqueridor va començar tot seguit a reunir tropes 

i serveis pecuniaris per a la croada durant el seu camí 

de retorn a València, on l’esperava Jaume Alarich 

amb els enviats mongols. Fou aquest viatge el primer 

de molts arreu de la Corona d’Aragó per enllestir la 

seua expedició. Des de gener de 1269 fins a setembre 

del mateix any, Jaume I es va topar amb l’oposició 

dels infants Pere i Jaume, així com amb el desinterès 

dels seus principals barons. La historiografia, al 

respecte, considera que Jaume I pensava traslladar 

amb total normalitat els seus esquemes polítics i 

militars de les seues empreses a la península ibèrica, 

sense tenir en compte les immenses diferències que 

existien entre una vora i l’altra de la Mediterrània
21

. 

A Terra Santa no hi havia terres a guanyar, ja que les 

croades de la segona meitat del segle XIII ja no es 

podien considerar guerres de conquesta, sinó 

expedicions en socors d’uns estats ja constituïts
22

. De 

totes formes, és difícil mesurar el grau de 

desconeixement que aparentment mostra la crònica 

de Jaume I sobre la situació a ultramar. Potser 

aquesta sensació era l’objectiu de l’autor de donar-li 

un caràcter heroic a l’empresa. Res és segur. Cal 

considerar, també, la importància comercial que 

representava el mercat egipci per als mercaders 

catalans especialment. No és fàcil, però, mesurar els 

efectes positius d’aquesta empresa. Possiblement, 

l’aliança amb els mongols podia obrir als catalans els 

mercats d’Anatòlia i la mar negra, territoris gairebé 

monopolitzats pels genovesos; emperò, aquesta 

empresa posava en perill les relacions comercials 

amb Alexandria si aquesta finalment fracassava. Per 

tant, és necessari destacar el pes dels factors 

econòmics i comercials com un dels motors 

d’aquesta empresa
23

. 

 

A l’endemà de la conversa entre el Conqueridor i el 

Savi, el monarca catalanoaragonès marxà de Toledo i 

encetà un viatge de tornada a València, on 

l’esperaven els missatgers d’Abāqā. Durant aquest 
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 Íbid. p. 180. 
23

 Íbid. p. 181. 



 

 30 
 
Núm. 1 - DESEMBRE 2016 

viatge, el monarca va anar rebent per part dels grans 

dignataris dels ordes militars i de part de la gran 

noblesa castellana, els seus serveis per a 

l’organització de la croada. Alguns exemples els 

trobem en la figura de Gonçal Pereira, mestre de 

l’Hospital, qui va oferir al monarca la disposició 

completa de tots els recursos de l’orde; El mestre 

d’Uclés, en Pelai Pérez Correa, per contra, li va oferir 

un servei que després no pogué complir. També 

grans nobles del monarca castellà, com Gil Garcés, 

es mostraren disposats a acompanyar-lo en tal 

campanya. Alfons el Savi va acompanyar el 

Conqueridor en el seu viatge de retorn a través 

d’Illescas i Ademuz fins arribar a Uclés, a la frontera 

amb el Regne de Valencià, on el monarca Castellà es 

separà definitivament del seu sogre. L’ajut que el 

Savi havia promès al seu gendre, a banda de la 

participació de cent cavallers castellans, es va 

completar amb cent mil maravedís d’or.  

 

Malgrat que no coneixem al detall l’entrevista que 

mantingué Jaume I amb els enviats d’Orient, sí que 

coneixem la proposta final del rei mongol. Aquesta 

demanava al Conqueridor que viatjara fins a Terra 

Santa
24

 amb l’objectiu que les seues tropes s’uniren 

amb les d’Abāqā i així encetar una marxa fins a 

Jerusalem i conquerir el Sant Sepulcre. Tot seguit, 

l’oferta mongola afegia el compromís de dotar les 

tropes de Jaume I de màquines de guerra i de les 

vitualles necessàries mentre durara l’empresa. A 

aquest darrer compromís se sumà també Miquel VIII 

Paleòleg, qui faria arribar provisions via marítima a 

l’exèrcit croat
25

. 

 

Arribats a aquest moment, al Llibre dels fets ens 

trobem amb un bot temporal de gairebé set mesos 

que impedeix saber de primera mà els preparatius de 

la croada. L’autor Ernest Marcos en la seua obra La 

croada catalana adverteix de les llacunes que es 

poden trobar al respecte, llevat dels diplomes i 

                                            
24 En principi el rei mongol proposa el port d’Aias però, tot seguit, 

s’afirma que “o qualsevol altre lloc que fos del gust del rei”. 
25 MARCOS, E., op.cit., p. 182. 

contractes conservats a l’arxiu de la Corona d’Aragó 

a Barcelona que han estat editats en les col·leccions 

documentals de Bofarull i Huici. 

 

4. Viatge i preparatius 
 

Jaume I, com ja hem comentat, va dedicar-se al llarg 

de la primavera i de l’estiu de 1269 a recórrer els 

seus regnes a la recerca d’homes i finançament per al 

seu exèrcit. L’itinerari que segurament va seguir el 

monarca va començar a València, des d’on es dirigí a 

Barcelona per viatjar des d’ací als principals nuclis 

de la Catalunya Vella i continuar sense grans 

aturades en direcció nord fins a la seua ciutat natal, 

Montpeller. Durant aquest camí, lògicament, el rei va 

anar recaptant les seues habituals fonts de 

finançament. El Conqueridor va parar especial 

atenció a les comunitats jueves, les quals van 

contribuir generosament al negoci croat: els jueus de 

Barcelona, Tarragona i Vilafranca del Penedès amb 

40.000 sous; els de València amb 10.000 sous i els de 

Saragossa i Alagó amb 20.800 sous. Montpeller, per 

la seua banda, fou el nucli que més contribuí per si 

mateix amb 30.000 sous. S’hauria de sumar a 

aquestes xifres una ofrena per part de la ciutat de 

Barcelona de 80.000 sous, destinats en la seua 

totalitat al lloguer de les naus de l’expedició
26

. Els 

oficials reials dedicaren la resta del finançament 

acumulat a la contractació d’efectius. 

 

Contem amb un conjunt de contractes entre el rei i 

alguns cavallers signats a Lleida al maig de 1269. En 

aquests, d’una banda, el cavaller o milites es 

comprometia a presentar-se personalment juntament 

amb altres cavallers i/o ballesters de la seua 

companyia, a Barcelona, amb els cavalls i 

l’armament necessaris per a la campanya. D’altra 

banda, el monarca li avançava una quantitat de diners 

perquè poguera donar passatge gratuït als seus homes 

i pagar-los les respectives vitualles. El nom d’alguns 

d’aquests milites ens han arribat: Ramon Serradella, 

Guillem de Pujalt o Bartomeu de Togores. 

                                            
26 Íbid. p. 183. 
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Segurament, aquest tipus de contracte signat a Lleida 

es produí a totes les ciutats que el monarca visità 

durant els mesos previs a l’expedició, com seria el 

cas de les principals ciutats aragoneses, les quals 

visità a continuació de Lleida: Osca, Saragossa, 

Tarazona i Calataiud. Gràcies als estudis de Jorge 

Saiz
27

 sobre l’organització militar a la Corona 

d’Aragó s’ha pogut considerar aquesta empresa a 

Terra Santa com el preludi d’un canvi important en la 

forma d’organitzar les campanyes militars a la 

Corona d’Aragó, on es passà d’un servei feudatari i 

obligatori (d’un mes generalment) a un servei 

voluntari a sou (entre dos i tres mesos). 

 

Després de viatjar fins a Tortosa i Amposta, el 

monarca s’embarcà a Portfangós en una galera i va 

visitar Mallorca, on rebé una important suma per part 

de la comunitat jueva a canvi d’un nou privilegi i, a 

més a més, 50.000 sous dels ciutadans de la ciutat de 

Palma, els quals van ser invertits en el lloguer de 3 

naus
28

. El 31 de juliol de 1269 Jaume I ja estava a 

Barcelona ultimant els preparatius d’una empresa que 

a l’endemà tenia data prevista d’inici. 
 

5. L’exèrcit croat 
 

Gràcies a la documentació conservada a l’arxiu de la 

Corona d’Aragó podem fer un intent de reconstrucció 

d’allò que pogué ser l’exèrcit que va salpar rumb a 

Terra Santa. Actualment no gaudim d’un nombre 

total d’efectius. Cert és que al Llibre dels Fets se’ns 

dóna una xifra aproximada de vuit-cents “entre 

cavallers i homes a cavall”
29

. En aquest recompte 

sembla que no es va tenir en compte els peons, els 

quals duplicaven els anteriors, ni tampoc es fa cap 

esmenta al nombre de vaixells. És per això que sols 

podem fer-nos un marc general al respecte. Quant als 

                                            
27

 SÁIZ, J., “Los ejércitos del rey en la Corona de Aragón (siglos 

XIV-XV)”, La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-

1458: la monarquía aragonesa y los reinos de la corona, págs. 99-

130; “Caballería y ejército en la Baja Edad Media” Guerra y nobleza 

en la Corona de Aragón. La caballería en los ejércitos del rey (siglos 

XIV-XV), pp. 17-50.   
28 MARCOS, E., op.cit., p. 185. 
29 Íbid. p. 187. 

vaixells, el monarca n’esmenta cinc en el relat crònic: 

el vaixell on ell viatjava, el dels Templers, el del 

sagristà de Lleida, el dels cavallers de Calatrava i el 

de Pere Queralt. També fa referència a dèsset veles, 

sense més precisió, i una galera. A aquestes caldria 

sumar vint-i-una naus de què es té constància a 

l’arxiu de la Corona d’Aragó, que arribaren al port 

d’Acre a l’octubre de 1269. Sumant-ho tot, per tant, 

ens en dóna un nombre entorn de la trentena
30

, molt 

semblant al proposat pel cronista Jeroni Zurita al 

segle XVI. 

 

També és prou inexacta la quantitat d’efectius 

militars qui hi hagué. Les dades que ens proporciona 

Ernest Marcos són de 424 cavallers, 19 ballesters a 

cavall, 44 ballesters a peu, 25 oficials i 116 peons –

sense comptar amb els auxiliars ni els servidors dels 

cavallers–. Així doncs, tenint en compte que el 

seguici del rei rondaria la centena i que els efectius 

aportats per les ordres militars no els coneixem, ens 

apropem considerablement a la xifra de vuit-cents 

efectius que ens aporta la crònica reial
31

. Quant als 

peons, considerant una mitjana de quatre per cada 

cavaller, ens dóna una xifra aproximada de cinc-cents 

homes. Òbviament, juntament amb Jaume I 

s’embarcaren en l’expedició noms il·lustres. Entre 

ells podem trobar a fills bastards del mateix rei, com 

Ferran Sanxis, Jaume Sarroca –sagristà de Lleida– i 

Pere Ferrandis. Entre els grans senyors de la Corona 

podem apuntar a Jaume de Cervera, Galceran de 

Pinós, Pere de Berga, Pere de Queralt, Bernat 

d’Orriols i Berenguer de Vilaragut, entre d’altres
32

. 

Per tant, tot plegat, estem davant d’una expedició 

catalanoaragonesa d’abast mitjà, és a dir, una 

campanya que entre cavallers, ballesters, peons i 

servents arribaria, potser, als tres mil homes, una 

xifra raonablement suficient, ja que no cal oblidar 

que la croada de 1269 era una empresa entre el rei 

Jaume I, Abāqā el rei mongol i el suport de Miquel 

VIII Paleòleg. 
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6. La travessia 
 

El 4 de setembre de 1269, “tres o quatre dies abans 

de la mare de Déu de Setembre nós férem vela”
33

, la 

flota iniciava el llarg camí que els portaria fins a les 

costes de Palestina. El destí sembla no estar massa 

clar ja que, segons la crònica, els ambaixadors 

mongols recomanaren a Jaume I que es dirigiren cap 

a les costes d’Armènia i Turquia. El desembarcament 

a terres turques era una opció que no va acabar de 

convèncer ni el rei Jaume I, perquè suposava 

sotmetre’s a les directrius mongòliques i armènies, ni 

tampoc els mercaders catalans, els quals preferien un 

port croat a Terra Santa on poder dedicar-se 

tranquil·lament a fer negocis.  Davant la inseguretat 

que despertava aquesta possibilitat i amb el 

coneixement que algunes setmanes després part de 

l’expedició va amarrar caps en Sant Joan d’Acre, 

sembla que aquesta última fou la destinació definitiva 

de la flota catalanoaragonesa
34

. 

Seguidament arribem al moment del viatge de la flota 

croada. Un viatge que ha estat objecte de sospita per 

part dels historiadors per la forma en què està narrada 

en el Llibre dels Fets en contraposició a la resta dels 

capítols sobre l’empresa a Terra Santa. La crònica 

ens ofereix un relat llarg i dens, quant als detalls 

tècnics nàutics i plena de dramatisme, de la travessia 

reial que es va veure interrompuda per “una terrible 

tempesta”. Ernest Marcos veu en aquest fet un intent 

implícit de l’autor en descriure minuciosament el 

conjunt de desgràcies i circumstàncies que van dur el 

monarca a decidir la suspensió de l’empresa. 

L’objectiu sembla clar: deixar constància que les 

causes d’aquesta retirada no eren ni el temor, ni la 

por, ni l’egoisme personal; ans al contrari, deixar 

constància de l’oposició providencial de Déu a la 

realització de tal croada en forma de temporal, 

d’onades violentes, de trons i llampecs. S’ha vist en 

aquest recurs una analogia amb el passatge bíblic de 

Jonàs on el profeta fugitiu fou obligat per la tempesta 
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 JAUME I, op.cit., p. 269, ep. 484.   
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 MARCOS, E., op.cit., p. 191. 

i el monstre que l’engolí a retornar a la terra de 

Nínive
35

. Com el personatge bíblic, Jaume I volgué 

deixar clar que simplement es va dedicar a 

comprendre i acceptar els designis divins de Déu, de 

forma innocent i lliure de tota culpa. 

 

La flota va salpar de Barcelona amb el monarca a 

bord de la nau de Ramon Marquet, acompanyada 

segurament d’una altra. En la primera nit de 

travessia, la flota es va topar amb els primers 

moments de tempesta. A l’endemà Ramon Marquet 

fa una primera insinuació a Jaume I de tornar (prou 

significativa) amb l’objectiu que “tota la companyia 

s’embarcàs i us veiessin”
36

. De regrés a Barcelona no 

trobaren més que una galera, ja que el gruix de la 

flota se n’havia anat a la mar de Sitges en direcció a 

Menorca. La nau reial va tornar a fer-se a la mar i va 

continuar el rumb de la flota fins que a les 6 de la 

vesprada de l’endemà, el vent començà a bufar de 

llevant, de tal forma que la nau de Jaume I va perdre 

novament de vista la flota en l’horitzó. Els dies huit i 

nou les condicions climàtiques no canviaren, ans al 

contrari, empitjoraren, amb canvis continus i violents 

de la direcció del vent. Unes condicions que 

provocaren, segons la crònica, l’aparició de la nau 

del Temple sense rumb a causa del trencament del 

seu timó. Les naus de l’orde de Calatrava i del fill 

bastard de Jaume I, el canonge de Lleida, també es 

creuaren pel camí a la deriva. 

 

Impressionats pel mal temps, el Conqueridor va 

cridar a Marquet, Galceran Pinós, els prohoms de 

Barcelona i els senyors de les naus amb l’objectiu de 

decidir què fer. Els mariners de les naus li advertiren 

del perill de les boires que es formaven a Acre a 

l’hivern i pensaren que la travessia podia acabar en 

desgràcia en cas de continuar. Segons expressa la 

crònica, aquestes advertències van tranquil·litzar el 

monarca ja que, aleshores, tenia un motiu objectiu i 

fonamentat per renunciar al viatge. Passada la nit, la 

nau del monarca va decidir fer marxa enrere i avisar 
                                            
35 Íbid. p. 192. 
36 JAUME I, op.cit., p. 270, ep. 484. 
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la resta de la flota del retorn del monarca, moviment 

que fou seguit per la nau del sagristà de Lleida, la de 

Calatrava i la de Pere de Queralt. La resta de la flota, 

en canvi, va continuar el seu viatge fins arribar a 

Terra Santa
37

. En el relat crònic, l’autor s’adreça al 

lector i explica la raó per la qual la nau del rei se’n va 

tornar i la resta d’aquestes van continuar. El motiu no 

deixa de ser sorprenent, ja que torna a emprar 

tecnicismes marítims per justificar-la: “que ells 

rebien tan de ple el vent de llebeig, que podien orsar 

per a seguir la seua ruta, i nosaltres, per contra, no 

podíem contrarestar el vent, per tal com ens trobàvem 

més baixos que no ells”
38

. Segons Hernàndez Izal, les 

naus hagueren d’estar dos dies deixant-se dur fins a 

la costa més propera que va acabar sent el port 

d’Aigüesmortes, a trenta quilòmetres de Montpeller, 

on desembarcaren el 14 de setembre. 

 

A l’endemà de la seua arribada, Jaume I va adonar-se 

de la frustració i descontent que havia provocat la 

seua decisió. Mentre aquest es trobava pregant al 

santuari de Vauvert agraint a la Mare de Déu la seua 

salvació, s’hi va presentar un comitè oficial de 

recepció del qual formaven part el bisbe Berenguer 

de Maguelonne i el vicari reial de Montpeller 39 . 

Ambdós senyors proposaren al monarca reprendre 

immediatament el viatge cap a Terra Santa juntament 

amb un seguici de cavallers que li oferiren. La 

sorpresa del Conqueridor davant tal proposta no 

pogué ser major, així doncs, només ell era conscient 

del perill que havia sofert la seua ànima en plena 

mar? “No hi tornarem per res, ni ens sembla cosa que 

es pogués fer”
40

, va respondre un Jaume I colpit 

d’estupefacció. Les sorpreses no acabarien per al vell 

monarca catalanoaragonès, qui quatre dies desprès 

del seu retorn va convocar els cònsols i prohoms de 

Montpeller per intentar justificar la seua tornada, i va 

concloure que Déu no veia en bons ulls el seu vot 
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croat. Un cop justificat, el monarca va demanar un 

ajut econòmic als seus vassalls per finançar el retorn 

a Catalunya. Els dignataris montpellerins demanaren 

un termini d’un dia per meditar la resposta i 

comunicar-li la decisió final. Una decisió que 

provocaria la preocupació en el monarca, ja que la 

resposta va arribar a Jaume I plena de condicions, 

com per exemple, que li donarien 60.000 sous; 

emperò, no per tornar a Catalunya, sinó perquè 

continuara la croada a ultramar. A més a més, si la 

seua negativa continuava no li lliurarien res, una 

condició que irritaria el Conqueridor qui, decebut pel 

tracte de la seua ciutat natal, va iniciar el viatge de 

tornada a Catalunya per terra
41

. 

 

La posició de Jaume I en aquests moments, 

lògicament, no era pas còmoda. En el passat els 

papes no van dubtar a excomunicar els croats que 

havien rebutjat el seu servei a Terra Santa. Calia 

justificar a l’opinió pública, amb celeritat, la raó del 

seu regrés abans que s’estengueren per tot arreu 

versions contràries als interessos del monarca. Ben 

prompte es va posar en circulació la versió oficial 

replegada posteriorment al Llibre dels Fets. Gairebé 

totes les fonts contemporànies prenen un relat comú: 

el relat “oficial”, com les cròniques dels Anals 

Genovesos o els Anals Gibel·lins de Piacenza. En 

canvi, trobem altres versions que més enllà del relat 

oficial plantegen dubtes al respecte. És el cas de la 

història del Regne de Jerusalem, L’Estoire d’ Eracles 

Empereur o els cronistes Guillem de Puy Laurens –

enemic declarat de la Corona d’Aragó– o el temut 

inquisidor Bernard Gui. Els tres textos esmenten el 

rumor segons el qual la responsabilitat de la decisió 

de Jaume I caldria cercar-la en la concubina 

Berenguera Alfonso. Les seues “males arts” havien 

guanyat la voluntat del rei i l’havien fet renunciar al 

seu propòsit croat
42

. 

 

Fos com fos, atenent al context històric i a la 

“geopolítica”, podem esbrinar tota una sèrie de raons 
                                            
41 MARCOS, E., op. cit., p. 200. 
42

 Íbid. p. 201. 
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i factors que possiblement influïren d’un mode o un 

altre en la decisió de donar mitja volta. Jaume I era 

conscient, ja un cop a Catalunya, de l’error de 

planificació de la campanya, iniciada en un moment 

molt inadequat, en ple canvi d’estació, quan les rutes 

marítimes es tornen sorprenentment perilloses. 

Segurament hauria estat més fàcil navegar al juliol o 

a principis d’agost que no pas al setembre, un mes de 

transició de pluges, possibles tempestes i de vents 

huracanats i impredictibles
43

. Per què s’hi arriscà, 

aleshores, Jaume I? No tenia assessors? És clar que 

sí, però ell es considerava un home de paraula, i a 

l’altra vora de la Mediterrània l’estaven esperant i no 

podia fallar al seu acord. Tanmateix, també hi hagué 

altres raons de caràcter polític i estratègic. Sembla ser 

que els ambaixadors del rei mongol apressaren a fer-

ho ja que, si les tropes catalanoaragoneses arribaven 

a Ultramar durant la tardor de 1269, Abāqā podria 

avançar-se a les campanyes que el sultà Baibars 

emprenia tots els hiverns. D’aquesta forma la 

iniciativa del combat estaria del costat cristià i 

mongol, i no pas del musulmà
44

. A més a més, arreu 

d’Europa es començava a rumorejar que el rei Lluis 

IX estava enllestint un nou exèrcit per anar a Terra 

Santa. Jaume I era conscient que si no hi arribava 

abans que el francès aquest, amb més tropes i més 

vaixells, li faria perdre la iniciativa, el comandament 

i el control de les seues tropes. Per tant, el 

Conqueridor accelerà els preparatius de la campanya 

i s’arriscà a embarcar-se en uns dies de temps 

incert
45

. El retard, tot i això, no fou únicament una 

qüestió de temps. Pareix que la ruta escollida pels 

mariners de l’expedició no fou la més encertada. El 

rumb Eivissa-Algèria hauria estat més segur que no 

pas el triat: Menorca-Sardenya. 
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Resum: Aquest estudi pretén centrar-se en la 

participació de les elits en l‟àmbit intel·lectual 

valencià, concretament en diverses experiències 

associatives inserides dins d‟un caire renovador i 

l‟expressió de la seua sociabilitat a finals del segle 

XVII a València. 
 

Paraules clau: Biblioteca, Tertúlia, Acadèmia, 

Novators, València. 
 
 

1. Propostes i intents previs de la croada de 1269 

A finals del segle XVII, València era una de les 

ciutats espanyoles més sensibles al nou rumb de les 

arts i els sabers a Europa. Junt a Madrid, Sevilla, 

Barcelona i Saragossa, a la ciutat del Túria la 

renovació cultural fou acusada. Ací, ens trobem amb 

un important moviment renovador de caràcter 

preil·lustrat que constitueix l‟arrel immediata del 

desplegament cultural del segle XVIII
1
, cosa que ens 

permet desmentir la idea d‟una Il·lustració importada 

de França i únicament possible gràcies al canvi 

dinàstic
2
. 

Aquest procés inclou la introducció de la filosofia, la 

medicina i ciència modernes, així com l‟aparició  
 
 

                                            
1  GARCIA MARTÍNEZ, S., Els fonaments del País Valencià, 

València, 1968, p. 147. 

2  PÉREZ GARCIA, P., Moradas de Apolo. Ceremoniales y 

academias en la Valencia del Barroco (1679-1707), Institució Alfons 

el Magnànim, 2010, p. 14. 

 

 

d‟una nova sensibilitat en el camp de les ciències 

discursives. Aquesta renovació es produeix fora de la 

Universitat però no totalment al marge. Els novators 

eren conscients d‟exercir una tasca de renovació de 

la que la universitat no podia ocupar-se perquè 

difícilment les disciplines i mètodes didàctics que es 

cultivaven a les acadèmies tenien cabuda a la 

universitat perquè el pensament modern i la crítica 

històrica xocaven amb la mentalitat escolàstica. Però, 

com hem dit, no es mantenia al marge ja que 

professors i estudiants de l‟Estudi General eren 

assistents i animadors a les acadèmies. El que queda 

clar és que l‟impuls cultural de les dos últimes 

dècades del XVII orientarà el sentit i assentarà les 

bases de la Il·lustració valenciana, tant en el camí de 

les ciències discursives com en el de les ciències de 

la naturalesa. Així, ens trobem amb una hegemonia 

que estaria relacionada amb el prestigi de la 

modernitat, és a dir, l‟exemple de nacions emergents 

que recolzen les arts i les ciències, però també amb el 

suport de la Corona.  

 

2. Els membres d’una cúspide intel·lectual 
 

Poetes, dramaturgs, músics, historiadors, enginyers... 

no eren especialistes precisats de mecenatge, sinó 

membres més o menys prominents de la cúspide 

social. Molts eren consumidors de cultura i molts 

s‟interessaren en produir-la i en definir les normes de 

la “moda” o tendència cultural. Igualment, 

aristòcrates, senyors de vassalls, nobles vinculats a 
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l‟administració municipal o regnícola, canònics, 

religiosos, funcionaris de la Corona, magistrats dels 

tribunals de justícia, catedràtics, doctors, advocats, 

metges, estudiants... integraven a finals del XVII una 

minoria que aspirava a convertir-se en la cúspide 

cultural de la societat valenciana. Per tant, la 

intervenció de l‟alta noblesa no fou sols com a 

mecenes. Era una elit social que no sols consumia, 

sinó que també produïa alhora que es divertia i, a 

més, obtenia mèrits polítics i socials gràcies a la 

projecció pública de les seues aficions.  

Tradicionalment, les armes i el llinatge havien sigut 

el fonament de la consciència nobiliària, però això 

anava a canviar. Cada vegada més, el saber es 

convertia en un element necessari per a l‟exercici del 

poder i, a més, l‟avanç dels lletrats en la jerarquia de 

l‟Estat qüestionà fortament la supremacia de la 

noblesa en el camp polític. Tal i com apunta Martin 

Biersack
3
, els lletrats assignaven les empreses de 

guerra als nobles, però els havien negat la seua 

validesa per als assumptes de govern perquè 

consideraven que els nobles no tenien una formació 

suficient en dret, llengua o filosofia moral per exercir 

un ofici en el consell o l‟alta administració. De 

manera que, davant aquest fenomen, la noblesa es 

veié obligada a integrar les lletres, el saber culte i 

l‟erudit en el seu habitus. Ara voldrien ser vistos i 

considerats com lletrats basant-se en l‟aprenentatge 

del llatí, però sobretot, en la creació de grans 

biblioteques i el seu recolzament a intel·lectuals i 

artistes. Tanmateix, l‟habitus erudit també es 

demostrava en accions concretes com l‟elaboració de 

tractats cultes, la lectura de literatura científica o el 

mecenatge d‟altres intel·lectuals. Aleshores, era 

rellevant dominar el saber erudit necessari, però 

sobretot aparentar ser culte i ser vist i acceptat com a 

tal.  

 

3. Biblioteques, tertúlies i acadèmies 

                                            
3 BIERSACK, M., “Ser y parecer. La nobleza española y el saber 

culto en el siglo XVI”, en Congreso Internacional Imagen Apariencia 

19, 2008 – noviembre 21, 2008, Universidad de Murcia, 2009. 

 

Per tant, un grup de notables locals es volcà en la 

promoció d‟experiències associatives que 

comprenien tertúlies, certàmens poètics, justes 

literàries, espectacles dramàtics, acadèmies 

ordinàries i acadèmies d‟ocasió. Les tertúlies i les 

acadèmies de 1680-1710 són un reflex de les 

inquietuds culturals de l‟elit valenciana. Les tertúlies 

no tenien una vertadera organització i regularitat. 

Però, a través d‟elles, alguns aristòcrates valencians 

rubricaren una notorietat guanyada gràcies al seu 

personal patrocini de les lletres i les ciències. Un bon 

exemple són els comtes d‟Alcúdia, els de Casal, els 

de Castellar, els de Cervelló i el Marqués de 

Villatorcas, que es rodejaren d‟intel·lectuals i artistes 

als que obriren l‟accés a les seues biblioteques i 

fomentaren les seues iniciatives i projectes
4
. Els 

estudis de Pasqual Mas
5
 i Amparo Felipo

6
 deixen 

fora de dubte la gran influència que tingueren les 

cases de Villatorcas i Cervelló, entre altres, en la vida 

cultural valenciana, marcada pels seus gustos 

personals i el recolzament que prestaren a joves 

intel·lectuals com Manuel Martí. 

En efecte, les biblioteques són una de les fonts més 

expressives per a l‟estudi de la difusió de la cultura i 

la ciència en una societat. Un bon grapat de membres 

de l‟estrat superior de la noblesa posseïen grans 

biblioteques amb més d‟un miliar de volums. J.M. 

López Piñero
7
 fa referència a la del marqués del 

Cenete, la qual tenia una quarta part d‟obres de tema 

científic i sols un 13% de caràcter religiós. Ara bé, 

aquest fenomen no es reduïa a l‟estrat superior. Les 

oligarquies urbanes, cavallers i ciutadans posseïen 

                                            
4 PÉREZ GARCIA, P.; CATALÀ SANZ J., op. cit., p. 230. 

5 MAS I USÓ, P., “Academias valencianas durante el Barroco”, De 

las academias a la enciclopedia. El discurso del saber en la 

Modernidad, Institució Alfons el Magnànim, 1993. 

6  FELIPO ORTS, A., “Anotaciones sobre la conformación del 

patrimonio de don José de Castellví, marqués de Villatorcas (1653-

1722)”, Saitabi. Revista de la facultat de Geografia i Història, n. 59, 

2009, pp. 171-190. 
7
 LÓPEZ PIÑERO, J.M., Ciencia y técnica en la sociedad española 

de los siglos XVI y XVII, Labor, Barcelona, 1973, pp. 130-139. 
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biblioteques, encara que molt més reduïdes, amb 

unes desenes de volums dels quals un 10-20% seria 

de tema científic. Encara més, metges, arquitectes i 

enginyers prestigiosos tenien amb freqüència 

biblioteques amb varis centenars de volums. Així, la 

biblioteca es constituí com un espai de sociabilitat 

cultural que obria portes als mèrits, a la circulació 

d‟idees, als debats intel·lectuals i a l‟activitat 

literària
8
. Però, tot plegat, suposava el reconeixement 

col·lectiu d‟una posició social i una porta d‟accés de 

joves intel·lectuals a l‟elit cultural, de la mà de grans 

personalitats.  

 
 

Per la seua banda, les acadèmies ordinàries tingueren 

un plantejament més acurat amb un elevat grau 

d‟estructuració interna. Impulsaren el prestigi artístic 

i intel·lectual dels seus responsables. La majoria va 

tindre una existència breu, excepte l‟Acadèmia 

Matemàtica, fundada en 1687 i encara activa la 

primera dècada del XVIII. Per tant, els novators 

fundaren i pertanyeren a aquestes institucions i alhora 

gaudiren de la protecció i mecenatge de varis 

aristòcrates valencians.  

                                            
8
 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el siglo XVII: 

El estamento nobiliario, CSIC, 1992, p. 290. 

Entre 1680 i 1700 va haver una ràpida evolució. Les 

primeres acadèmies, de la dècada dels 80, com la del 

Parnaso i l‟Alcázar foren institucions efímeres. 

Cultivaven diverses disciplines com la matemàtica i 

la història, però la seua vocació era poètica i 

dramàtica. Organitzaven acadèmies d‟ocasió que 

eren petits espectacles de tipus teatral i muntatges 

dramàtics oberts a un públic ample. Per posar un 

exemple, l‟acadèmia de l‟Alcázar es constituí sobre 

el 1681 i celebrà i organitzà la major part de les seues 

activitats al Palau Reial de València, per tant, es pot 

afirmar que va estar sota la protecció del rei. Va ser 

probablement la primera acadèmia amb vocació de 

permanència i la primera que li quadraria el terme 

d‟ordinària, que es constituí a València des de la 

dissolució de l‟Acadèmia dels Nocturns en 1594. 

Entre els responsables de fundació i establiment de 

l‟Alcázar al Palau Reial figuren dos aristòcrates com 

són el comte de Cervelló i el Marqués de Villatorcas, 

consogres. El primer va ser president de l‟Acadèmia 

i el segon va ser electe de la poesia de l‟Alcázar i 

encarregat de reunir les composicions poètiques que 

els acadèmics dedicaren a Calderón de la Barca l‟any 

de la seua mort. Així, destaca l‟extraordinària 

influència d‟aquests personatges sobre la vida 

cultural valenciana d‟aquell període, els seus gustos 

personals, projectes i suports que prestaren a alguns 

joves poetes com Manuel Martí.  

Aleshores, l‟Alcázar naix com una mena d‟espill de 

la vida cortesana madrilenya. Els components volien 

emular la producció de festes palatines i espectacles. 

Però també existí un conjunt de superintendències 

(matemàtiques, astronomia, història, música i art 

dramàtic) que constituïren un reclam per a 

intel·lectuals, experts, professors, estudiants 

universitaris, compromesos amb la renovació 

intel·lectual i filosòfica a València. Era un fòrum per 

Tomàs Vicent Tosca. Atribuït a Joaquín Giner 
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a la transmissió de coneixements, idees i novetats, 

però també un actiu centre de creació literària
9
. 

Com a tertúlia és important destacar la reunida a la 

biblioteca del marqués de Villatorcas que incloïa 

entre altres a filòlegs i historiadors com el degà 

d‟Alacant Manuel Martí, ja esmentat, i el seu 

deixeble Manuel Miñana, bibliògrafs com Josep 

Rodríguez i científics com Tomàs Vicent Tosca, Joan 

Baptista Coratjà i Baltasar Íñigo. Aquests tres últims 

foren els principals protagonistes de la renovació 

científica, i es dedicaren a l‟estudi de les 

matemàtiques, la física i l‟astronomia. La biblioteca 

del marqués de Villatorcas estava composada de més 

de 7000 volums i, per tant, era de les més 

prestigioses del moment. Per aquest motiu, era seu de 

tertúlies preil·lustrades i, inclús, el propi marqués 

redactà un índex manuscrit de la seua biblioteca. 

En aquest sentit, la biblioteca del comte d‟Alcúdia 

fou igualment notable. De les reunions que es 

manteniren en ella va nàixer una acadèmia en 1685, 

també coneguda com la del carrer del Bisbe, per ser 

allí on es trobava la casa, o com Desamparados-San 

José, perquè la seua fundació s‟oferí a la Verge dels 

Desemparats i al patriarca Sant Josep
10

. Allí es 

tractaven tant temes humanístics com de filosofia 

natural, arquitectura militar, o astronomia. La 

presidència l‟exercí l‟amfitrió, don Onofre que, a 

més, era l‟encarregat de la superintendència de les 

Humanitats. En 1687 va nàixer l‟Acadèmia 

Matemàtica. Aquesta es reunia primer a casa de 

Baltasar Íñigo i després al Palau de l‟Alcázar. En ella 

participaren personalitats com Tosca i Coratjà, i sols 

tractaven temes científics, constituint un lloc de 

reunió paral·lel a la universitat
11

. 

Als anys 90 ens trobem amb l‟Acadèmia de 

Desamparados-San Javier, també coneguda com la 

                                            
9
 PÉREZ GARCIA, P.; CATALÀ SANZ J., op. cit., p. 230. 

10 PÉREZ GARCIA, P., op. cit., p. 218. 

11 MAS I USÓ, P., op. cit., p. 210. 

del marqués de Villatorcas perquè en la seua casa es 

reunien els acadèmics abans de fer-ho en casa del 

comte d‟Alcúdia. Aquesta gaudí d‟una major 

estabilitat i duració, un major grau de jerarquització, 

organització i divisió de funcions entre els membres, 

quasi tots pertanyents a la noblesa i aristocràcia local. 

Celebraren diverses acadèmies d‟ocasió. Acabat de 

començar el segle XVIII, es va formar l‟Acadèmia 

Valenciana. Es reunien els caps de setmana i va 

mantenir la tradició de tractar assumptes de 

matemàtiques, astronomia, àlgebra, òptica, etc. La 

seua vinculació amb la de Desamparados-San Javier 

va ser estreta, amb el referent de que es celebraven 

les sessions ordinàries a cases privades i les festes 

acadèmiques a la Diputació
12

. 

 

 

 

Així doncs, tant la de Desamparados San Javier, com 

la seua continuadora, l‟Acadèmia Valenciana, 

responen a un esquema diferent de les anteriors. 

Aquestes tindrien un major nombre de membres, amb 

una presència de grups familiars i llinatges integrats 

per avis, fills, néts i nebots, cosa que atorga un cert 

                                            
12 MAS I USÓ, P., op. cit., p. 217. 

Avisos del Parnaso. Obra de Joan Baptista Coratjà, 

editada per Gregori Maians. 
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aire de societats o ateneus. La polarització que 

separava als acadèmics dels seus deixebles deixa pas 

a una jerarquització més complexa –president, 

superintendents, acadèmics de número, acadèmics 

d‟habilitat, consellers, electes (de les festes), músics, 

...- que pretén ser una mostra de disciplina i 

estabilitat
13

. 

4. Conclusions 
 

En definitiva, el que es comprova és que les tertúlies 

al sí de les biblioteques nobiliàries constituïren una 

important llavor per a l‟activitat acadèmica. La 

biblioteca es presenta com una institució clau de 

l‟entramat cultural que propícia la renovació i la 

transmissió d‟idees. No es concebia únicament com 

un espai de retir intel·lectual, privat, de lectura 

silenciosa i individual, sinó més bé com un espai de 

sociabilitat cultural, on es lluïen les personalitats més 

consagrades i s‟obrien les portes a les futures 

promeses intel·lectuals. Allí s‟intercanviaven 

lectures, apreciacions, perspectives; s‟estenien les 

idees, es prenien decisions i es reconeixia 

col·lectivament la posició social perquè, a més d‟una 

circulació cultural, es produïa l‟exhibició del capital 

simbòlic. Els amfitrions tenien l‟ocasió de poder 

demostrar la seua sumptuositat, ostentar les seues 

biblioteques i col·leccions en un ambient on no sols 

pul·lulaven enginys, sinó també pretendents i 

aduladors. Al cap i a la fi, de moltes d‟aquelles 

reunions proliferaren acadèmies, com hem esmentat, 

on l‟elit social i intel·lectual era productora i 

consumidora de cultura. 
 

Però l‟entrada de la nova dinastia, a principis del 

segle XVIII, provocaria un canvi, perquè ja no estava 

interessada en impulsar i aprofitar el potencial 

d‟aquesta elit intel·lectual. La Monarquia 

desconfiava d‟uns súbdits als que acabava de castigar 

col·lectivament i als que considerava desafectes. La 

Corona ja no aspirava a ajudar, sinó a dirigir. No 

volia col·laboració, sinó obediència. Ara, la Cort 
                                            
13 PÉREZ GARCIA, P., op. cit., pp. 471-479. 

volia uniformitzar els gustos i inquietuds estètiques 

des de dalt, mitjançant la projecció de models 

culturals, plàstics, i musicals uniformes. De manera 

que València, al perdre els furs, anava a passar a ser 

l‟escenari d‟una cultura dirigida des de dalt.  
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Resum: El territori valencià va viure durant molts 

segles baix l’influx de la cultura romana, des de la 

segona meitat del segle III a. C. fins gairebé finals 

del segle V d. C., si bé les cultures posteriors 

continuaren fent-ne ús d’aquest llegat. Però això no 

va significar la pèrdua del llegat romà, el qual s’ha 

conservat fins avui dia en una gran quantitat de restes 

al llarg del País Valencià. En el present article farem 

un repàs d’algunes de les principals restes 

d’estructures romanes conservades al llarg del 

territori alacantí, castellonenc i valencià. 

Paraules clau: Roma, Restes romanes, Arqueologia 

romana, Arquitectura romana, Ciutats romanes. 

Són abundants les restes trobades a les terres 

valencianes, des de fòrums i edificis circumdants, 

restes de comunicacions marítimes i terrestres, 

explotacions de pedra, restes d’estructures destinades 

a la producció de vi i a l’explotació pesquera, 

muralles, edificis d’espectacles, estructures 

aquàtiques, estructures domèstiques, vil·les romanes, 

restes de campaments militars, monuments 

honorífics, edificis de culte i àrees de soterrament. A 

continuació exposarem un breu llistat de les 

principals restes d’estructures romanes localitzades,  

 

 

 

 

documentades i estudiades a Alacant, Castelló i 

València. 
 

 

1. Fòrums i edificis circumdants 

A la ciutat de Valentia (València) s’ha conservat 

l’àrea del fòrum imperial, tot i que s’estipula que el 

republicà ocupà el mateix lloc
1
. Com era comú amb 

altres fòrums romans, també a València s’han trobat 

restes d’infraestructures relacionades amb 

l’emmagatzemament, cas d’un horreum, una gran 

edifici suposadament públic destinat a 

l’emmagatzemament de productes públics, construït 

a finals del segles II a. C o principis del segle 

següent. El vertader procés de monumentalització no 

es produí fins a època Flavia, moment en que el 

fòrum s’organitzà d’acord amb els cànons del 

moment, amb una gran plaça porticada pavimentada 

amb lloses de calcària blava d’Alcublas/Sagunt i 

decorada amb escultures honorífiques. Als seus 

extrems es situava el temple, ubicat sobre el mateix 

temple republicà; i en la part oposada a aquest estava 

la basílica, la cúria o cúries i un possible aedes 

Augusti
2
. 

                                            
1
 MARÍN JORDÀ, C.; PIÁ BRISA, J.; ROSSELLÓ MESQUIDA, 

M., “El foro romano de Valentia”. Quaderns de Difusió Arqueològica, 

4, 1999, 35 pp. 
2

Sobre Valentia: RIBERA I LACOMBA, A. (coord.), Guía 

Arqueológica de Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 

València, 1989; RIBERA, A., La fundació de València, València, 

Institució Alfons el Magnànim, 1998; RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M., 
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D’època augustea és el fòrum trobat a Saguntum 

(Sagunt) a l’actual plaça d’Armes, construït 

parcialment sobre l’antic fòrum republicà i a prop 

d’un temple també republicà
3

. Aquesta etapa 

coincideix amb l’establiment de terrasses artificials a 

la ciutat per a l’aprofitament i construcció dels 

edificis públics més representatius: basílica, cúria i 

establiments comercials
4
. També s’impulsà en temps 

d’August el fòrum de Lucentum (Tossal de Manises, 

Alacant), objecte de monumentalització arran de la 

seua conversió en municipium romà
5

. El fòrum 

altimperial estava situat en una posició central de la 

ciutat, de forma rectangular i organitzat en una gran 

plaça pública amb dues portes d’accés i limitat per 

pòrtics en tres dels seus costats, tot això presidit per 

un temple
6
. Ilici (Elx) va rebre l’estatut de colonia i, 

tanmateix com Lucentum, fou objecte de 

l’escenificació de la ciutat amb les remodelacions de 

la muralla i possiblement de l’erecció d’un temple 

tetràstil
7
. 

2. Comunicacions marítimes 

                                                                     
“L’Almoina: el nacimiento de la Valentia cristiana”, Quaderns de 

Difusió Arqueològica, 5, València, 1999, 32 pp. 
3 ARANEGUI GASCÓ, C., “Un templo republicano en el centro 

cívico saguntino. Templos romanos de Hispania”. Cuadernos de 

Arquitectura Romana, vol. 1, 1992, pp. 62-82. 

4  CHINER MARTORELL, P., La decoración arquitectónica en 

Saguntum, València, 1990; ARANEGUI GASCÓ, C., Sagunto. 

“Oppidum”, emporio y municipio romano, Barcelona, 2004. 

5 Per a la ciutat de Lucentum, veure: OLCINA, M.; PÉREZ, R., La 

ciudad íbero-romana de Lucentum (El Tossal de manises, Alicante), 

Alacant, 1998; OLCINA, M.; PÉREZ, R., “Lucentum: la ciudad y su 

entorno”. Las ciudades y los campos de Alicante en época romana, 

48, 2003, pp. 89-119; OLCINA, M. (ed.), Lucentum (Tossal de 

Manises, Alicante). Arqueología e historia, Alacant, 2009. 

6  RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O., Hispania Arqueológica. 

Panorama de la cultura material de las provincias hispanorromanas, 

Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011, p. 76. 

7 L’antiga Elx, vista de forma general en els treballs clàssics de: 

RAMOS FERNÁNDEZ, R., La ciudad romana de Ilici, Alacant, 

1975; RAMOS FERNÁNDEZ, R.; RAMOS MOLINA, A., Guía del 

Museo Monográfico y del yacimiento de la Alcudia de Elche, Elx, 

1993. 

L’auge de la ciutat romana d’Ilici (Elx)
8

 anà 

acompanyat del gran protagonisme que adquirí el seu 

port, conegut antigament com a Portus Ilicitanus 

(Santa Pola, Alacant)
9

, el qual progressivament 

substituí en importància i protagonisme al port veí de 

Lucentum. Un dels ports romans més importants al 

nostre territori i que abasta una cronologia molt 

extensa, des del segle V a. C. fins al VI d. C., fou el 

port d’Arse/Saguntum (Sagunt)
10

, coincidint amb 

l’actual àrea del Grau Vell. Pel que fa al port de 

l’antiga Valentia, fou un establiment portuari de 

menors dimensions, un petit establiment portuari 

documentat durant les darreres dècades al carrer 

Comte de Trenor, i que estigué en funcionament 

durant els segles I i III d. C. 

Tots els productes eren comercialitzats a través dels 

principals ports, com els mencionats d’Ilici i 

Valentia, però també existien altres de caràcter 

intermedi com els de Dianium (Dènia)
11

 i Lucentum 

(Tossal de Manises, Alacant), o els ancoratges 

parcialment naturals coneguts en la Platja de la Vila 

(Vila Joiosa, Alacant), Altea (Alacant) o La Mata 

(Torrevieja, Alacant), aquest últim de dubtosa 

cronologia i atribució romana
12

. D’altra manera no 

tots els ports van ser tan grans com els de Carthago 

Nova (Cartagena), Saguntum (Sagunt) o Tarraco 

(Tarragona), sinó més bé la majoria foren ancoratges 

o molls per a varar les embarcacions. En aquest cas 

com les restes trobades a L’Albufereta (Alacant) 

associades al port altimperial de l’antiga Lucentum 

                                            
8
 MARQUÉS VILLORA, J. C.; MOLINA VIDAL, J., El comercio en 

el territorio de Ilici. Epigrafía, importación de alimentos y relación 

con los mercados mediterráneos, Alacant, 2001. 
9  Veure, entre d’altres: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, M. J., Portus 

Ilicitanus, València, 1989; ABASCAL, J. M., La circulación 

monetaria del Portus Ilicitanus, València, 1989; MARQUÉS 

VILLORA, J. C., El comercio romano en el Portus Ilicitanus. El 

abastecimiento de productos alimentarios (siglos I a. C. – V d. C.), 

Alacant, 1999. 

10 ARANEGUI, C. (coord.), Saguntum y el Mar, València, 1991. 

11 GISBERT, J. A., Museu Arqueològic de la Ciutat de Dènia, Dènia, 

1987. 

12 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O., Hispania Aqueológica…, p. 66. 
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(Tossal de Manises, Alacant)
13

. Aquestes 

infraestructures consistien en un recolzament 

terrestre per a les embarcacions més petites, 

destinades a transportar els carregaments des de les 

naus més grans varades en les proximitats de la costa 

fins als molls. 

3. Vies romanes 

Les vies romanes eren creades, en essència, per a 

facilitar el moviment de les tropes i del correu, 

connectant punts claus i colònies romanes o llatines, 

que permeten sempre l'aprovisionament als seus 

ciutadans. Al País Valencià destaquen tres eixos: la 

Via Augusta, la més important de totes i que 

travessava longitudinalment tot l'àmbit valencià, la 

via transversal Intilibis-Contrebia i la via litoral 

Sucro-Ilici
14

.  

La Via Augusta és l'eix més important de la 

Península Ibèrica i el de major longitud, amb un total 

de 1.005 m. p. (1.488 km.), assentat sobre un camí 

més antic ja usat en temps republicà, que fou el 

projecte més emblemàtic i estratègic dut a terme per 

l'emperador August a Hispània. Al llarg del seu camí, 

des del Summus Pyrenaeus fins a Gades, trobem un 

dels conjunts de mil·liaris més importants d'Hispania 

(un mínim de noranta-sis mil·liaris, amb un total de 

vint-i-quatre a terres valencianes). El seu traçat, fet 

de ciutat en ciutat elegint sempre la comunicació més 

òptima i la que comportés menys despeses i elegint 

un traçat el més recte possible, enllaçava sempre les 

                                            
13

 Ibid. 
14 Sobre les vies romanes al País Valencià, destaquen els treballs de: 

ROSSELLÓ I VERGER, V. Mª, "Les vies romanes al País Valencià. 

Il·lusions i certeses". Estudios de arqueología ibérica y romana: 

homenaje a Enrique Pla Ballester, 1992, pp. 619-638; ARASA, F.; 

ROSSELLÓ, V., Les vies romanes al territori valencià, València, 

Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 1995; 

MOROTE BARBERÁ, G., La Vía Augusta y otras calzadas en la 

Comunidad Valenciana. Vol. I (texto), Real Academia de Cultura 

Valenciana, València, 2002; MOROTE BARBERÁ, G., La Vía 

Augusta y otras calzadas en la Comunidad Valenciana. Vol. II 

(documentación gráfica), Real Academia de Cultura Valenciana, 

València, 2002; ARASA I GIL, F., "Les vies romanes al País 

Valencià". Serra d'Or, 571-572, 2007, pp. 13-16. 

ciutats més importants. Com la resta de vies, aquesta 

tenia, a més de les esmentades raons estratègiques, 

d'altres militars i econòmiques, vinculades a factors 

naturals del relleu, culturals pel que fa al 

desenvolupament urbà de les zones que travessa i, 

especialment, a raons polítiques, per establir una 

xarxa de comunicació efectiva que devia esdevenir 

en el principal eix imperial al territori hispà. Es 

conserven molts trams del seu recorregut, destacant 

entre els seus trets més característics els llargs traçats 

rectilinis que no es devien per evitar accidents 

orogràfics o fluvials poc importants, amb la presència 

de trinxeres excavades en el terreny per a disminuir 

el desnivell.  

Altra via, esmentada a l’Anònim de Ravenna, era la 

que des de Trebia es dirigia per Iologum (única 

localitat citada però sense reducció segura; es deuria 

trobar en terres de Terol) fins a Lintibilin. El seu 

traçat coincideix, en la majoria dels seus trams, amb 

els de l’actual N-232. Aquesta via enllaçaria 

Contrebia (Botorrita) amb la Via Augusta a l’Altura 

d’Intilibi (Traiguera?). Tan sols es conserven alguns 

trams de trinxera i roderes als ternes municipals de 

Xert i Morella, així com d’altres tallats en la roca a 

Palanques. 

Tenim constància d'altra via per l'Anònim de 

Ravenna, que començava i acabava a la Via Augusta, 

un camí litoral que anava des de Sucro (Albalat de la 

Ribera?), seguint pel Portum Sucrone (Cullera), 

Dianium (Dènia), Allon (Vila Joiosa?), Lucentum 

(Tossal de Manises) fins a Ilici (l'Alcúdia). En alguns 

dels seus trams presenta un relleu abrupte, motiu pe 

qual s'ha pensat que devia seguir, quan fos necessari, 

un traçat inferior, com ara entre Dènia i Calp. No 

s'han trobat gaire restes, excepte algunes poques com 

l’indici d’un possible pont sobre el riu Gorgos. 

Aquestes són les tres principals vies al nostre 

territori, tot i que existien altres xarxes de menor 

importància, cas de la via que unia Saguntum 

(Sagunt) amb Caesaraugusta (Saragossa), remuntant 
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la vall del Palància i seguint un traçat semblant al de 

l'actual N-234.  

Una altra via era la que des de Valentia es dirigia cap 

a Segobriga (Saelices), amb un traçat semblant al de 

la N-234. També es té constància d’altres vies locals, 

que unien dues determinades ciutats entre si, com la 

que unia Saguntum i Valentia amb Edeta (Llíria), que 

donava eixida a la mar a algunes ciutats inferiors, cas 

de Saetabis (Xàtiva), comunicant els diferents 

districtes dels territoris amb el nucli urbà. 

4. Pedreres 

Es tenen documentades unes poques explotacions de 

pedra al territori valencià. Destaquem el de pedra 

calcària de Segorb (Castelló), el de calcària marmòria 

de Buixcarró (prop de l’antiga Saetabis, Xàtiva) i el 

Tossal del Castell (Sagunt, El Camp de Morvedre). 

Les canteres de pedra eren, davant l’absència de 

minerals preciosos importants, el segell 

d’identificació de les explotacions mineres a les 

nostres terres. Al llarg de la província tarraconense es 

localitzen diversos afloraments de pedra. Dita pedra 

fou utilitzada i comercialitzada com un bon i desitjat 

material de construcció, especialment a partir 

d’època d’August amb el seu ambiciós programa de 

monumentalització de les principals ciutats romanes 

de cada territori. Arran d’això, amb la continua 

necessitat de cercar pedra en quantitat, es recorrerà a 

principis de l’Imperi a les pedres locals de l’entorn.  

Així doncs, la pedra calcària de Segorb fou emprada 

en moltes de les construccions de la ciutat de 

Saguntum; i la calcària marmòria o “marbre rosa” de 

Buixcarró
15

, situada a la Serra Grossa, s’utilitzà 

massivament en les antigues Valentia i també a 

Saetabis i Saguntum, i fins i tot es comercialitzà cap 

a terres més llunyanes com Segobriga (Conca) i 

Carthago Nova (Cartagena). Per últim, la pedrera del 

                                            
15  MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 

Alicante, Castellón y Valencia. Tomo I, València, Institució Alfons el 

Magnànim, 1982. 

Tossal del Castell
16

 estava situada al cim del tossal 

on estava ubicada l’antiga Saguntum. És una calcària 

grisa, coneguda com a “pedra de Sagunt”. Gran part 

de la roca emprada per a les construccions de la 

ciutat de Sagunt procedeix d’aquesta pedrera, sent 

exportada també a altres territoris com Valentia i 

Altea.  

5. Producció de vi i activitat pesquera 

La part costera mediterrània de la Tarraconense, 

actual territori valencià, fou una zona ideal pel seu 

clima i la seua abundant i rica terra per a la producció 

i comercialització del vi. L’Almadrava (Els Poblets, 

Alacant) ha aportat molta informació sobre la 

producció del vi a les nostres terres, amb restes 

d’establiments rurals on s’elaboraven una gran 

quantitat d’àmfores destinades al seu transport (es 

fabricaren Dr. 2-4 i G-4, entre altres)
17

. S’han 

documentat diversos moments de producció dins 

d’un llarg període de funcionament establit entre 

meitat segle I i finals del III d. C.  

A la platja de l’Albufereta (Alacant) també s’han 

localitzat exemplars de variants de ceràmiques 

tarraconenses de l’àmfora bètica oliaria Dr. 20 (totes 

elles pertanyents al grup de la similis). I també a 

Alacant, a l’Illeta dels Banyets (El Campello), 

destaca l’establiment d’una economia mixta agrícola 

i marítima, amb vivers per a peixos, un torcularium i 

un aqüeducte
18

. Altres dos exemples de zones de 

producció de vi s’han localitzat a l’actual Canyada 

Joana (Crevillent, Alacant) i el Parc de les Nacions 

                                            
16 CISNEROS, M., Mármoles hispanos: su empleo en la España 

Romana, Zaragoza, 1988. 
17 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O., Hispania Arqueológica…, p. 65. 

Per a saber més sobre el jaciment de l’Almadrava: GISBERT, J. A., 

“La Almadrava”. Arqueología de Alicante, 1976-86, pp. 28-30; Id., 

“La Almadrava, Setla-Mirarosa-Miraflor”. Memòries arqueològiques 

a la Comunitat Valenciana, 1984-85, pp. 21-24. 
18 FIGUERAS PACHECO, F., Excavaciones en la isla del Campello 

(Alicante), 1931-1933, Madrid, 1934; MARTÍN, G., “Las pesquerías 

romanas de la costa de Alicante”. Saguntum, 10, 1970, pp. 139-153; 

LLOBREGAT, E., “Illeta dels Banyets”. Arqueología en Alicante, 

1976-1986, 1986, pp. 63-68. 
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(Alacant). Són dos centres amb cronologia 

tardoimperial, uns establiments o vil·les agrícoles en 

les que s’han trobat restes de torcularia.  

El Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alacant), Els Banys 

de la Reina (Calp, Alacant), l’antiga Saetabis 

(Xàtiva) i la Punta de l’Arenal (Xàbia) són quatre 

dels exemples més representatius de la pesca litoral 

mediterrània, una activitat molt important a la 

Tarraconense
19

. En aquesta antiga província romana 

s’han documentat durant les últimes dècades 

instal·lacions per a la producció de salaons. Més 

recent és el descobriment de les restes del conegut 

com a Bou-Ferrer a Vila Joiosa (Alacant), procedent 

de la mateixa costa hispana i que viatjava carregat 

amb més de dos mil àmfores de salaons de tipus Dr. 

7-11
20

.  

6. Muralles 

L’actual Tossal de Manises (Alacant), antiga 

Lucentum, presenta unes muralles molt antigues, 

segurament associades als primers estrats militars de 

la ciutat. L’antiguitat de les restes (finals segle II a. 

C. o principis de l’I a. C.) es veu reforçada pel fet de 

que el seu perímetre gaire no ha variat del traçat 

d’època cartaginesa, que va tenir continuïtat amb els 

romans: l’estructura defensiva presentava torres 

rectangulars amb sòcols de pedra i alçat d’adobs, 

amb un simple revestiment d’argila o cal. En la seua 

part més dèbil, coneguda com a porta oriental, 

s’acumularen elements defensius concentrats en un 

                                            
19 Respectivament: SÁNCHEZ, M.; BLASCO, E.; GUARDIOLA, 

A., “Descubrimiento de una factoría bajoimperial de salazón de 

pescado en Santa Pola (Alicante)”. Saguntum, 22, 1989, pp. 413-446; 

MOLINA VIDAL, J.; MÁRQUEZ VILLORA, J. C.; SÁNCHEZ 

FERNÁNDEZ, M. J., “La factoría de salazones del Portus Ilicitanus 

(Santa Pola, Alicante)”. Actas del III Congreso Nacional de 

Arqueología (Valencia, 1999), 1999, pp. 360-364; PELLICER, M., 

“Excavaciones en el yacimiento romano de los Baños de la Reina, 

Calpe (Alicante)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, VIII-IX, 1966, 

pp. 172-176; MARTÍN, G.; SERRES, D., “La factoría pesquera de 

Punta l’Arenal y otros restos romanos de Jávea (Alicante)”. Trabajos 

varios del SIP, 38, 1970, 112 pp. 

20 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O., Hispania Arqueológica…, p. 66. 

potent bastió, una torre de base massissa i un tram 

curvilini de la muralla
21

.  

L’altre exemple de muralles romanes al País 

Valencià és la muralla augustea d’Ilici (Elx), erigida 

sobre tot un seguit d’anteriors estructures defensives 

protohistòriques. La fase més antiga és la que, al 

segle I a. C., els romans reutilitzaren bona part dels 

seus materials en la construcció de les estructures de 

la nova ciutat romana.  

7. Edificis d’espectacles: teatres i circs 

El teatre era l’edifici on es duien a terme les 

representacions, tant còmiques com tràgiques, 

acompanyades de música i dansa. En canvi, a terres 

valencianes no hi ha cap amfiteatre documentat, 

recinte on es feien les pugnes de gladiadors, les 

venationes (espectacles amb animals) i les 

naumaquias (combats navals). L’orografia de 

Saguntum fou propicia per establir la cavea
22

 del 

teatre a la pendent d’un turó
23

. Aquest teatre va ser el 

resultat d’un sistema constructiu adaptat a les 

característiques físiques del terreny
24

. D’aquesta 

forma, fou erigit en la part nord del turó que domina 

tot la vall del riu Palància, entre l’actual ciutat i el 

castell, sobre l’any 50 d. C. Integrat dintre de la 

política de reconstrucció urbanística d’August. En 

conseqüència, el teatre de Saguntum fou erigit junt al 

fòrum, formant un projecte unitari, amb una funció 

                                            
21 Ibid., p. 71. 
22 Per a més informació sobre el teatre saguntí, veure: HERNÁNEZ, 

E., El teatro romano de Sagunto, València, 1988; HERNÁNDEZ, E.; 

LÓPEZ, M.; PASCUAL, I; ARANEGUI, C., “El teatro romano de 

Sagunto”. Cuadernos de Arquitectura Romana, vol. 2, 1993, pp. 25-

42; i HERNÁNDE, E., “Nuevas excavaciones arqueológicas en el 

teatro romano de Sagunto”. Braçal, 10, 1994, pp. 75-91. 

23 L’orografia va facilitar la construcció de les graderies, tot i que per 

a la construcció del cos escènic fou necessari salvar el desnivell de la 

roca amb un aterrossament (HERNÁNDEZ, E., “El teatro Romano de 

Sagunto. Sistema constructivo del cuerpo escénico. Estado de la 

cuestión”. Saguntum, 20, 1986, pp. 243-256); cf. Id., “Nuevas 

excavaciones arqueológicas en el teatro romano de Sagunto”. Braçal, 

10, 1994, pp. 75-91. 

24 HERNÁNDEZ HERVÁS, E., “El teatro Romano de Sagunto...”, 

pàg. 244. 
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eminentment de difusió del culte imperial de caràcter 

dinàstic.  

Els circs eren grans construccions destinades a les 

curses de carros de bigues (dos cavalls) i de 

quadrigues (quatre cavalls), on participaven fins a 

quatre equips (colors blanc, blau, verd i roig); però 

també es realitzaven altres espectacles com les 

exhibicions acrobàtiques de genets. La construcció 

del circ de Sagunt es situa a mitjans del segle II d. C., 

amb l’establiment de nous espais en la ciutat
25

. Ha 

estat objecte d’intervencions en el segle XIX. Van ser 

els treballs realitzats en la dècada dels 90’ els que 

aportaren un millor coneixement de les seues 

estructures. També es coneix parcialment, gràcies a 

les diferents intervencions d’urgència, el circ de 

Valentia, dels qual es coneixen alguns sectors com 

les carceres i l’spina
26

. 

8. Estructures aquàtiques: Aqüeductes, termes, 

nimfeus 

L’abastiment d’aigua a Valentia estava determinat 

per aquella transportada per un aqüeducte, datat de 

finals del segle I d. C.. Tot i que no es coneix amb 

profunditat l’edificació, es té constància de la seua 

construcció per alguna troballa ocasional, com la del 

carrer Quart
27

, i sobretot per les restes epigràfiques, 

com la següent inscripció: CASTELLVM AQVAE. 

Segons Escrivà, la construcció distribuiria l’aigua des 

de la Porta Sucronensis a tota la ciutat, on trobem 

una altra inscripció
28

. La longitud de l’aqüeducte i la 

zona de captació d’aigua, així com el seu recorregut, 

                                            
25 HERNÁNDEZ, E.; LÓPEZ, M.; PASCUAL, I., “La implantación 

del Circo en el área suburbana de Saguntum”. Saguntum, 29, 1995, 

pp. 221-230. 

26  RIBERA I LACOMBA, A., “El circo romano de Valentia”. 

Quaderns de Difusió Arqueològica, 10, 2013, 38 pp. 
27 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O., Hispania Arqueológica…, p. 83. 

28  Aquesta porta és tan sols una de les quatre documentades en 

Valentia, la porta meridional. Tanmateix, la presència de portes ens 

estaria indicant l’existència d’una muralla al perímetre de la ciutat, la 

qual no ha estat confirmada amb seguretat per l’arqueologia, i que 

estaria subjecta a variacions depenent de les diverses fases expansives 

de la ciutat (Ribera et alii, 1989: 22). 

ens és impossible de reconstruir amb les proves 

existents, sent necessari nous descobriments per 

establir un estudi més ampli de l’aqüeducte de 

Valentia. 

Entre els municipis de Toixa, Xelva, Calles i 

Domenyo (comarca dels Serrans) es troba 

l’aqüeducte romà (s. I d. C. – segons meitat del s. II 

d. C.) de Peña Cortada o de La Serrada
29

, Bé 

d’Interès Cultural i Patrimoni Històric d’Espanya des 

de l’any 2004. Aquest aqüeducte va estar traçat amb 

distints sistemes de conducció salvant grans esculls 

topogràfics. Amb una longitud estimada d’uns 28,6 

quilòmetres, estem davant d’un dels majors 

aqüeductes d’època romana conservats a la Península 

Ibèrica. Ha suportat perfectament el pas del temps en 

alguna part del seu recorregut, com per exemple el 

pont amb specus sobre el barranc de la Cova del Gat 

(en el terme municipal de Calles), el tram més 

conegut i estudiat de l’aqüeducte. Un tema 

controvertit és si realment aquest aqüeducte arribà a 

usar-se
30

, doncs diversos indicis apunten a que mai 

fou posat en funcionament. Aquestos són l’absència 

de nous vestigis des de l’últim tram localitzat en Los 

Cercados i l’absència de petjades clares de les 

típiques concrecions que delaten la presència del curs 

d’aigua. 

Les termes públiques s’utilitzaven per a la higiene 

íntima corporal -amb finalitat terapèutica i per a la 

pràctica d’esports-, jocs i altres relacionats amb la 

sociabilitat de les persones i fins i tot amb els 

negocis. Estaven separades per estances (unes per a 

homes i altres per a dones). A la plaça de l’Almoina 

de València s’han trobat les restes d’unes termes 

republicanes, situades entorn al fòrum i formant una 

                                            
29 Més informació sobre Peña Cortada en: JIMÉNEZ SALVADOR, 

J. L., “Referencias historiográficas sobre el acueducto de Peña 

Cortada (Los Serranos, València). Arse, 28-29, 1994-1995, pp. 217-

234. 

30 Ibid., pp. 226-227. 
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insula completa junt a una petita taberna
31

. 

L’estructura mostra una certa influència itàlica, i 

l’antiguitat es posa de manifest per la seua senzillesa: 

no té frigidarium ni sistema de calefacció pavimental 

i/o parietal; en canvi, disposava d’apodyterium, 

caldarium i latrinae
32

. A dit conjunt s’accedia a 

través d’una porta localitzada al cardus maximus. 

Més tard, ja en època altimperial, trobem dos nous 

establiments, situats en l’actual Plaça de la Reina i 

Carrer Salvador. 

Les termes de Lucentum (Tossal de Manises, 

Alacant), d’època d’August, són d’esquema prou 

senzill i possiblement vinculat a models itàlics (àrea 

campana), uns tipus de complexes que perduraren en 

nombrosos conjunts d’època imperial. També 

conegudes com a Termes de Popili, el seu tret més 

distintiu és que no tenien hypocaustum en el 

tepidari
33

. En època imperial, a mitjans del segle I d. 

C., es va construir un nou edifici termal, conegut com 

a Termes de la Muralla.  

D’època imperial són els dos conjunts termals 

documentats a Ilici (Elx), en funcionament des de 

mitjans segle I d. C. El primer, situat a l’oest, es 

caracteritza per tindre un mur tancat reforçat amb 

torres; al de la part oriental es coneix una natatio de 

grans dimensions, ben conservada, que disposa de 

tota una sèrie de dependències i infraestructures 

hidràuliques associades
34

.  

Valentia (València) era propietària d’un edifici 

conegut al món romà com a nimfeu, una espècie de 

font monumental sense valor cultual, situat en les 

proximitats del fòrum i que, en època imperial, es va 

                                            
31 MARÍN JORDÀ, C.; RIBERA I LACOMBA, A., “Las termas de 

le época romana republicana de l’Almoina (Valencia)”. Quaderns de 

Difusió Arqueològica, 7, 2009, 40 pp. 
32 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O., Hispania Arqueológica…, p. 83. 

33 Ibid., p. 84. 

34 Ibid. 

superposar a un santuari republicà prèviament 

dedicat a divinitats aquàtiques
35

.  

9. Estructures domèstiques. Vil·les romanes. 

Campaments militars 

Trobem evidències domèstiques a les ciutats de 

Valentia i Ilici. La primera presenta exemples 

domèstics d’època tardorepublicana al solar del Palau 

de les Corts Valencianes; a Ilici es té documentada 

una seqüència cronològica d’habitacions fins a època 

tardimperial. En les més antigues, tardorepublicanes, 

s’ha trobat restes de paviments hel·lenístics i 

tessel·les, tant antics com altimperials
36

.  

La vil·la romana de Casa Ferrer I (La Condomina, 

Alacant) té una datació d’ús des de finals de la 

República fins al segle V d. C. És una vil·la amb pati 

on s’ha localitzat una àrea industrial dedicada a la 

producció d’oli, amb un torcularium i basses de 

decantació. També s’ha trobat l’àrea residencial, 

organitzada entorn a un atri i posseïdora d’una 

balnea, construït tots dos entre finals del segle I i 

principis del II d. C.
37

. En aquest mateix territori 

alacantí està la vil·la del Parc de les Nacions, 

destinada a activitats similars a l’anterior. Si la resta 

d’assentaments rurals de la zona s’abandonaren 

durant les dues primeres centúries de la nova Era, 

aquestes es mantindrien en funcionament fins a època 

tardana de l’ocupació romana.  

La informació sobre el campament trobat a Almenara 

(Castelló) és, des del punt de vista arqueològic i 

tanmateix com la resta de campaments romans 

republicans tarraconenses, pràcticament desconegut. 

Durant els últims anys s’ha estat estudiant un 

possible campament tardorepublicà a Vila Joiosa 

                                            
35 Ibid. 

36  ABAD CASAL, L., “En torno a dos mosaicos ilicitanos: el 

“helenístico” y el de conchas marinas”. CuPAUAM, 13-14, 1986-87, 

pp. 97-105. 

37 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O., Hispania Arqueológica…, p. 93. 
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(Alacant)
38

. A la província de la Tarraconense trobem 

altres campaments republicans, com els de Tarraco i 

Empúries, enclavaments establits durant els primers 

moments de la conquesta romana de la Península 

Ibèrica (segona meitat del segle III a. C.).  

Un dels jaciments més coneguts de la província 

castellonenca és la vil·la romana de Benicató
39

 

(Nules, Plana Baixa). Es va descobrir l’any 1955, 

iniciant-se les primeres excavacions l’any següent. 

Ens trobem davant d’una vil·la rústica amb un pati 

central porticat, ocupada entre els segles I i IV d. C. 

Es té documentat un peristil, un hipocaust, 

l’impluvium, un mosaic de tessel·les conservat en una 

cambra i uns trenta compartiments. 

10. Monuments honorífics. Edificis de culte. Àrees 

de soterrament 

Sens dubte, uns dels monuments més representatius i 

il·lustratius de les restes romanes sobre monuments 

honorífics a nivell peninsular és el conegut com a 

Arc de Cabanes (Castelló), el qual es troba en 

perfecte estat de conservació
40

. En menor mesura són 

coneguts els monuments honorífics de l’antiga Edeta 

(Llíria, València)
41

, Alacant i Jérica (Castelló), on 

s’han localitzat diverses restes amb referències 

menys evidents, ja foren elements arquitectònics o 

testimonis epigràfics. Existeix el dubte de si aquests 

dos últims, els de Lucentum i Jérica, eren realment 

monuments amb caràcter honorífic o més bé funerari. 

                                            
38  KAVANAGH DE PRADO, E.; QUESADA SANZ, F., “La 

arqueología militar romana republicana en España: armas, 

campamentos y campos de batalla. Panorama de la investigación 

reciente”. Á. Morillo (ed.), El ejército romano en Hispania: guía 

arqueológica, Universidad de León, León, 2007, pp. 67-85. 
39 Entre altres: FELIP, V; VICENT, A., Ibers i romans al Camp de 

Nules (Mascarell, Moncofa, Nules i la Vilavella), Nules, Ajuntament 

de Nules, 1991. 

40  ABAD CASAL, L.; ARASA, F., L’Arc Romà de Cabanes, 

Castelló, 1989. 

41 Per a l’Edeta romana, veure els treballs de: MASCARELL, M., 

“La romanización en el campo de Líria”. Saitabi, 19, 1969, pp. 23-54; 

ESCRIVÁ, V.; MARTÍNEZ CAMPS, C.; VIDAL, X., “Edeta kai 

Leiria. La ciutat romana d’Edeta d’època romana a l’antiguitat 

tardana”. Lauro, 9, 2001, pp. 19-32. 

A Sagunt, en la part elevada que ocuparà el posterior 

castell medieval, es conserven algunes restes d’un 

antic edifici republicà de culte datat entre els anys 

175 i 150 a. C. Tenia planta quadrada i una cella amb 

esquema tripartit, motiu pel qual s’ha vinculat a la 

tradició itàlica de tipus tetràstil
42

. 

El procés de monumentalització august no es donà 

sols als edificis públics, sinó també a les àrees de 

soterrament amb el creixement del poder adquisitiu 

dels habitants i de la consolidació de nous 

mecanismes d’autorepresentació ciutadana
43

. A 

Edeta (Llíria, València) destaquen tres monuments 

funeraris disposats al llarg de la via que unia la ciutat 

amb Valentia, tots ells datats entre finals del segle I 

d. C. i la primera meitat del II d. C.. En un d’aquets 

s’ha estudiat un recinte funerari associat a un 

sepulcre turriforme
44

. 

A Torres de Vila Joiosa i Daimús (València) s’han 

documentat altres monuments de meitat segle II d. 

C., caracteritzats per un podi inferior sobre el que 

s’erigeix un cos cúbic amb angles decorats amb 

pilastres d’ordre corinti
45

.  

A Els Estanys d’Almenara (Castelló) trobem certa 

polèmica sobre si l’edifici C realment seguia el 

model de soterrament neomorf, organitzat 

internament en pronaos, cella i cambra per a les 

deposicions o conditorium. Un exemplar similar s’ha 

documentat durant els últims anys a València, a la 

Plaça de Sant Nicolàs, del qual tan sols es conserva la 

base del podium
46

. 

                                            
42 Rodríguez Gutiérrez, O., Hispania Arqueológica…, p. 73. 

43 Ibid., p. 98. Per a més informació sobre els monuments funeraris 

valencians: ABAD CASAL, L., “Monumentos funerarios valencianos 

del País Valenciano: una recapitulación”. Actas del Primer Congreso 

de Historia del Arte Valenciano, 1993, pp. 19-24. 

44 ARANEGUI GASCÓ, C., “Los monumentos funerarios romanos 

descubiertos en Edeta (Liria, Valencia)”. Saguntum, 29, 1995, pp. 

197-210. 

45  ABAD CASAL, L.; BENDALA GALÁN, M., “Los sepulcros 

turriformes de Daimuz y Villajoyosa: dos monumentos romanos 

olvidados”. Lucentum, 4, 1985, pp. 147-184. 

46 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O., Hispania Arqueológica…, p. 73. 
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També s’ha volgut veure en el desaparegut mausoleu 

dels Sergios de Sagunt un monument funerari, una 

successió d’arcs sota els quals es situaven les estàtues 

dels difunts
47

. A Edeta i Cabanes (Castelló) es 

coneixen els dos únics exemples documentats en 

terres valencianes de fornices funeraris
48

. Dos restes 

d’altars funeraris es troben a l’Almoina de València i 

a La Calerilla de Hortunas (Requena, València). 

A València
49

, les necròpolis estaven a les afores de la 

ciutat, com era costum en època romana. La dispersió 

de les restes funeràries, que són nombroses, han estat 

un problema per a fixar els perímetres exactes 

d’aquests soterraments. Podem destacar diverses 

sepultures: La Boatella, el Portal de Russafa, La 

Roqueta, l’Almoina, Carrer Quart, Orriols i el 

mausoleu del Camí del Molí dels Frares
50

. El que sí 

que es pot afirmar amb certesa, és que els períodes 

Baix-Imperial i visigot han aportat més informació 

sobre els morts que sobre els vius
51

; mentre que les 

dues primers etapes, la republicana i els primers 

segles de l’Imperi, no ens deixen un panorama 

funerari ric, amb restes molt disperses. 
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UN ANY I DOS EDICIONS DESPRÉS... 

 

  

Facultat de Geografia i Història, Universitat de València. Desembre, 

2015. Invitada: Amparo Felipo Orts (Universitat de València). 

Llibreria Ambra, Gandia. Desembre, 2015. 

Biblioteca Pública, Sueca. Desembre, 2015. Casa de la Cultura, Pego. Gener, 2016. Invitat: Tomás Llopís 

Guardiola (Escriptor i professor). 

Casa de la Cultura, Xàbia. Febrer, 2016.  Invitats: Quico Moragues 

(Concejal de Cultura de Xàbia) i Ximo Bolufer (Director del Museu 

Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco de Xàbia) 

Llibreria Samaruc, Algemesí. Febrer, 2016. Invitat: Carmel Ferragud 

(Universitat de València). 
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Mercat de la Foradà, Benirrama (Vall de la Gallinera). Febrer, 2016. Sala Daurada del Palau Comtal, Concentaina. Febrer, 2016. Invitada: 

Elisa Domènec (Tècnica municipal de Patrimoni). 

Biblioteca Pública, Massanassa. Maig, 2016. Invitat: Antoni Ariño 

Villarroya (Vicerector de Cultura i Igualtat de la UV) 

Fira del Llibre 2016, València. Casetes 43, 44 i 45, Llibreria 

Railowsky (21 i 22 d’abril). 

Art Boutique Hotel Charamel, Dénia. Maig, 2016. Invitada: Rosa 

Seser (Arxiu Municipal de Dénia). 

XVII Assemblea d’Història de la Ribera, Pobla Llarga. Novembre, 

2016. 

... GRÀCIES. 
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ENTREVISTA A WILSON FERRÚS PERIS 

per Maria José Alapont Muñoz i Juan Antonio Montalbán Carmona

 

Wilson Ferrús Peris (Catarroja, 1963) ha cursat 

estudis de Magisteri a l’antiga Universitat Laboral de 

Xest i és llicenciat en Filosofia i Ciències de 

l’Educació per la Universitat de València. 

Compagina la tasca docent de llengua valenciana a 

l’IES Albal amb la investigació de l’educació durant 

la Segona República i el posterior procés de 

depuració i repressió franquista a les aules de 

Magisteri Primari. Concretament, s’ha centrat en les i 

els mestres i escoles de la comarca de l’Horta Sud en 

la dècada dels anys 30 del passat segle. 

Entre les seues publicacions, destaquen: és coautor 

de l’estudi “L’aplicació de les lleis de depuració de 

mestres a Catarroja” (Ajuntament de Catarroja, 

1986); ha col·laborat en l’edició d’una de les 

primeres antologies publicades de contes d’autors 

valencians contemporanis, Noves narracions 

extraordinàries (Rotgle Edicions, 1995); “Les 

construccions escolars a Catarroja durant l’època de 

Ruiz Giménez (1951-1955), treball amb el qual en 

2011 aconseguí l’accèssit del premi Benvingut Oliver 

de Catarroja d’investigació històrica; Mestres de la 

República a l’Horta Sud. Il·lusions trencades, vides 

partides (Perifèric Edicions, 2014), amb el que en 

2012 guanyà el XIXè Premi d’Investigació de 

l’Institut d’Estudis Comarcals a l’Horta Sud; “Els 

consells de guerra: una eina de repressió a l’àmbit del 

Magisteri Primari. El cas de l’Horta Sud”, publicat en 

l’obra col·lectiva Mestres d’escola (Universitat de 

València-Alfons el Vell de Gandia, 2014); Mestres i 

escoles a l’Horta Sud, 1936-1939. Perspectiva 

històrica i anàlisi quantitativa (Institució Alfons el 

Magnànim, 2015); “Alfafar i Lloc Nou de la Corona. 

Mestres i escoles fins a 1939”, publicat en l’obra 

col·lectiva Memòries d’Alfafar (Associació d’Estudis 

d’Alfafar, 2014); i “Les colònies escolars en règim 

familiar. Projecció, solidaritat i educació a les terres 

valencianes de l’Horta Sud”, publicat en l’obra 

col·lectiva Educar en temps de guerra (Institució 

Alfons el Magnànim-IEC-Universitat de València, 

2016). 

 

1. Apostes per una investigació exhaustiva, 

rigorosa, objectiva i detallada, però alhora 

didàctica, clara i amena, és a dir, divulgativa. Des 

de Clapir apostem per la part divulgativa de la 

història, eina vincular del món científic amb els 

lectors ocasionals i interessats en la història. Com 

valoraries, breument des del teu punt de vista, la 

transcendència dels estudis divulgatius històrics 

per conèixer el nostre llegat? 

És bàsic i fonamental intentar explicar la història 

sense perdre la visió objectiva i científica, però també 

s’ha d’intentar arribar a la major part de gent 

possible, aquella que no té uns criteris o fonaments 

històrics, i despertar-li l’interès per la història. 

Malgrat que la gent veu aquesta matèria com una 

cosa inservible, amb el coneixement del seu llegat 
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pot comprendre millor el present i enfonsar-se en el 

futur. Tanmateix, amb el seu estudi pot conèixer 

quins són els fonaments de molts dels projectes que 

hui en dia es duen a terme. Als meus llibres sempre 

intente evidenciar la part divulgativa, tot i que de 

vegades m’han comentat que els meus llibres són 

molt útils com a manuals de consulta i de referència 

més que com a llibres divulgatius. No obstant és 

bàsic combinar la divulgació amb la tasca més 

científica, la dels especialistes, que és necessari que 

continue fent-se. 
 

2. Hui en dia la gent considera la història, com bé 

has comentat a l’anterior pregunta, una matèria 

poc útil per a la vida quotidiana i fins i tot sol dir 

que és avorrida. Com a docent quins creus que 

són els vertaders reptes als quals els docents de 

socials i d’humanitats s’han d’enfrontar a les 

aules i a la societat? 

Matèries com la història i la filosofia són realment 

importants per afrontar la vida, i sembla que molts 

pocs se n’adonen. La història és un repte, però és un 

repte major fer-li-la arribar als alumnes. La història 

no s’estudia agafant un manual i llegint-se’l de 

principi a final, sinó treballant-la de manera 

transversal i a través de projectes que arriben als 

alumnes i que observen que a nivell de la seua vida 

quotidiana estan i existeixen; és a dir, quin és 

l’origen de moltes de les qüestions que al seu entorn 

immediat es donen. Són moltes les fórmules per 

motivar-los a estudiar la història, però és important 

que la estudien ells per curiositat pròpia, que els 

professors tan sols actuen com a guies en el seu 

aprenentatge. Una eina molt atractiva és la novel·la 

històrica. En definitiva, es tracta de fer una història 

viva. 

 
 

3. Has cursat estudis de magisteri, però fora de la 

teua tasca laboral principal, has decidit investigar 

en l’àmbit històric, centrant-te en aquells 

col·legues que durant el segle passat sofriren els 

desaires d’una societat i d’una elit governant que 

no els entenien. Sens dubte, el pagament pel seu 

treball fou l’oblit durant moltes dècades. Per què 

és important conèixer la història dels mestres 

republicans i de la posterior repressió franquista? 

En la història sempre es parla de les classes 

dominants, però no del poble i dels seus xicotets 

herois, aquells que sovint produeixen els canvis. En 

la Segona República -i fins i tot abans-, els que 

realment promogueren el canvi social a través de 

l’educació foren els mestres. Uns mestres que abans 

de la República eren pastos dels cacics, no tenien cap 

tipus de prestigi social i estaven mal pagats i 

considerats. Des de finals del segle XIX i principis 

del XX, amb la Institució Lliure d’Ensenyança, les 

escoles laiques, el racionalisme de Ferrer i Guàrdia, 

etc., s’inicià un moviment alternatiu a l’educació de 

la Restauració, en contra d’una escola autoritària, 

classista i clerical. La victòria final arribà l’any 1931 

amb la nova Constitució, que recollí al seu article 48 

un projecte educatiu totalment ambiciós per a renovar 

l’educació espanyola i amb això, la societat sencera. 

Marcelino Domingo, ministre republicà d’Instrucció 

Pública i Belles Arts (del 14 d’abril fins al 17 de 

desembre de 1931), tenia clar que el principal 

objectiu de la República i on anaren a parar bona part 

dels pressupostos públics, havia de ser  l’educació. 

La República havia de ser una democràcia moderna, 

però això era impensable amb la meitat de la 

població analfabeta per la manca d’escoles. 

L’objectiu estava clar: fer escoles, promoure el canvi 

de la societat a través de l’educació. Més escoles i 

millors mestres. 

Aquests mestres foren l’origen de tot allò que vindria 

després en temps democràtics; per exemple, la 

LOGSE (Llei Orgànica General del Sistema 

Matèries com la història i la filosofia són 

realment importants per afrontar la vida, i 

sembla que molts pocs se n’adonen. 
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Educatiu, 1990) reinventà pràcticament allò que els i 

les mestres republicanes ja havien intentat i posat en 

pràctica. No obstant, passaren a la història sense pena 

ni glòria, ningú els coneixerà, i pense que la tasca de 

traure’ls de l’oblit i la desmemòria s’està fent i ha de 

continuar fent-se en un futur. 
 

4. En Mestres de la República a l’Horta Sud, 

analitzes la vida dels mestres republicans i la dura 

repressió de la dictadura franquista contra el 

magisteri d’estudis primaris. Sens dubte, els 

expedients de depuració dels arxius estatals 

hauran estat una font valuosíssima per al teu 

estudi. Quin fou el resultat de la sistemàtica 

repressió ideològica d’uns homes i dones que tan 

sols treballaven en servei de i per a l’educació?  

La repressió fou brutal. A més, la repressió ja 

començà l’any 1936, des del mateix moment en que 

es posà en marxa l’alçament militar, quan 

començaren a elaborar-se les “llistes negres” i a 

actuar d’una manera prou sistemàtica contra el 

magisteri primari.  La transmissió dels valors, 

ideologia, etc., es feia en aquella època a través de 

dos elements: l’educació i l’església. Per tant, calia 

doblegar eixos mestres, dividint-los en dos grups: els 

“afectos” i els “no afectos”, i quan els tenien 

identificats, d’entre els “no afectos” havien de veure 

quins eren els recuperables i els no recuperables, 

doncs feien falta mestres, així que sobre els 

recuperables queia la conseqüent sanció i els 

deixaven treballar, això sí, en moltes ocasions 

traslladant-los lluny de la seua escola. Arran d’això, 

aquests mestres tenien tanta por que ja no s’atrevien a 

practicar res del que havien practicat en temps 

republicans o, inclús abans. La dona, a més de la 

imatge de mestra republicana, donava imatge de dona 

moderna, independent, autònoma, lliure..., i fou 

doblement castigada pel nou règim franquista. Moltes 

i molts mestres no pogueren tornar a treballar fins als 

anys 60’ i 70’. Una tercera part dels mestres de 

l’Horta Sud foren sancionats, una quantitat superior a 

la de les províncies de València, Girona, Barcelona o 

Madrid. 

Molts altres aconseguiren exiliar-se i continuar 

exercint a l’estranger, fins i tot creant escoles. El 

problema fou els que es quedaren a Espanya, els qui 

patiren l’exili interior. Molts no volgueren passar pel 

procés de depuració, i aleshores no pogueren 

continuar exercint el Magisteri, i van ser obligats a 

abandonar el seu treball. Els que sí que es sotmeteren 

al procés de depuració, hagueren de readaptar-se al 

que el nou règim els exigia. Innovadors i moderns 

mestres republicans que hagueren de “tragar” per 

continuar educant i treballant; alguns van denunciar i 

delatar a altres companys, culpant inclús a gent que 

no era ni republicana ni d’esquerres per tal de salvar-

se de les sancions i l’estigma o presentar-se com a 

vertaders addictes al nou règim. 
 

5. Amb la depuració, alguns inclús van haver de 

dedicar-se a altres oficis renunciant a la seua 

vocació. Segons la teua opinió, quin fou eixe poder 

que el franquisme atribuïa als mestres i l’educació 

en general i als mestres i la política educativa 

republicana en particular?  

Els mestres eren molt perillosos perquè la República 

els havia situat com a protagonistes del canvi polític. 

No és cert que els mestres foren majoritàriament 

d’esquerres, altra idealització que sol transmetre’s. 

Rodolfo Llopis (Director General d’Instrucció 

Primària) tingué molts problemes amb molts 

col·lectius de mestres per a poder tirar endavant 

alguns projectes, amb molts mestres que tan sols es 

preocupaven del seu augment salarial. És ben cert 

que la República, durant un context de crisi 

internacional (crack del 29’), es va gastar més diners 

que cap altre país amb l’educació: mentre altres 

països europeus i als Estats Units estaven baixant els 

salaris dels educadors, ací ascendiren a més del 86% 
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dels mestres i els augmentaren el sou una mitja de 

500 pessetes. També eliminaren els jornals mínims 

de 3.000 i 3.500 pessetes i entraren tots amb un 

jornal mínim de 4.000 pessetes. 

En resum, tractaren molt bé als mestres i crearen més 

escoles. S’hi van trobar amb un dèficit de més de 

27.000 escoles i amb uns locals que eren un vertader 

atemptat contra la salut de la infantesa. La realitat 

que es va trobar la República era un país sense 

escoles i gairebé la meitat de la població en edat 

escolar desatesa. Per a solucionar-ho, el govern 

progressista de la República dissenya un pla 

quinquennal per a crear en només cinc anys les 

escoles que el país necessita. El primer any 7.000 i 

després 5.000 cada any. Així, en juny de 1931 ja es 

decreta la creació immediata de 7.000 noves escoles, 

la mateixa quantitat que la Monarquia havia creat en 

quinze anys, i en setembre de 1932 s’aprova el Pla 

Nacional de Cultural, amb un crèdit de 400.000.000 

milions de pessetes més altres 200.000.000 milions 

de pessetes d’aportació municipal.  

 

 

 

El projecte educatiu republicà no l’inventà el govern 

de la República, perquè això ja estava inventat; més 

bé, ho promocionà, potencià i defensà. El que féu va 

ser consagrar un projecte educatiu ambiciós, modern 

i progressista, clarament marcat i basat en els 

postulats pedagògics de Francisco Giner de los Ríos i 

la ILE, els vells principis laics i humanistes del 

liberalisme i del republicanisme espanyol i la 

influència política del PSOE i la FETE. La 

coeducació, el laïcisme, l’escola unificada i solidària, 

l’ensenyança pública, obligatòria i gratuïta..., són 

principis que ens trobem en aquesta Constitució. Fins 

i tot, jo no ho he trobat en cap altre text 

constitucional, determina que aquesta nova escola 

que es pretén potenciar “hará del trabajo el eje de su 

actividad metodológica”, una defensa clara de 

l’escola activa, crítica i viva, centrada en l’infant. 

Amb el franquisme, tot això havia de ser destruït, i el 

mestre doblegat, partint del fet  que els periòdics 

antirepublicans, amics del colp militar, 

sobredimensionaren el paper del mestre com a 

element d’esquerres i republicà; és cert que tingueren 

un paper important en la revolució d’Octubre a 

Astúries. Però una majoria dels mestres eren de 

dretes, d’ideologies tradicionals. No obstant, és cert 

que n’hi hagué uns mestres, tot i que no sempre els 

més joves, preparats en i per la República, que 

participaren activament i volgueren canviar la 

societat a través de l’educació, que defensaren els 

postulats de la política educativa republicana i 

practicaren una nova pedagogia. Els mestres foren 

responsabilitzats fins i tot de la Guerra Civil; és a dir, 

com la República havia apostat per l’educació 

representada pels mestres i la creació de millors 

escoles (d’ací el lema republicà “més escoles i 

millors mestres”), eren un dels elements perillosos a 

eliminar pels rebels militars. El Pla Professional de 

1931 va donar els millors mestres que mai havia 

tingut Espanya. L’actual Pla de Magisteri és el més 

semblant al que tenien en eixa època. 
 

6. Creus que actualment es segueix pensant en el 

mestre o professor com una figura amb poder? 

Avui en dia el mestre no té influència perquè 

realment, el mestre, com a mestre, és qui realment 

influeix. Però és que és un títol, mestre no és 

qualsevol. Quan al professor d’universitat li diuen 

que és “mestre”, li estan donant categoria perquè el 

mestre és magister, aquell que realment crea 

“deixebles”. Quan Ortega i Gasset anava a la seua 

aula, aquesta estava plena i quan eixia de classe els 

alumnes anaven darrere d’ell per a seguir discutint 

els temes filosòfics tractats durant la sessió. Això és 

En juny de 1931 es decretà la creació de 

7.000 noves escoles, la mateixa quantitat que 

la Monarquia havia creat en quinze anys. 
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un magister. Creava escola i creava devoció. Jo crec 

que hui en dia el mestre ho té molt difícil. Hi ha 

molts altres poders al voltant dels xiquets que 

influeixen més sobre ells que el propi mestre: la 

televisió, els pares, els amics... hi ha tanta diversitat i 

influències que resulta un problema perquè és molt 

diferent el que passa a l’escola al que després el 

xiquet assimila fora i, aleshores, estem fent feines 

diferents, inculcant valors diferents. Això és un gran 

problema. 

 

7. Quins foren els processos de repressió de 

mestres més comuns al territori valencià? Aquests 

processos, foren físics o foren més comuns els 

casos d’ostracisme i desmemòria?  

Foren molts els processos de repressió. El mestre va 

patir al mateix temps molts processos de repressió. 

Els més coneguts són els processos de depuració, que 

són processos administratius, en el qual estarien les 

comissions de depuració i aquestes distribuïen als 

mestres en dos blocs: aquells que eren recuperables i 

els que no ho eren; ja després i en conseqüència, els 

castigaven o no. Hi havia mestres que al mateix 

temps que sofrien eixe tipus de repressió més 

administrativa, també havien de passar per consells 

de guerra i no era un sol consell, sinó que podien ser 

jutjats per la mateixa qüestió dues vegades. 

Aleshores, alguns mestres estaven en presó esperant 

el dictamen del consell de guerra i simultàniament 

havien de presentar-se a la comissió de depuració. 

Clar, aquestes persones no podien lliurar els papers a 

temps per estar tancats, i la repressió franquista 

arribava a tal nivell de neurosi que aquestes persones 

al final eren depurades i sancionades per no presentar 

els papers; passava inclús amb gent que havia estat 

afusellada, la qual és expulsada del magisteri per no 

presentar els documents preceptius. 

Ací a l’Horta Sud, trobem el cas d’un mestre 

afusellat a qui li estaven enviant els papers a 

l’Ajuntament perquè no el podien localitzar, i 

l’Ajuntament retornava els papers dient que ells no 

sabien res d’ell. Tanmateix, hi ha altres processos 

que patiren els ciutadans espanyols com el de “las 

responsabilidades políticas” i el “tribunal contra la 

masonería y el comunismo”. Però a més comencen 

abans de constituir la pròpia comissió de depuració. 

Com que hi havia que fer ràpidament “la neteja” 

s’establiren uns jutjats especials de funcionaris. 

Alguns mestres se sotmeteren a aquests jutjats de 

funcionaris i després a les comissions de depuració. 

Aleshores hi ha mestres que començaren en eixos 

jutjats especials de depuració; si aquests 

consideraven que hi havia algun delicte és quan ho 

passaven a un consell militar. De tal forma que per 

eixa via patien un consell de guerra i després, per 

altra via, en tenien altre perquè, per exemple, havia 

sigut milicià republicà. Així doncs, podia trobar-se 

immers en dos consells de guerra, en el “tribunal de 

la masonería y el comunismo” i després el de “las 

responsabilidades políticas” en el que havia de pagar 

per ser responsable d’auxili a la rebel·lió militar, fet 

inexplicable.  

Els processos de depuració, es feien contra tots els 

mestres de manera obligatòria per a poder exercir. 

Tots es quedaven fora del sistema educatiu. Per tant, 

per a poder tornar a exercir s’havia de sol·licitar el 

reingrés mitjançant una instància i omplir una 

declaració jurada amb preguntes sobre la seua 

ideologia, si podies denunciar a algú o si havies 

militat en algun partit o sindicat d’esquerres i 
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republicà... i és ací on u podia adjuntar algun aval. 

Un cop presentat, es posava en marxa la comissió de 

depuració i aquesta demanava informes a la Guàrdia 

Civil, al rector, a l’Ajuntament i a “un padre de 

solvencia moral”. Quan aquests presentaven tot això, 

s’analitzava i es decidien els càrrecs contra el 

corresponent mestre i quan aquest últim rebia la 

resolució, tenia uns dies per a presentar recàrrecs i 

aportar documents. I ja després d’al·legar, la 

comissió dictaminava: t’absolia o feia una proposta 

de sanció. I contra la proposta de sanció no es podia 

fer res, anava a Madrid i allí ho resolien. Més 

endavant, el mestre sancionat podrà demanar la 

revisió de la seua sanció al propi Ministeri. 

 

 

 

Va haver-hi uns mestres que no passaren pel procés 

de depuració, cas de molts dels cursetistes del 1936 i 

molts de les últimes promocions del Pla Professional. 

Estos són els que es van “autodepurar” no acceptant 

passar pel procés i quedaren fora. Tots romangueren 

en l’ostracisme, perquè des d’ençà es dedicaren a 

altres feines. L’oblit d’eixos mestres fou total i 

absolut fins i tot durant el procés democràtic. També 

trobem repressió física, com afusellaments i presó, 

però no sols per als mestres. Altres acabaren exiliats. 

La repressió fou a tots els nivells i brutal.  
 

8. Les dones sofriren, com a mestres, un destí més 

malaventurós que els homes, especialment durant 

el temps de postguerra? 

El procés de depuració va ser dur per a tots, però les 

mestres reberen un càstig doble: per la seua condició 

de republicanes i d’esquerres i per ser dones. 

Efectivament, l’anàlisi objectiu del càstig als homes i 

el càstig a les dones presenta uns resultats diferent: 

pel que fa a les sancions, la més lleu era la 

inhabilitació per a exercir càrrecs directius i de 

confiança, de manera que tota la promoció 

professional acabava per al mestre; li seguia el 

trasllat obligatori de la seua escola a altra dins de la 

mateixa província i, més greu, el trasllat fora de la 

província on exercia; la més greu de totes era 

l’expulsió del Magisteri. Quan analitzes les sancions 

als homes i a les dones, constatem que els 

percentatges són superiors en la dona a mesura que la 

sanció és més dura. Observem que la sanció més lleu 

es va aplicar percentualment més als homes que a les 

dones en deu punts de diferència, mentre que 

l’expulsió la van sofrir les dones en més de tretze 

punts de diferència.  

Ara bé, hi ha més mestres homes sancionats que 

mestres dones perquè la dona no obté  drets polítics i 

ciutadans fins al 1931 amb l’aprovació de la 

Constitució, de manera que la seua implicació 

política i sindical havia estat molt més reduïda que la 

de l´home, el seu paper s’havia circumscrit al de 

mare i esposa abnegada. Amb la República, la dona 

es transforma en una ciutadana de primer ordre. Així 

doncs, tant l’home com la dona són castigats per 

qüestions polítiques, per ser republicans i 

d’esquerres. No obstant, la dona, a més a més, 

transmetia un model de dona moderna, transgressora, 

com s’observa fins i tot en la seua forma de vestir i 

d’actuar. És a dir, la dona renovadora de l’educació 

ja no utilitza cotilla perquè practica una educació 

activa i viva, necessita moure’s i aleshores canvien la 

forma de vestir-se. No solament trenquen amb les 

convencions socials també amb les rutines 

pedagògiques. Per tant, no sols eren perilloses per ser 

republicanes sinó perquè també transmetien un 

model de dona totalment diferent a l’anterior a la 

guerra i el posterior, l’anomenat “el ángel del hogar”. 
 

9. Intentar reconstruir la vida d’aquestes mestres, 

malgrat que de forma parcial, fou el teu principal 

objectiu en Mestres de la República a l’Horta Sud. 

El procés de depuració va ser dur per a 

tots, però les mestres reberen un càstig 

doble: per la seua condició de republicanes 

i d’esquerres i per ser dones. 
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En concret, et centres en la vida de 33 dels 114 

mestres repressaliats a l’Horta Sud. Ens pots 

destacar alguns casos particulars que et cridaren 

notablement l’atenció?  

Un cas és els dels Uribes, una tragèdia el d’aquesta 

família de mestres que et posa els pèls de punta. Un 

d’ells va estar treballant a Picassent i l’altre a 

Alaquàs. El de Picassent, Jose Antonio Uribes, va 

abandonar l’any 1936 el lloc que tenia allí perquè fou 

elegit diputat a Corts en la llista del Front Popular de 

la província de València pel Partit Comunista. Dels 

quatre germans, tres foren afusellats i l’únic que va 

aconseguir sobreviure fou Jose Antonio, que es va 

escapar i s’establí a la Unió Soviètica amb la seua 

dona i el seu fill. Des de Bucarest, arribà a dirigir la 

Ràdio Pirenaica. Una de les germanes de Jose 

Antonio Uribes -per part de pare- va morir en un 

camp de concentració francès. 

L’altra família és la dels Arizo Semper, una família 

de mestres republicans. Ací a l’Horta Sud va exercir 

Andrés Arizo. El pare, Rafael Arizo Aparici, fou un 

dels introductors de la primera renovació pedagògica 

al País Valencià i, amb l’ajuda dels seus dos fills 

majors, un dels fundadors de FETE (Federació 

Espanyola de Treballadors de l’Ensenyança) i de la 

Unió Republicana de Martínez Barrio a València. 

Aquests sofriren una repressió absoluta. L’únic a qui 

van readmetre, després de passar per un Consell de 

Guerra, presó i expulsió del Cos, fou a Andrés, el 

més menut de tots, però acabà també abandonant el 

Magisteri. Aleshores, són aquestes dos les famílies 

que jo destacaria, a banda de persones com Amparo 

Navarro que va destacar en la defensa de l’ús i 

promoció del valencià. 
 

10. Des del moment de la seua condemna a 

l’ostracisme, de les poques fonts útils serien les 

dels seus propis familiars i descendents. Quant 

complicada pot resultar la reconstrucció 

d’aquestes vides?  

Molt complicada. Hui en dia, trobar als familiars o 

als propis alumnes és molt complicat perquè en 

queden molt pocs. És una llàstima perquè tot i que 

podem reconstruir a través dels documents el que els 

va ocórrer o allò que feren estes persones, les fonts 

orals són molt útils per completar certs aspectes de la 

vida privada. Però clar, el que feren després de la 

Guerra Civil és la part més complicada ja que no 

trobem familiars o alguns no  volen parlar o recorden 

molt poc. La font oral és rica, interessant i s’ha de 

comptar amb ella però sempre com un complement 

de la documentació escrita; no obstant, quan només 

es disposa de la font oral, sempre s’ha d’indicar al 

treball. 
 

11. Fins a quin punt un estudi microhistòric de 

vint municipis pot ser significatiu per extrapolar 

aquesta realitat al conjunt de l’àmbit nacional 

afectat per les depuracions franquistes en el camp 

de l’educació? 

Els meus treballs no vull que siguen comarcals, és a 

dir, territorials, quedar-me encotillat en un territori 

perquè des del meu punt de vista i el que jo sempre 

intente fer és utilitzar-los com a un recurs 

metodològic, de constatació. A nivell global, les 

xifres estan. Aquests homes i dones i aquests 

esdeveniments que tenen lloc a la comarca de l’Horta 

Sud són un reflex del que ocorre a nivell nacional. 

Aleshores, una forma de constatar allò que es fa a 

nivell nacional i fer història global és a partir de la 

particularitat. El meu objectiu és la història global a 

partir de la història local però no quedar-me 

encotillat en un estudi tan local sense que eixe estudi 

tinga una vessant general. Amb aquests estudis 

pretenc constatar eixes dades que es donen a nivell 

global.  
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12. L’Horta Sud és una comarca amb molta 

història i que, amb la teua aportació es motiva als 

historiadors de la zona a investigar sobre la 

història dels municipis que la composen. Tu creus 

que caldria que la mancomunitat de l’Horta Sud 

promoguera més les investigacions històriques 

sobre la comarca?  

Doncs sí, de fet la Mancomunitat d’alguna forma 

promocionava i donava ajudes a IDECO (Institut 

d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud) i participava en 

les edicions que feia IDECO. I ara no sé com està 

l’assumpte, el que sí sé és que IDECO es movia i 

necessitava aquestes ajudes municipals. La 

Mancomunitat ha d’ajudar però també és cert que 

s’han de buscar projectes i saber el que es publica. I 

després també que els instituts d’estudis comarcals 

no es despreocupen de fer el seguiment de les seues 

publicacions i de continuar promocionant-les. 
 

13. Davant els actuals problemes educatius, quins 

consells donaries als opositors (o futurs opositors) 

que estan treballant durament per obtindre una 

plaça i poder exercir la seua vocació?  

Respecte a les oposicions, cal tindre en compte que a 

la República no hi havia oposicions al considerar-les 

totalment negatives. I què es feu? Es va establir el Pla 

Professional de 1931. Per a entrar a estudiar 

Magisteri, havies de superar un examen i entraven 40 

persones. Eixos 40 que entraven a estudiar magisteri 

entraven després d’haver fet un examen difícil i on es 

demanava una formació cultural del Batxillerat, 

doncs la República havia convertit el Magisteri en 

una carrera universitària. A partir de l’any 1931 i 

amb la reforma del Pla Professional, el mestre podia 

estudiar Magisteri després d’aprovar Batxiller. En la 

República es pensava que per a crear bons mestres 

calia una bona base cultural i després una bona base 

pràctica, de metodologies, que els preparara 

professionalment. D’això s’encarregava el nou Pla 

Professional del 1931. I estos mestres que eixien i 

aprovaven tenien plaça sense oposicions.  

Per a aquells que havien estudiat amb un pla anterior 

al de 1931, s’establiren els Cursets de Formació i 

Selecció. Durant tres mesos, els aspirants es 

formaven i es seleccionaven al mateix temps: el 

primer mes estaven al costat d’un mestre que usava 

metodologies pedagògiques modernes i avançades, al 

temps que rebien lliçons teòriques; el segon mes 

realitzaven pràctiques d’ensenyança; i l’últim mes 

assitien a la Universitat. D’aquests, aquells que 

sortien seleccionats tenien la seua plaça. 

El que opine és que no hi haurà cap govern en este 

país que s’atrevisca a eliminar les oposicions com ho 

va fer la República i crear un pla de formació que 

seleccione al professorat abans d’entrar a Magisteri o 

a través d’un curs de selecció de formació. Mentre 

estiga vigent eixe sistema, no hi ha altre remei més 

que acoplar-se. 

 

 
 

14. Estàs treballant amb algun nou projecte? 

Quina és la temàtica, si es pot saber?  

Sí, hi ha un treball del qual estic molt satisfet que és 

el de “Renovació i innovació educativa en les escoles 

laiques i republicanes des de 1900 a 1939”. És un 

projecte que està fet i és la part que em faltava junt 

als anteriors dos llibres perquè realment venen a ser 

una trilogia: en el primer llibre parle del que ocorre 

amb els mestres a partir de l’any 1939; el segon llibre 

-que hauria de ser el primer- tracte sobre què passà 

abans del 1939, és a dir, quina és la lluita que es 

produeix en el segle XIX pel sistema educatiu que 

acaba amb la victòria en 1931 del sistema públic 

d’educació obligatori, gratuït, laic, coeducatiu... I em 

faltava una pota d’eixa taula que era la tradició 

liberal i republicana laica, que són els que 

A la República no hi havia oposicions al 

considerar-les totalment negatives. 
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fonamentalment resistiren a eixa educació classista, 

autoritària i clerical de la Restauració, que són els 

mestres laics. Aleshores, quan es parla de la política 

educativa republicana sempre es parla de la ILE, la 

tradició més liberal i burgesa, però també del PSOE i 

de FETE, que són els dos pilars que fonamenten el 

projecte educatiu republicà. Però molts historiadors 

s’obliden dels mestres laics. Faig un anàlisi de quines 

eren les propostes educatives que eixes escoles 

portaven a terme des de principi de segle, on ja es 

tracten temes com la coeducació i la prohibició dels 

càstigs físics en les escoles. Alguns d’aquests mestres 

republicans visqueren la Guerra Civil i acabaren 

participant activament en la lluita antifeixista i 

formaren part de partits republicans. 

Eixe és un projecte, i l’altre és sobre la “Residencia 

de Señoritas” de Paiporta. Quan arribà la guerra i es 

desmantellà la Residència d’Estudiants va passar el 

mateix amb la Residencia de Señoritas i aquest es 

traslladà a València, a l’hort de les Palmes de 

Picanya, encara que en tots els llocs es parla del grup 

de Paiporta. El per què ja l’explique en l’estudi. És 

interessant, a més a més, perquè el que estic veient és 

que la visió d’esta residència durant l’etapa de la 

Guerra Civil deixa de ser elitista i esdevé com tota 

l’educació i la cultura d’eixa època en una extensió 

de la cultura popular i la cultura obrera. Es 

converteix en una “casa de la cultura” per a les dones 

de Paiporta en la qual hi ha escola per a adults per la 

nit i escola per a xiquetes durant el dia, tallers de 

“corte y confección” per a fer roba per als xiquets de 

les colònies escolars i per als milicians... Es 

transforma en un centre de vida i cultura espectacular 

on les residents són obreres de fàbrica i del camp. 
 

15. Per acabar, coneixies la revista digital Clapir. 

Joves Historiadores i Historiadors Valencians? 

Què et sembla i com valoraries la nostra tasca? 

Sí el coneixia i el llibre també me l’he llegit este 

estiu. I bé, la tasca que Clapir està fent és una tasca 

envejable i a més, és una bona iniciativa per la 

dificultat que teniu vosaltres i nosaltres. Aleshores 

està molt bé eixa idea en la qual uns estudiants que 

han acabat la carrera, joves i amb ganes de fer i 

publicar, puguen fer-ho sense problemes i 

entrebancs. Aleshores, una opció per a fer història, 

per a publicar i a més a més per a divulgar és 

realment eixa associació i una fórmula perquè és una 

plataforma i una manera de donar-vos a conèixer i 

que les editorials vos vagen coneixent.  

 

Moltes gràcies 

 

Entrevista realitzada per Maria José Alapont Muñoz i 

Juan Antonio Montalbán Carmona. Massanassa 

(Horta Sud), 18/11/2016. 
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CAMPANYA “CONEIX-TE” DE REFRANYS I FRASES FETES VALENCIANES

Grup Clapir

 

Fa uns mesos, des de Clapir promoguérem la 

campanya “Refranys i frases fetes”. Es tracta d’una 

iniciativa que naix de vosaltres, els lectors, per a 

contribuir a elaborar tot un llistat de frases fetes i 

refranys valencians  que reflecteixen els costums, 

hàbits i part de la història del nostre territori. 

Aquestes són algunes de les contribucions que els 

nostres seguidors (i algun/a membre), via Facebook, 

ens van enviar: 

-“Quan el Montgó du capell, pica espart i fes cordell”, 

de Pep Alfus. 

-“Quan el mal ve d’Almansa, a tots atança”, de Luis 

Galan Campos. 

-“Estar a la Lluna”, de J. A. Montalbán Carmona. 

-“Ser un tros d’ase”, de J. A. Montalbán Carmona. 

-“Dorm-te que vindrà Cucala”, d’Àlex Cucala Becerra. 

Ens escriu: “als pobles del voltant d’Alcalà de Xivert, 

quan els xiquets no dormen, en lloc de dir-los que vindrà 

el ‘coco’, els diuen ‘dorm-te que vindrà Cucala’. Això fa 

referència al general Cucala, que va participar en la III 

Guerra Carlina del costat dels carlins i que fou l’avi del 

meu avi”. 

-“El que té el seu bou, llaura quan vol”, de Fernando 

Devesa.  

-“El que té troncs, fa ascles”, de Fernando Devesa. 

-“El que furta un ou, furta un bou”, de Fernando 

Devesa. 

-“Feina feta, no porta destorb”, de Fernando Devesa. 

-“Fes bé i no faces mal, i altre sermó no cal”, de 

Fernando Devesa. 

-“No canvies les sendes velles per les novelles”, de 

Fernando Devesa. 

-“Eres més delicat, que la delicà de Gandia”, d’Arnau 

Gripau. 

-“Ser més lladre que Pinet, Mixana i el Bou”, de 

Francesc Xavier Llorca Ibi. 

-“Ser més vell que la cabra del Montgó”, de Joan 

Miquel Vidal Martín. 

-“Açò pareix l’any dèneu”, de Joan Miquel Vidal 

Martín. Ens escriu: “en referència a un lloc o situació 

desordenada”. 

-“Fer més por que una fragata de moros”, de Joan 

Miquel Vidal Martín. 

-“Vindrà el moro Musa”, de Raül Añó Bresó. Ens 

escriu: “i alguna altra referència a un dels conqueridors 

del Regne Visigot”. 

-“Dels quinze als vint tot el que vull tinc. Dels vint als 

trenta el que es presenta”, de Cati Benlloch. Ens escriu: 

“referent a les xiques per a fer novio”. 

-“De fora vindran i de casa ens trauran”, de Rubén 

Barceló. 

-“De perduts al riu”, de Marcos Porcar. 
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El Nadal també arriba a Clapir. Quin millor regal 

que el nostre llibre?  

Per això anem a sortejar 1 exemplar de “Clapir. El 

crit de la Història”. Si desitgeu tenir-lo a les 

vostres mans, sols heu de seguir 3 simples passos:  

1.Ser seguidor/a de la nostra pàgina de Facebook.  

2.Clicar en “m’agrada”.  

3.Compartir aquest post.  

El 25 de desembre farem públic el guanyador/a. 

D’aquesta manera, Clapir vol agrair-vos tot el 

vostre suport. Molta sort a totes i tots! 

“Coneix-te”, Paraules valencianes 

Actualment tenim en marxa la segona campanya “Coneix-te”, ara per a recuperar les nostres 

paraules. 

Si vols participar, tan sols tens que entrar a Facebook, clicar a la imatge i contar-nos totes 

aquelles paraules que sàpigues! 
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Vols col·laborar a Clapir?

Al Grup Clapir oferim la possibilitat de que 

una persona que no és membre del grup, puga 

publicar el seu article a través de la nostra 

plataforma sota la fórmula de col·laboració. 

Tothom pot fer la seua aportació al projecte, 

però respectant una sèrie de normes de 

publicació. 

Si vols publicar el teu article, ara és la teua 

oportunitat. Tant sols has d'adaptar el teu escrit 

a les nostres normes de publicació, contactar i 

enviar-nos el teu article. La nostra comissió 

d’avaluació el revisarà i seràs informat de tots 

els passos. Per a més informació, entra al web 

(www.clapir.org), a la secció “Contacte”, o bé 

envia’ns un email a contacte@clapir.org. Més 

fàcil impossible! 

Pròximes presentacions de Clapir. El crit de la Història: 
 

Desembre 2016 

-Castelló:      Llibreria Babel, divendres 2 de desembre, 19 h. 

       Intervindran: Júlia Jordà (autora), Vicent Baydal (Drassana)  

       i Francescs Mezquita (director de l’IES Matilde Salvador).  

 

-Montserrat: Casa de la Cultura de Montserrat, divendres 16 de desembre,  

   19:30 h. 

   Intervindran: Agustí Campos (autor), Toni Sabater (Drassana)  

   i Marcos Campos (Cronista Oficial de Montserrat). 
 

-Catarroja:    Sala Multiusos de l’Ajuntament, Catarroja, dilluns 19 de  

  Desembre, 19 h. 

  Intervindran: Mª José Alapont (autora), Juan Antonio  

  Montalbán (autor),Vicent Baydal (Drassana) i Wilson Ferrús  

  (professor i escriptor). 
 

 

 

http://www.clapir.org/
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Des de l’arribada de les tropes de la República 

Romana a la Península Ibèrica als darrers anys del 

segle III a. C. el món militar i el món de l’enginyeria 

civil han estat íntimament relacionats. L’expansió del 

domini territorial romà anava lligat a la seua 

rereguarda de la construcció d’un seguici 

d’infraestructures públiques, destacant les famoses 

vies i els indispensables aqüeductes, que 

consolidaven el seu domini sobre el territori així com 

teixien una gran xarxa de comunicació i de 

mercaderies que, junt amb allò els fruits de les 

victòries militars, constituïen els glòbuls rojos que 

transportaven l’oxigen que alimentava tot 

l’organisme estatal romà. Aquesta intrínseca relació 

va sobreviure als tràngols de la decadència de 

l’Imperi i als posteriors “temps foscos”, per revifar 

bastament a l’inici de l’Edat Moderna, com un dels 

fruïts madurs del Renaixement i de la mà dels nous 

exèrcits al servei de les grans monarquies. I és al 

crepuscle d’aquesta època, amb els nous canvis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modernitzadors i racionalistes introduïts per la 

Il·lustració a la nova monarquia borbònica, on hem 

de situar la gènesi de l’obra historiogràfica que centra 

la present ressenya. 
 

El llibre “El Ejército de la Paz. Ingenieros de 

caminos en la instauración del liberalismo en España 

(1833-1868)” del doctor en Història Contemporània 

Marc Ferri Ramírez (Quartell, 1972), publicat pel 

servei de Publicacions de la Universitat de València, 

és fruït d’una ampliació especialitzada de la tesi 

doctoral d’aquest morvedrí centrada en el paper del 

cos funcionarial estatal dels enginyers civils en 

l’expansió i consolidació de les obres públiques 

viscuda en el segon terç del segle XIX al caliu del 

nou Estat Lliberal i del regnat d’Isabel II de Borbó. 

 

Així, l’autor ens mostra els seus orígens primigenis 

sobre la base dels cossos d’enginyeria militars 

borbònics amerats d’idees il·lustrades arribades des 

de França ja sota el regnat de Felip V, els inicis de les 

primeres xarxes radials i el naixement de les 

acadèmies tècniques d’arquitectura lligades al món 

militar, fins donar llum l’any 1799 al “Cuerpo de 

Ingenieros de Caminos y Canales”, el precedent més 

immediat del seu homònim isabelí, de trajectòria 

erràtica en concordança amb les convulsions de les 

primeres dècades del segle XIX. Com als esmentats 

temps dels romans, les noves carreteres i 

embassaments, recordant les antigues vies i 

aqüeductes, venien a monopolitzar en gran part 

RESSENYA: EL EJÉRCITO DE LA PAZ. 

LOS INGENIEROS DE CAMINOS EN LA 

INSTAURACIÓN DEL LIBERALISMO EN 

ESPAÑA (1883-1868) 

Grup Clapir 
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l’acció d’aquestes corporacions i pràcticament 

continuaran sense trobar rival fins l’arribada del 

ferrocarril ja ben avançat el segle XIX. 

 

L’arribada definitiva de l’Estat lliberal el 1834 

permetrà la reconstitució del “Cuerpo de Caminos”, 

una més de les víctima de les porgues i depuracions 

absolutistes de Ferran VII, doncs els enginyers civils 

no van ser aliens a la mobilització del Trienni 

Lliberal (1820-1823) i a la primera instauració del 

liberalisme al Regne d’Espanya. Així s’inicià un 

període fecund en el desenvolupament de les obres 

públiques dirigides per aquesta entitat estatal, amb el 

seu punt àlgid en inversió sota la direcció del govern 

unionista d’O´Donnell (1859-1863), però no sols en 

el camp merament professional, sinó també en el 

polític, un dels punts més significatius estudiats al 

llibre. En un sistema censatari com l’existent 

aleshores l’extracció social d’aquest cost tècnic 

elitista i meritocràtic es conjuntava perfectament, al 

ésser molt majoritàriament d’origen burgés i/o 

terratinents. El marc del liberalisme polític va 

permetre a destacats membres del cos d’enginyers 

accedir al joc del parlamentarisme, tant a l’oposició o 

a l’executiu, arrelats als diferents partits existents i 

implicats en les seus conjures, i aportant lideratges 

tant importants com la figura de Práxedes Mateo 

Sagasta. 

 

Un llibre complet i amb la densitat adequada i 

requerida per la temàtica tractada, certament dirigit a 

un públic especialitzat o mínimament familiaritzat 

amb el període. Obra que ens serveix per entendre un 

procés tan complex com és la configuració intra-

territorial per mitjà de l’evolució de la seua xarxa 

viària paral·lelament al desenvolupament de l’edat 

lliberal contemporani així com poder apreciar els 

orígens i desenvolupament d’una problemàtica 

d’especial actualitat com és el centralisme en la 

configuració de la xarxa de transport de mercaderies i 

persones. Tendència política, tot s’ha de dir, encara 

predominant entre l’actual elit política de la capital 

del regne i convertida en cavall de batalla a derrotar 

per la perifèria mediterrània. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica del llibre: 

-Nom: El ejército de la paz.  Los ingenieros de 

caminos en la instauración del liberalismo en 

España (1833-1868). 

-Editorial: Publicacions de la Universitat de 

València 

-Autor: Marc Ferri Ramírez. 

-Col·lecció: Història / Contemporània 

-ISBN: 978-84-370-9730-5 

-Idioma: castellà 

-Pàgines: 276 pp. 

“El Cos d’Enginyers de Camins és una corporació 

clau per comprendre la instauració del modern 

Estat Lliberal en l’Espanya del segle XIX. La seua 

reimplantació i desenvolupament a partir de 1833 

va estar unida de forma indissoluble al 

desenvolupament del liberalisme, degut al paper 

central que els polítics liberals atorgaren al 

desenvolupament de les obres públiques, que 

visqueren així la seua edat d’or.  

Esta obra analitza el procés en el que els enginyers 

de camins anaren incrementant el seu nombre, 

activitat i influència política durant les dècades 

centrals del segle XIX. Dècades de profunda 

transformació política i territorial, en les que 

s’assentà l’Estat modern, al temps que es 

completaven les xarxes de carreteres, ferrocarrils i 

ports. Un esforç inversor sense precedents a 

Espanya, que alterà els vells equilibris regionals i 

marcaria el futur del país”. 

 



 

 67 
 
Núm. 1 - DESEMBRE 2016 

  

 

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquests articles i la seua utilització ha de respectar els drets de la 

persona/persones autora/autores. Pot copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra. En qualsevol cas, en la 

utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona/persones 

autora/autores i el títol de l’article/s. No s'autoritza la seua reproducció o altres formes d'explotació efectuades 

amb finalitats de lucre. Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de l’article com als seus resums i 

índexs. 
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