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La cova del Parpalló
per Aida Ferri Riera

L

a cova del Parpalló està situada dins del
Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell,
localitzat en el terme municipal de Gandia (La
Safor). El jaciment es troba a 450 metres sobre el
nivell del mar, en el vessant sud del Mondúber, un
massís muntanyenc del període cretaci. Es tracta d’un
abric natural format per la dissolució de roques
calcàries, amb una entrada que es presenta com una
gran esquerda de 15 metres d'alt per 4 d'ample.
Aquesta cavitat pren el nom d'una au que solia
habitar per la zona, el Parpalló.

Entrada de la Cova del Parpalló (Gandia). Font:
http://parpalloborrell.gandia.org/

La cova està catalogada com a Bé d'Interès Cultural i,
des de l'any 2008, es troba en procés de revisió per la
UNESCO per a ser declarada Patrimoni Mundial de
la Humanitat. La singularitat i importància d’aquest
jaciment radica en la seua ampla seqüència
estratigràfica i en l'excepcionalitat del seu registre
artístic, ja que es posseeix el major conjunt d'art
moble prehistòric d'Europa.
La seua cronologia abasta gran part del Paleolític
Superior. Tot i que començà a haver presència
humana fa uns 23.000-21.000 anys (al Gravetià),
l'ocupació de la cavitat durant aquesta etapa és
Núm. 2 – MARÇ 2017

escassa. Hem de dir que, no obstant això, ja
apareixen algunes restes de tecnologia lítica i
plaquetes gravades. Però el període d'ocupació més
important es produí fa 21.000 anys, i s’estén fins fa
aproximadament 11.000 anys (durant el Solutrià i el
Magdalenià), on es recullen el major nombre de
testimonis arqueològics i on es produí la màxima
producció de plaquetes, tant gravades com pintades.
Aquesta col·lecció està composta per 5.034 plaquetes
de pedra calcària, de les quals hi han 6.245 cares
decorades amb representacions simbòliques i
d'animals. És, per tant, un dels més importants tresors
arqueològics d'Espanya, convertint-lo en un dels
jaciments arqueològics més importants del continent.
Al Museu de Prehistòria de València i en el Museu
Arqueològic de Gandia es troben exposades algunes
de les plaquetes més significatives que s’han
recuperat de les excavacions.

La col·lecció està composta per 5.034
plaquetes de pedra calcària, de les quals hi
han 6.245 cares decorades amb
representacions simbòliques i d’animals.
Pel que fa als dissenys trobem 4.022 signes, 8
possibles figures humanes i 766 zoomorfs. Entre
aquests últims, 320 són indeterminats, i de la resta
sols es poden identificar una dotzena d'espècies:
bòvids, èquids, cèrvids, càprids, cànids, raboses,
senglars, un linx, un possible talp, una perdiu i un
anàtid. Ara bé, la major part dels animals representats
són els cavalls, les cabres, cérvols i urs.
Totes les plaquetes foren decorades emprant el gravat
o la pintura, tècniques que poden aparèixer
combinades en alguns casos. Els gravats es feien amb
sílex, aparentment sense necessitat de cap esbós o
dibuix previ, sent el traç simple i el múltiple els més
5

emprats. Respecte a les pintades, Parpalló ofereix
tant exemples de tintes planes, com de traç lineal, i
pel que fa a la paleta de colors els més utilitzats són
el negre, el vermell i el groc.
La pedra calcària usada en les plaquetes de Parpalló
procedeix dels voltants del jaciment. No s'observa en
elles cap criteri especial per a la seua selecció,
trobant diversos tipus de superfícies i textures,
mostrant únicament una preferència pels suports de
grandària reduïda. Tampoc s'aprecia una preparació
de la superfície prèvia al gravat, el que pot explicarse per diversos motius: que els suports s'escolliren
perquè la seua estructura era la més adequada per
gravar, que no es conserven restes del procés de
preparació o bé que les petjades d'aquest no siga
distingibles.

Plaqueta amb gravat d’una cérvola del període.
Font:
http://www.museuprehistoriavalencia.es/
Fitxa tècnica:
http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mup
reva/catalogo/?lang=es&id=16180

Una de les plaquetes més extraordinàries de la
Cova del Parpalló, ja que a més de combinar el
gravat i la pintura, podem apreciar com apareixen
representats dos animals, cadascun amb una
tècnica diferent. Així, vegem gravat un cavall,
probablement una egua prenyada pel seu gros
ventre, i al seu interior trobem la figura d’una
cérvola pintada de color negre. També del període
Solutrià. Dibuix del gravat i pintura que es veu a
la plaqueta.
Font: http://www.museuprehistoriavalencia.es/
Fitxa tècnica:
http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mup
reva/catalogo/?lang=es&id=16061
Fotografia de l’estratigrafia de la Cova del
Parpalló en el 1931. Font:
http://www.museuprehistoriavalencia.es/
Bibliografia
VILLAVERDE BONILLA, V., “La colecciónde plaquetas de la Cova del Parpalló (Gandía). Bonet Rosado, H. (coord.),
Arqueología en blanco y negro: la labor del SIP, 1927-1950, València, Diputació de València 2006, pp. 149-156.
VILLAVERDE BONILLA, V., “L’art dels caçadors i recol·lectors del Paleolític Superior”. Villaverde Bonilla, V. (ed. lit.),
De neandertals a cromanyons: l’inici del poblament humà a les terres valencianes, València, Universitat de València, 2001, pp.
331-366.
VILLAVERDE BONILLA, V., Arte paleolítico de la Cova del Parpalló: estudio de la colección de plaquetas y cantos
grabados pintados, Museu de Prehistòria de València, València, 1994.
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Vies romanes al País Valencià
per Juan Antonio Montalbán Carmona

L

es noves infraestructures viàries s'assenten
sovint sobre antigues calçades romanes (les
quals, tanmateix, s'assentaven sobre d'altres
ibèriques o més antigues, pel que fa a les nostres
terres), una "indocumentació" per part dels diferents
governs que no fa més que destruir el valor
patrimonial d'un dels principals eixos de poder de
l'antic Imperi Romà: el seu eix viari, que al llarg de
milers i milers de quilòmetres unia totes les parts de
l'Imperi.

diferents tipus de vies: viae publicae, viae
militare, actus i viae privatae.
Els itineraris estaven relacionats amb el cursus
publicus, un servei públic de transport organitzat per
l'emperador August, amb l'establiment de xarxes
d'estacions de posta per a canvi de cavalls
(mutationes) cada 12-14 quilòmetres; a més de
les mansiones o hospitia, situades cada 30-36
quilòmetres per al descans i manutenció dels
funcionaris de l'administració. Aquestes diferents
parades i les seues corresponents distàncies
explicades als itineraris (itineraria adnota, sols
escrits; i els itineraria picta, de forma cartogràfics,
semblants als actuals mapes de carreteres) han estat
imprescindibles per a la reconstrucció de l'antiga
xarxa viària romana -a més de pels actuals estudis
arqueològics i epigràfics-. Els Vasos de Vicarello,
l'Itinerari d'Antoní i l'Anònim de Ravenna han estat
tres documents imprescindibles, els quals estableixen
per al nostre territori un total de vint-i-cinc postes
(oficials i privades), de les quals s'han identificat sis.

Al País Valencià destaquen tres vies: la Via
Augusta, la més important de totes i que
travessava longitudinalment tot l’àmbit
valencià; la via transversal IntilibisContrebia; i la via litoral Sucro-Ilici.
Mapa de les vies romanes al País Valencià. Font:
Arasa i Rosselló, 1995: 98.

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,
permetent sempre l'aprovisionament als seus
ciutadans. La forma de la via depenia de les
necessitats militars, però normalment evitaven grans
gradients i eren rutes a mitja altura (ni valls ni
carenes). Existien, segons Sícul Flac (s. I d. C.),
Núm. 2 – MARÇ 2017

Després de dos mil anys, doncs, els antics camins
romans han estat perduts en la seua majoria, i sols en
comptades ocasions s'ha intentat promoure cultural i
turísticament alguns d'ells -sense oblidar la immensa
tasca dels investigadors, que sí s'han preocupat
d'esbossar i reconstruir l'antiga xarxa viària, no com a
promoció turística (= benefici econòmic), sinó pel bé
de la cultura-, malgrat que alguns dels que s'han
promocionat com a romans no ho eren. Efectivament,
segons la zona de la Península Ibèrica, la conservació
7

de les seues antigues calçades ha estat millor o pitjor
tractades per les respectives administracions. Així,
pel que fa 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.
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 en Hispània. 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
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. Aquesta via ha estat estudiada
profundament per Morote Barberá, qui reedita el seu
treball en 2002.
Altra via, esmentada a l’Anònim de Ravenna, era la
que des de Trebia es dirigia per Iologum, 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 termes 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 en la Via
Augusta, un camí litoral que anava des de Sucro
(Albalat de la Ribera?), seguint pel Portum Sucrone
(Cullera), Dianium (Dénia), 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, sent l’únic indici les
restes d’un possible pont localitzat al riu Gorgos.
Aquests són les tres principals vies al nostre territori,
tot i que existien d’altres xarxes de menor
importància, cas de la via qe unia Saguntum (Sagunt)
amb Caesaraugusta (Saragossa), remuntant la vall
del Palància i seguint un traçat semblant al de l’actual
N-234.
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 dos 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.

Bibliografia
ARASA, F.; ROSSELLÓ, V., Les vies romanes al territori valencià, València, Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i
Transports, 1995.
ARASA I GIL, F., “Les vies romanes al País Valencià”. Serra d’Or, 571-572, 2007, pp. 13-16.
MOROTE BARBERÀ, G., La Vía Augusta y otras calzadas en la Comunidad Valenciana. Vol. I (texto), València, Real
Academia de la Cultura Valenciana, 2002.
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El circ romà de Valentia
per Jose Navarro Molés

El circ de Valentia dins del plànol actual de València. Font: Ribera i Lacomba, 2013: 31.

U

na de les troballes més espectaculars que
s’han trobat recentment a la ciutat de
València ha sigut el circ romà de Valentia.
Les excavacions que s’han realitzat en les darreres
dècades han sigut dirigides per l’arqueòleg Albert
Ribera i aquesta troballa és una de les més
sorprenents que s’han trobat, entre altres coses pel fet
què és molt poc habitual trobar circs que estiguen a
tant pocs kilòmetres de distància. Hi havia un circ a
la ciutat de Saguntum i d’existir un a València
estarien separats només per 25 kilòmetres. A més, el
circ en una ciutat era sinònim d'importància i d'un
gran poder; per això molt poques ciutats tenien circs,
només les més importants. S’ha documentat el fet
que en aquella època Valentia no era una ciutat tant
important com per albergar un circ en una ciutat com
aquesta.
Aquestes hipòtesis van fer que no s’interpretaren
correctament les primeres troballes i que es pensara
que eren restes de la muralla de la ciutat en lloc de

Núm. 2 – MARÇ 2017

restes del circ. No obstant, les excavacions que es
realitzaren entre 1987 i 1995 acabaren per determinar
l’existència del circ romà a Valentia per la presència
d’elements importants del circ, com les carceres, la
spina, el murs de la graderia i l’arena.

S’estima que el circ de Valentia tindria
unes dimensions de 350x70 m. El recinte
estaria delimitat per les grosses parets de la
graderia, amb una amplària de 4,80x5,20
m. L’altura dels murs de fora a dins podria
estar sobre els 2,70 i 1,80 m.
La primera troballa es produí l’any 1987 al carrer
Baró de Petrés. Es localitzaren dos basaments de
pedres de la zona de les carceres (part del circ on els
cavalls, carros i aurigues esperaven el moment
d’eixir a l’arena per a començar a competir). L’any
1988 al carrer Palau es localitzà el primer tram de la
paret occidental del circ. Dos anys més tard es
9

localitzà el primer tram de la part oriental al Carrer
de les Comèdies. En 1993, es trobaren mostres en un
estat de deteriorament prou important mostres del
mur intern al Carrer del Miracle i l’extern al carrer
Trinquet de Cavallers. Les troballes del 1995 a la
Plaça de Nàpols i Sicília (gran extensió de l’arena) i
al carrer de la Pau (fragment de la capçalera)
confirmaren l’existència d'un circ a la ciutat de
València. Posteriorment es realitzaren més troballes:
un xicotet tram de la spina central trobada als
voltants de l’església de Sant Joan de l’Hospital l’any
1997; i un fragment del mur exterior al carrer
Trinquet de Cavallers, l’any 2001.
Recopilant tota la informació que ens han
proporcionat les troballes realitzades durant les
darreres dècades s’ha fet una reconstrucció de
l’edifici. Tindria unes dimensions de 350 metres de
longitud per 70 metres d’amplària, dimensions molt
semblants a les què tindria el circ de la veïna ciutat
de Saguntum (354x73m). El recinte estaria delimitat
per les grosses parets de la graderia amb una
amplària de la paret de 4’80m i 5’20m. Respecte a
l’altura original la reconstrucció, s’ha fet a partir de
les troballes del carrer de les Comèdies que són les
més fiables i l’altura dels murs de fora a dins seria de
2’70m i 1’80m.
La data de construcció del circ seria la primera meitat
del segle II d. C, construcció d’època Flàvia, com
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molts altres circs imperials, cas del de Mirobriga
(Lusitània) i Cirene (Líbia). L’orientació també és la
clàssica que es veu a la majoria de circs de l’imperi,
una orientació nord-sud on les carceres estan al nord i
la capçalera al sud. L’edifici va perdurar durant
l’Antiguitat tardana funcionant fins el segle V o VI,
quan s’abandonà l’arena com a pista de carreres i es
deixà d’utilitzar l’edifici.
Actualment es poden veure només tres dels elements
citats anteriorment: una part de la muralla que està
dins d’un restaurant ubicat a l’encreuament entre el
carrer de les Comèdies i el Carrer del Mar (El Soho
del Mar); tres elements de les metes al Bar de l’Hotel
Caro i a la Cripta de la reina Constança; i a l’Església
de Sant Joan de l’Hospital es pot veure una part del
mur de la spina, el mur central. Recentment,
l’Ajuntament de València ha fet una exposició
anomenada “El circ romà de Valentia” que ha passat
per L’Almoïna, la Biblioteca de Monteolivete i la
Rambleta, entre altres llocs.
Bibliografia
RIBERA I LACOMBA, A., El circo romano de
Valentia, València, Ajuntament de València, 2013.
RIBERA I LACOMBA, A., “El circo romano de
Valentia”. Quaderns de difusió arqueològica, 10, 2013,
pp. 5-38.
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Els víkings a les costes valencianes
per Josep Rostoll Fuentes

Q

uè en pensem quan ens venen a la ment?
Llunyans guerrers que trobem per les costes
del Nord d’Europa saquejant i cremant totes
les costes i rius on puguen aplegar amb els seus
drakkars, encara que el seu terme més correcte seria
langskip, amb grans destrals i elms amb banyes, dels
quals no en tenim cap testimoni arqueològic sent
únicament imaginació d’algun pintor al segle XIX,
però qui eren els Víkings en realitat? Fins on van
aplegar? Com van aplegar?
En primer lloc hauríem de fer una breu introducció al
terme “Víking” que popularment confonem amb els
habitants d’Escandinavia, Dinamarca, Grenlàndia i
Islàndia, doncs qui són els víkings? Els Víkings eren
aquells que anaven d’expedició de saqueig, així
encara que no tots els habitant d’Escandinavia foren
Víkings, sí que ho eren tots aquells amb qui es va
tenir contacte al món europeu dels segles VIII-XI.
Sempre que en pensem al voltant d’aquest tema,
pensem que les seues ràtzies es van produir ben
llunyanes de nosaltres, possiblement les més
pròximes que es van produir foren a les terres de
Galícia, no obstant hem de desmentir aquesta idea,
les expedicions que es van produir sobretot a partir
del segle IX arribarien a llocs tant llunyans com Itàlia
o l’Imperi Bizantí, òbviament trobem que el lloc de
pas obligatori per a accedir a la Mediterrània és la
Península Ibèrica. En aquesta època majoritàriament
governada per l’Emirat Omeia, apunt de convertir-se
en Califat.
Així trobem abundants expedicions de saqueig, és a
dir de Víkings, a les costes peninsulars dividides en
diverses onades de diferents magnituds, la major part
de les quals a les costes Atlàntiques o Cantàbriques,
com era d’esperar, però també remuntant rius com el
Guadalquivir, ja que Sevilla fou saquejada en temps
de l’Emir Abd Al Rahman II, en un atac el 844.
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Tornant-se a repetir un altre atac a la capital andalusa
el 859, aquesta expedició continuaria avançant durant
els anys posteriors per a finalment entre el 859 i el
861 arribar a les costes alacantines, i remuntar el riu
Segura i atacar el que a l’època andalusí es coneixia
com Madina Uryula, saquejant aquesta ciutat menor,
veiem així que aquests atacs es van produir ben prop
de casa nostra.

Rèplica moderna d’un drakkar víking, del tipus
snekkja. Font: Wikimedia Commons
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morags
oorm.jpg)

Aquesta expedició no s’acabaria ací, sinó que
continuaria endavant cap a altres costes mediterrànies
per a tornar-se’n cap al Nord uns pocs anys més tard.
Hem de valorar el que en altres territoris es va
consolidar amb una ocupació i colonització del
territori, a les costes de l’al-Andalus de l’època, la
potència de l’Emirat seria fonamental per evitar-ho.
Bibliografia
HALL, R., El mundo de los vikingos, Madrid, Akal,
2008.
VELASCO, M., Breve historia de los vikingos,
Madrid, Nautilus, 2012.
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La comanda templera al País Valencià
per Javier Fajardo Paños
n el procés d’expansió de l’Orde del Temple,
un cop establerta la presència en Terra Santa i
amb l’aprovació oficial de l’església, fou
cabdal el suport de les diferents monarquies
europees, tant a nivell econòmic com aportant
personal a les seues files a l’hora d’establir-se en
territori europeu i a l’hora de dur a terme els
objectius principal de l’orde. Un exemple, la Corona
d’Aragó.
Un altre factor a tenir en compte en l’èxit d’expansió
templera fou la seua pròpia organització interna. La
comanda, preceptoria o casa va ser el nucli bàsic de
l’organització administrativa i religiosa de l’orde del
Temple. En ella hi vivia la comunitat de frares i era
dirigida i governada pel comanador, el qual
administrava els béns, terres i drets que constituïen el
patrimoni de la comunitat. Cal assenyalar que no en
tots els llocs on el Temple posseïa propietats es fundà
una comanda. La fundació d’aquestes depenia de
diferents factors, com l’existència prèvia d’un castell
o d’un patrimoni inicial suficient, que l’indret tingués
una certa importància estratègica, així com un cert
interès militar o econòmic. En el nostre país, la
creació de comandes es produí a partir de la
conquesta cristiana al segle XIII. Es van instal·lar en
zones especialment agrícoles o en castells ben
fortificats.

E

La fundació de comandes depenia de
diferents factors: existència prèvia d’un
castell o d’un patrimoni inicial suficient,
que l’indret tingués importància
estratègica, així com interès militar o
econòmic.
L’establiment dels templers a la Corona d’Aragó es
va fer palès arran de l’acord de l’orde amb el rei
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Ramon Berenguer IV al 1143. La primera fortalesa
que reberen els templers en territori català fou la de
Granyena. A partir d’ací, amb l’expansió territorial
de la corona a les illes i a terres valencianes es
començaria la fundació de les pròpies d’aquests
territoris. Les comandes a les Illes i al País Valencià
van ser el resultat de les diferents donacions de
Jaume I als templers com a recompensa en la
participació de les empreses militars.

L’establiment dels templers a la Corona
d’Aragó s’inicià arran de l’acord de l’ordre
amb el rei Ramon Berenguer IV, l’any
1143.
Al País Valencià, en primer terme, van rebre el
castell de Xivert i una part de Borriana. D’aquesta
concessió ens ha arribat el document original, el qual
diu així: “[...] nos en Jaume, per la gràcia de Déu, rei
d’Aragó i del Regne de Mallorca, comte de
Barcelona i Urgell i Senyor de Montpeller [...]
donem, concedim [...] a vos, venerable i dilecte Fra
mestre R. Patoth, mestre de la milícia del temple [...]
aquesta part de la vila de Borriana adquirida
recentment...”. Tot seguit, al 1244, desprès del setge
de la ciutat de Xàtiva, el mestre Guillem de Cardona
va rebre la meitat de les drassanes del port de Dènia.
Dos anys desprès, al 1246 s’hi afegiria al patrimoni
templer les alqueries de Montcada i Carpesa, situades
prop de València. Més endavant els templers
incorporaren a les seues possessions el lloc de Polpis,
tot i que no va ser de forma definitiva fins al 1277,
degut a una disputa per la seua possessió amb l’orde
de Calatrava.
Per tant, a Xivert, Borriana i València l’orde hi
establí les corresponents comandes. A Peníscola, en
canvi, la comanda no hi fou organitzada fins a l’any
12

1295, arran de la permuta de drets que l’orde posseïa
a la senyoria de la ciutat de Tortosa, realitzada amb
Jaume II al 1294 i que comportà, a més a més, la
possessió de les aldees de Benicarló i Vinaròs, el
castell i la vila d’Ares i la tinença de les Coves de
Vinromà. La comanda de Peníscola es constituí,
principalment, a partir de la comunitat de frares de
Xivert. En síntesi, al domini de l’orde del Temple
s’estenia a un total de vint-i-nou poblacions o llocs,
amb diversos nivells d’incidència del seu domini com és el cas de Dènia, on els templers només tenien
la possessió de la meitat de les drassanes.
Pel que fa a la comanda de la ciutat de València, el
primer comanador que es coneix és Pere d’Ager,
segons uns documents del 1251. El darrer comanador
del qual tenim notícia fou Bernat de Miravalls. La
base per a la seua creació van ser les donacions que
Jaume I va fer als templers desprès de la conquesta
de la ciutat el 9 d’octubre de 1238. Aquestes
donacions van ser principalment la torre gran de la
ciutat i la porta de Berbazachar, així com una sèrie
d’alqueries i terres fora de les muralles.

D’entre les alqueries sota domini templer, destaca la
de “Borbotor” (actual Borbotó, pedania de la ciutat
de València), la qual va ser adquirida pels templers al
novembre del 1238 de mans de Guillem de Portella
qui al seu torn la va rebre del mateix monarca. La
comanda de València també va estar present en la
donació de diferents llocs amb l’objectiu de poblar,
com va fer el comanador Gauter al 1248 amb
l’alqueria de Montcada, donada a Domènec de
Ciscar. També es detecta una clara tendència a la
concentració de propietats als dominis centrals entorn
a la comanda de València. Aquest fet es pot
comprovar en l’intercanvi que es produí al 1251, en
el qual el temple lliurava el castell i vila d’Albentosa
per l’heretat de Massarojos (actual pedania de
València).
Bibliografia
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Mapa amb les principals possessions i comandes templeres a la Corona d’Aragó. Font:
elaboració pròpia, 2016.
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L’Hospital Major de Pobres de Xàtiva
per Àngel Sanchis Cambra

Hospital Major de Pobres de Xàtiva. Font: Wikimedia Commons
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xativa._Hospital_2.jpg
)

D

urant la Baixa Edat Mitjana la fundació
d’hospitals fou un procés comú arreu de
l’Europa occidental, sobretot als nuclis de
caràcter urbà i semiurbà. Cal relacionar aquestes
institucions de caràcter social amb el precepte de
caritat cristiana de l’època. Ara bé, el paper social i
cívic dels hospitals medievals anava més enllà,
presentant una certa bipolaritat: d’una banda, eren
producte de la pietat cristiana cap a pobres i
desheretats; i d’altra, eren peça clau per al control
social de tota una sèrie de marginats.
Al llarg del s. XIII sorgiren arreu del País Valencià
diversos hospitals d’iniciativa reial, religiosa i
particular; d’aquesta manera s’estructurava un pla
d’assistència i control dels pobres i marginats. En
Núm. 2 – MARÇ 2017

aquest marc situem la fundació reial del Hospital
Major de Pobres de Xàtiva, el qual tingué els seus
orígens entre 1246 -any de la conquesta de la ciutat- i
1248 en el que apareix consignat al Llibre del
Repartiment, on s’atorgaven diversos béns i rendes
per al manteniment de la institució.
La direcció de l’hospital fou duta en primera
instància pels frares de la Penitència o com els
denomina el Llibre del Repartiment: “Fratrum de
Hospitalis”, comunitat extingida en 1274. No està
clar -la documentació més antiga no ho indica- si fou
en aquells moments o més tard, ben entrat el s. XIV,
quan la Confraria de la Mare de Déu de l’Assumpció
passà a fer-se càrrec de la gestió de l’hospital. El cert
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és que l’any 1393, a dita confraria, se li concedia un
privilegi que li permetia:
1- Reunir-se en el lloc que decidira. Molt prompte el
lloc seria l’Aula Capitular o arxiu del hospital.
2- Redactar ordenacions i estatuts que serviren al
mateix temps per a l’administració de l’hospital.
3- Poder carregar censals sobre cases i terres fins a
600 sous -en el s. XV s’incrementaria la quantitat-.
4- Els membres de la confraria es dividirien en dos
estaments: Superiors (Maiorales Seu Rectores) i la
resta (Confratrum), tots ells presidits per un prior
eclesiàstic.
La costum de posar l’administració d’hospitals a
càrrec de confraries piadoses fou una pràctica molt
estesa en l’Europa occidental i a la Corona d’Aragó.
Així és que al llarg del s. XV la documentació manté
estretament vinculats a l'Hospital Major de Pobres
amb l’entitat administradora del mateix: la Confraria
de la Mare de Déu.

Els hospitals medievals complien un paper
social i cívic, producte de la pietat cristiana
cap a pobres i desheretats; però tanmateix
eren una peça clau per al control social de
tota una sèrie de marginats.
Pel que fa a les dependències de l’hospital, els
inventaris de les Visites Pastorals ens permeten
conèixer les instal·lacions i serveis destinats a
albergar, socórrer i emparar a tota classe de persones
que ho necessitaren. En primer lloc, trobaríem
l’Hospital pròpiament dit amb les següents estàncies:
infermeria de homes, infermeria de dones, infermeria
de eclesiàstics o religiosos, dependències dels
facultatius (metge, velant, cirurgià, sagnador de
guàrdia...), altres serveis (capella, botiga d’apotecari,
cuina, sala de juntes, arxiu...) i altres dependències
(dormitori del capellà, vivenda de l’hospitaler, del
porter...). En segon lloc, hi havia una Casa
Hospedatge per als pobres de la ciutat i viatgers, que
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al mateix temps servia d’asil d’ancians i viudes. En
darrer lloc, s’encontraven una sèrie de espais
destinats a atencions primàries i es realitzaven altres
serveis: recepció d’orfes (Hospici) que després eren
conduits a la Beneficència, entrega d’almoines o
l’assistència a presos malalts i alterats mentals.

Miniatura del còdex 2470 de la Biblioteca
Laurenciana (Florència). Hospital medieval, s. XV.
Font:http://www2.uned.es/dpto-servicios
sociales/enlaces_de_imagen/hospital.htm

En conclusió, l’Hospital Major de Pobres i la
Confraria de la Mare de Déu, tot i ser dos entitats
diferenciades, es complementaren durant quasi cinc
segles (s. XIV-XIX) per assolir un objectiu comú i
necessari: la pietat popular feta institució. Finalment,
al llarg del s. XIX, es donaren diversos canvis en la
gestió de l’hospital i a partir de l’any 1908 l’hospital
va passar a ser definitivament propietat municipal
fins que l’any 1984 el Servei Valencià de Salut va
decidir clausurar-lo definitivament.
Bibliografia
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Rememorem figures: Joan Baptista Basset i
Ramos
per Carme García Noguera

Imatge idealitzada del valencià Manuel Boix de Joan
Baptista Basset. Font: Revista El Temps (10 de març de
2009, pàgina 63), extreta de Wikimedia Commons
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joan_baptist
a_basset.jpg)

Joan Baptista Basset i Ramos fou un militar
austriacista que encapçalà la revolta valenciana
contra Felip V durant la Guerra de Successió. Nascut
a Alboraia cap al 1654, a la llar d’una família
d’artesans, es convertí en comandant dels maulets,
encapçalant la revolta contra els “botiflers”, el
govern absolutista i centralitzador de Felip V, una
vegada declarada la guerra. Al 1704, Basset es
traslladà a Lisboa amb l’Arxiduc Carles d’Àustria i
Jaume de Hessen, amb l’objectiu de formar la flota
que atacaria Barcelona la primavera del mateix any.

Un any després, el 10 de juliol de 1705,
desembarcarien a Altea, on organitzarien un xicotet
exèrcit i flota amb la que desembarcà a Dénia l’agost
del mateix any. En aquesta ciutat, aconseguí prendre
el seu castell i defendre’l dels setges borbònics que
sofriren posteriorment, convertint-se en el cap de la
rebel·lió austriacista.
Des d’aquest emplaçament, Basset prengué la ciutat
de València el 16 de desembre de 1705 i, poc
després, en febrer de 1706, organitzà la defensa de la
ciutat de Xàtiva. Aquest mateix any fou destituït i
empresonat per l’Arxiduc Carles d’Àustria, acusat
d’abús de poder i extralimitació de funcions com a
general del Regne de València.

Basset prengué la ciutat de València el 16
de desembre de 1705, i dos mesos després
defengué la ciutat de Xàtiva.
Amb la derrota d’Almansa al 25 d’abril de 1707,
Basset fou alliberat i reorganitzà les tropes amb la
finalitat de salvar la caiguda del Regne de València,
encara que fou un impossible, però aconseguí reunir
ajuda per a la defensa de la ciutat de Barcelona, on va
romandre fins la caiguda de la ciutat. Al 1711, quan
l’Arxiduc torna a Àustria, Basset recuperà el seu grau
i honors. Finalment es convertí en presoner dels
Borbons, fou traslladat a Alacant i, posteriorment, a
diverses presons com la de Segòvia.
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Una impressora valenciana del s. XVIII: Antònia
Gómez de Orga
per Míriam Devesa Benlloch
Antònia Gómez va regentar una de les impremtes
més reconegudes de València. Va nàixer el 1715 a la
ciutat del Túria, filla de l’impressor Manuel Gómez,
de qui va aprendre el negoci. Però, encara més, va
contraure matrimoni amb altre impressor, Josep de
Orga, un aragonès, amic d’intel·lectuals com Gregori
Maians, que havia aprés l’ofici del qui va ser
considerat un dels millors impressors de la
Il·lustració, el valencià Antoni Bordazar (del seu
taller va eixir el plànol de Tosca de València). Així
les coses, el matrimoni va obrir la seua pròpia
impremta a Madrid, d’on eixia imprès el diari el
“Mercurio Histórico y Político”, que podia arribar als
5.500 exemplars al mes. Amb tot, el 1756 Orga va
morir prematurament deixant Antònia amb quatre
fills i molts deutes, de manera que la vídua decidí
tornar a València i fundar la seua impremta, situada
al carrer de la Creu Nova, al costat del Reial Col·legi
del Patriarca.

Antònia Gómez va regentar una de les
impremtes més importants de la València
del s. XVIII. La seua visió empresarial i
l’ambient il·lustrat de la ciutat li reportaren
un gran èxit imprimint comèdies teatrals i
obres dels clàssics llatins.
La visió empresarial d’aquesta dona i l’ambient
il·lustrat del moment li reportaren un gran èxit, doncs
se n’adonà de les possibilitats de combinar els
treballs més fins i elitistes, dirigits a un públic
minoritari i poderós, amb la impressió de comèdies
teatrals i clàssics llatins, de gran demanda popular.
En efecte, del seu taller eixiren les comèdies de
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Calderón de la Barca o Lope de Vega, així com obres
de Gregori Maians (“Terenciano o Arte Métrica...”),
o Pedro de Villasagra (“Adición al compendio de arte
de canto llano...”), entre molts altres. Igualment són
famoses les seues magnífiques calcografies, com les
de Sant Vicent Ferrer.
El 1780 Antònia va morir i el seu negoci, fonamentat
en l’obertura i un gran sentit comercial, va passar a
ser regentat pels seus fills, Tomàs i Josep de Orga,
una dinastia d’impressors que, junt amb la dels
Bordazar i els Monfort, fou una de les més rellevants
de la València del XVIII.

Impressió de la llicència de la impremta d‘Antònia
Gómez de Orga.
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El rostre d’Ausiàs March: el Sant Sebastià de la
Seu de Xàtiva
per Miquel Faus Faus

Sant Sebastià de la col·legiata de Xàtiva. Font:
http://seudexativa.org/index.php/patrimonioartisti
co/guiamuseo?showall&start=4

Qualsevol persona quan intenta fer-se una imatge de
com degué ser Ausiàs March pensa immediatament, i
de manera quasi automàtica, en la taula de Sant
Sebastià atribuïda a Jacomart i conservada al museu
de la Seu de Xàtiva. L’associació no és difícil doncs
aquesta imatge la trobem en qualsevol llibre de text
acompanyant l’explicació de la vida i l’obra del
poeta. A més, aquesta pintura ha servit de referència
per reproduir la figura d’Ausiàs March en escultures i
il·lustracions. No obstant això, no hi ha cap prova
que ens puga demostrar que aquell representat a la
taula és el dit poeta.
La primera vegada que es relaciona taula i personatge
és en 1912 en un llibre anomenat Las tablas de las
iglesias de Játiva, en el qual, després de descriure el
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seu aspecte cavalleresc s’intentava evocar en l’obra
la imatge del poeta: “El lector amante del gran poeta
Ausias March, aquí lo puede imaginat; así vestía y
así se comportaría, al menos cuando no dejara
traslucir al mundo la hondísima melancolía de sus
amores por Na Teresa, causa inmortal de su fama”.
No obstant, no serà fins 1925 quan Carles Sarthou en
la seua obra Játiva, guía oficial histórica ilustrada
assenyalava ja que el Sant Sebastià allí representat
era un suposat retrat d’Ausiàs March. Aquest
malentès inicià la identificació del poeta amb la
pintura. En 1950 l’ajuntament de València i Lo Rat
Penat erigiren una làpida simbòlica a Ausiàs March
en la catedral en la qual empraven, amb alguna
llicència, el Sant Sebastià de Xàtiva per identificar el
poeta. Poc després s’erigia una escultura a Gandia en
la que s’emprava la mateixa imatge per representar
un altre cop Ausiàs March.

L’associació entre retrat i personatge
esdevé com una necessitat per dotar d’una
imatge concreta, sense anacronismes, al
gran poeta del Segle d’Or valencià.
Es podria interpretar l’associació entre retrat i
personatge com la necessitat de dotar d’una imatge
concreta, sense anacronismes, al gran poeta del Segle
d’or valencià. Un intent de reforçar un mite de la
història pròpia i de dotar al passat d’imatges
concretes que permeten il·lustrar-lo i crear un
imaginari sobre ell. Aquesta és una característica
comuna a quasi totes les historiografies que caldria
relacionar amb les necessitats de societats presents en
les que la importància de la imatge és enorme.
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Tomba d’Ausiàs March. Catedral de València. Font:
http://www.jdiezarnal.com/valenciapersonajesausiasm
arch.html

Estàtua d’Ausiàs March a Gandia. Font:
http://www.panoramio.com/photo/63431517
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14 d’octubre de 1957: València baix l’aigua
per Maria José Alapont Muñoz
El passat 14 d’octubre de 2016 es compliren
49 anys d’un dels esdeveniments valencians
més impactants de mitjan de segle XX: la
“riuà” del 1957.

Font: La Vanguardia
(http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/195
7/10/15/pagina-10/32769770/pdf.html)
Les fortes pluges acumulades als dies 13 i 14
d’octubre a la conca mitjana i baixa del Túria
va provocar dues crescudes, una de matinada i
la segona a les dos del migdia que fou la que
va fer que el riu es desbordara i afectara tant a
la ciutat de València -recollint al llarg del dia
14 125,1 l/m2, 90 d’ells en poc més de 40
minuts-, com a altres municipis propers, ja que
es desborden els afluents del Túria, els
barrancs i les rambles que desemboquen en ell.
Són notables els litres acumulats en altres
localitats com Picassent (211 l/m 2), Llíria (225
l/m2), Xelva (217 l/m2), Villar del Arzobispo
(235 l/m2), Ademús (110 l/m2), Altura (200
l/m2), Begís (140 l/m2 en una hora) o Vinaròs
(169 l/m2).
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A la ciutat de València, la pluja acumulada va
arribar a superar els 3 metres d’altura en
diferents punts de la ciutat i va afectar a
nombrosos edificis, va arrossegar tot allò que
es trobava al seu pas: persones, animals, etc.
El districte de Natzaret va quedar totalment
aïllat de la resta de la ciutat i la gent de
Campanar es refugia als teulats. La pluja
torrencial d’aquells dos dies va acabar amb la
vida de moltes persones –oficialment unes 80entre elles la gent que malvivia a l’actual vell
llit del Túria i que es trobava vivint allí per la
manca de recursos econòmics i que no
figurava ni als censos ni a cap lloc.

Les fortes pluges dels dies 13 i 14
d’octubre de l’any 1957 a la conca mitjana
i baixa del Túria provocaren dues
crescudes, una de matinada i altra al
migdia, que fou la que provocà el
desbordament del riu.

Font: Valencia desaparecida
(http://valenciadesaparecida.blogspot.com.es/searc
h/label/Riada%201957)
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Font: Las Provincias (http://eltiempo.lasprovincias.es/sites/eltiempo.lasprovincias.es/files/images/altura-rieda.jpg)
En molts edificis de la ciutat encara hi ha
cartells i marques on es pot llegir: Fins ací
aplegà la riuà. Però, aquestes marques també
es poden trobar en domicilis particulars de les
localitats que es van veure afectades per la
“riuà”.

pel sud de la ciutat inaugurat el 19 de gener de
1972. La riuada va canviar per a sempre la
ciutat de València i a les persones que la van
viure en primera persona.

La catàstrofe a la ciutat era de tal magnitud
que l’Exèrcit actuà en la ciutat i des d’Alcoi,
Conca, Alacant, Castelló i Albacete s’envià pa
a València. Des de Sueca, Cullera i Gandia
s’enviaren queviures i barques per a cooperar
amb els treballs de salvament. Madrid i
Barcelona també es solidaritzen i enviaren
carn congelada.
Els danys foren quantiosos, els magatzems
quedaren negats i va afectar inclús a la
maquinaria dels periòdics de Las Provincias i
Levante que va quedar impossibilitada per
l’aigua.
Per a què no es tornara a repetir un fet
d’aquesta magnitud es va decidir pel “Pla
Sud” que va desviar definitivament el Túria

Font: Valencia desaparecida
(http://valenciadesaparecida.blogspot.com.es/searc
h/label/Riada%201957)
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Resum: La ciutat romana de Lesera, situada a
Forcall (Els Ports), és l’única ciutat romana de les
comarques del nord i de les més xicotetes de tot el
territori valencià. Durant la segona meitat del segle
XX s’iniciaren les excavacions que van permetre
conèixer detalls de l’aprovisionament d’aigua, les
monedes, el comerç o les vies de comunicació, entre
molts altres aspectes.
Paraules Clau: Lesera, ciutat romana, excavacions
arqueològiques, Moleta dels Frares.

1. Introducció
La ciutat romana de Lesera es localitza a l’actual
comarca dels Ports (Castelló), una zona molt abrupta
ubicada prop de la província de Terol. El jaciment
s’ha trobat a 2 kilòmetres de la localitat de Forcall.
La població es concentrava en la zona coneguda com
la Moleta dels Frares, amb una superfície de 7
hectàrees.
Lesera era una ciutat que tenia les seues arrels en un
nucli ibèric. S’assentava en un lloc elevat, comptant
amb avantatges estratègics que li oferia aquesta
defensa natural amb una fàcil defensa, com també
passava en altres ciutats valencianes. La seua
ubicació en un lloc alt, així com la llunyania que
presentava respecte de les zones costaneres, feia que
fóra una ciutat amb un creixement molt menor que el
d’altres ciutats i amb una menor projecció marítima.
No obstant, no estava totalment aïllada, més bé es
Núm. 2 – MARÇ 2017

trobava molt a prop de les valls fluvials i, a més, un
dels camins portava de la Via Augusta a la
Caesaraugusta1.
En superfície, la ciutat de Lesera era de les més
xicotetes del País Valencià. La seua superfície estaria
en torn a les 3 o 4 hectàrees, que juntament amb
Lucentum (3 hectàrees) esdevenen en dos de les
ciutats romanes més reduïdes de l’àmbit valencià,
quedant molt lluny de les aproximadament 20
hectàrees de la ciutat imperial de Valentia.
Respecte al topònim Lesera, cal dir que apareix molt
poc documentat i això implica que en l’antiguitat no
seria una ciutat important. La primera menció del
nom es deu al geògraf Claudi Ptolemeu cap a la
segona meitat del segle II d.C. en la seua obra
Geografia (II, 6, 63), i mitjançant els manuscrits amb
els quals s’ha transmès, el nom de la ciutat presenta
dos formes, Lessira i Lassira. La diferència amb
Lesera no és destacable i es pensa que correspon al
mateix nom. Cinc segles abans, es documentà un
topònim molt semblant en l’obra geogràfica
d’Hecateu de Milet i en la qual fa una descripció de
la costa oriental i apareix el nom de Lesyros, que per
a alguns autors correspondria al riu Millars. No
obstant, podria tractar-se d’una coincidència amb el
nom. Sembla que es relaciona amb l’arrel “les-“ i
amb un possible origen indoeuropeu. Altres mots
relacionats amb el nom de Lesera serien el mot ibèric
1

ARASA I GIL, F., La ciutat romana de Lesera, Forcall, Ajuntament
de Forcall, 2009, p. 91.
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2. Les primeres investigacions
El jaciment de la Moleta dels Frares que, com ja s’ha
comentat, correspon a la ciutat romana de Lesera, fou
mencionat per distints investigadors des del segle
XVI. El nom de la ciutat romana no es va a donar a
conèixer com a tal fins a la segona meitat del segle
XIX, quan N. Ferrer i Julve el va fer públic en 1876 a
la premsa de València 3 . Aquest seria el punt de
partida de les investigacions científiques. El
descobriment d’aquest jaciment arqueològic el
situem, per tant, cap a 1876 sent els seus
descobridors Vicente Molinos Prats, propietari d’un
mas de la zona, i el catedràtic d’anatomia quirúrgica
de la Universitat de València, Nicolás Ferrer i Julve,
aficionat a les antiguitats. En els anys posteriors, la
seua investigació s’intensificà i aparegueren diverses
publicacions entre 1877 i 1888 amb la Sociedad
Arqueológica Valenciana (SAV). Encara més, les
publicacions del professor Josep Eixarch Frasno dels
anys 1968, 1980 i 1982 vessaren més llum sobre el
coneixement d’aquest jaciment, la qual cosa va
derivar en una major bibliografia referent a la Moleta
dels Frares a partir d’aquell moment.
3. Les excavacions
3.1. Les primeres excavacions
Durant la segona meitat del segle XX es van dur a
terme les primeres excavacions importants a l’antiga
ciutat romana de Lesera. A partir de 1958 les
excavacions van avançar i se’n van fer noves al
sector nord-est, on hi havia murs d’habitacions
romanes.
En 1960, després d’aconseguir un nou permís per a
excavar, E. Pla dirigí la campanya. Es realitzaren tres

sondejos per a veure quin era l’estat del jaciment i
analitzar en quin període fou ocupat. El primer
sondeig es realitzà al sud de la plataforma superior,
on es va trobar el mur meridional d’una habitació de
planta rectangular de 8,5x 2,7 metres orientada a
l’est. El grossor dels murs era de 60 centímetres. En
ella es descobrí un paviment de terra d’uns 5
centímetres que descansava sobre la roca. A
l’exterior, els fragments trobats a l’exterior foren, per
una banda, una porció d’àmfora Dressel 2-4
Tarraconense i, per altra, una fíbula de bronze
d’època tardorepublicana. El segon sondeig, al nord
de la plataforma superior, va descobrir la part sud
d’una casa que pertanyia a l’època altimperial,
concretament el corredor d’accés, mentre que el
tercer sondeig es va fer al costat oest de l’extrem
nord del mur i descobrí una seqüència estratigràfica
que permetia establir la successió dels diferents
períodes culturals4.
3.2. Les excavacions dels anys 2005 i 2008
En les excavacions de l’any 2005, els treballs es van
centrar en l’àrea nord de la plataforma inferior, on es
pensava que podia ubicar-se el fòrum, una zona que
en el segle XIX s’utilitzaria com a terra de conreu. La
part central descansava sobre un mur d’opus
caementicium, recobert de l’aparell d’opus vittatum,
que sembla que fou molt important per a la
construcció d’aquesta àrea. També es pensa que en la
zona podria estar el fòrum perquè és la més poblada
del jaciment. Igualment s’ha documentat un element
escultòric. En les excavacions d’aquell any 2005 es
van realitzar dos sondejos i no serviren per a provar
que en eixa zona estiguera el fòrum. A més, es
trobaren materials ceràmics de diferents fases
d’ocupació, la major part d’ells corresponents a
l’època altimperial, així com àmfores5.
4

2

Ibid., pp. 100-101.
3
Ibid., p. 30.
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5

24

En les excavacions realitzades l’any 2008, els treballs
es centraren al nord del mur d’opus caementicium6,
àrea que ja va ser parcialment excavada l’any 1958.
Era una zona que no va estar afectada per la
transformació agrícola dels segles XVII, XVIII i XIX
i, per tant, s’ha pogut conservar òptimament. Es van
descobrir un conjunt d’estructures que comptaven en
la part oest amb un corredor orientat nord-sud i per la
part est hi havia una xicoteta estructura amb murs
enrogits per la presència constant del foc. Amb
aquesta excavació i l’anàlisi topogràfic mitjançant
fotografia aèria, es va poder veure un plànol detallat
del jaciment, que comptava amb una superfície de
127 hectàrees.
Aquestes són les característiques que després de totes
les excavacions que s’han realitzat presenta el
jaciment on estava situat l’antiga ciutat romana de
Lesera: disposava de 578 metres de longitud;
d’amplària màxima comptava amb 152 metres i la
superfície presentava més de 70.800 metres quadrats
amb un perímetre de 1.421 metres. Respecte a la
plataforma central, la superfície era de 14.390
metres, amb un perímetre de 872 metres i una
longitud de 397 metres. Pel que fa a una altra part
important del jaciment, la terrassa central, presentava
una superfície de vora 3.000 metres quadrats7.
3.3. La domus
Una de les troballes més importants realitzades en les
diferents excavacions ha sigut la domus, iniciada en
les excavacions de 1960 i continuant en les
posteriors. Aquesta s’ubica al nord de la plataforma
superior, i al seu nord hi havien restes d’una altra;
cap al sud també trobem altres construccions. La
domus passa per tres fases: Abans de construir-se la
casa, el terreny va ser utilitzat per a activitats
metal·lúrgiques. Posteriorment es va delimitar el

territori en una superfície de 12 x 10 metres en la
terrassa rectangular amb uns 120 metres quadrats. En
aquesta superfície es construirien tres cases en dos
segles. La primera d’aquestes fou construïda al final
del segle I a. C en el regnat, probablement, d’Octavi
August8. Es tractava d’una construcció amb parets de
pedres filades amb fang. La planta d’aquesta casa es
dividia en dos parts, cadascuna de les quals es dividia
en tres estances. La porta, que conduïa a la part
central, tenia una entrada de 2,4 metres de llum.
Aquesta habitació central feia 3,20 x 3,80 metres de
diàmetre i al centre tenia una llar. La fusta és
l’element que està més present en les cases, però això
comporta un problema important i és el fet de no
deixar vestigis. La primera de les cases es va cremar
a principis del segle I d.C. i l’excavació que s’ha
realitzat de la zona no ha permès recuperar molts
materials, tan sols alguns xicotets objectes, però és
important destacar que la ceràmica d’eixa casa era
majoritàriament ibèrica.
La segona de les cases es construí damunt de la
primera i segurament molt poc de temps després de
l’incendi. En el moment de la construcció d’aquesta
segona casa, les restes es van arrasar i, posteriorment,
es reorganitzà la planta després d’obrir un corredor
que tenia vora dos metres d’amplària i més de 5
metres de longitud. S’ha pogut trobar en la part
davantera de la casa una habitació quadrada de més
de cinc metres de longitud. La casa comptava amb un
gran espai rectangular de 8,60 x 3,60 metres amb dos
habitacions. També romangué poc temps construïda;
es calcula que la seua vida útil va discórrer entre el
primer terç del segle I d. C i les últimes dècades del
segle I d. C; en ella també s’han trobat fragments de
terra sigil·lada del sud de la Gàl·lia9. La tercera casa
és la que millor s’ha conservat i per tant ha donat més
informació. Aquesta ja es sembla més per la seua
estructura a les domus romanes. Té una planta

6

ARASA I GIL, F., “Setena campanya d’excavacions a la ciutat de
Lesera (Forcall, els Ports)”. Saguntum, 40, 2008, pp. 247-250.
7
Ibid., pp. 247 i ss.
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rectangular amb una superfície de 120 metres
quadrats. La distribució és bastant semblant a la que
tenia la segona casa però amb algunes diferències. Es
mantingué la divisió en dos parts i el corredor
d’accés pel sud. El paviment era de terra batuda i la
coberta de teules.

com passava també en altres ciutats similars en
importància i dimensions. La llargària del mur de
contenció feia possible també l’existència d’una
plaça cívica, que resultaria més estreta i allargada12.

Una de les novetats respecte a l’anterior casa és la
sala més luxosa i gran, el triclinium, de quasi
cinquanta metres quadrats (9,90 x 5 metres). Aquesta
habitació feia de menjador i sala de recepció, i era
l’única part de la vivenda decorada amb pintura
mural i motlures de gruix pintades amb color rosa.
En la decoració de la casa predominaven els colors
roig, negre ocre, rosa, verd i blanc10.
4. Localització del fòrum
Un dels principals problemes que ens trobem en el
moment d’analitzar la ciutat de Lesera és la ubicació
del fòrum. A partir d’allò que s’ha excavat, s’han tret
algunes hipòtesis sobre la localització d’un dels
elements més importants d’una ciutat romana. La
localització més freqüent del fòrum era a l’àrea més
alta d’una ciutat, en part degut a la monumentalitat
perquè, d’aquesta manera, es podia identificar de
lluny la part més destacada de la ciutat romana. Però
a Lesera no és possible, degut a la forma que té la
part superior de la Moleta dels Frares, estreta i amb
condicions topogràfiques complexes11.
La segona possibilitat la trobem al sector nord
oriental. És una àmplia zona que té 1,6 hectàrees amb
la construcció de dos terrasses. La part central està
formada per una terrassa que està sostinguda per un
mur de contenció de 70 metres per 2800 metres
quadrats. Amb aquestes condicions, és bastant
factible que el fòrum poguera estar ubicat en eixa
zona, per raons fonamentalment topogràfiques.
També ací es podria ubicar una plaça petita porticada
10
11

Ibid., pp. 68 i ss..
Ibid., pp. 91-93.
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Domus a la part alta de la Moleta dels Frares. Font:
http://oppidaimperiiromani.blogspot.com.es/2009/11/
lesera-forcall.html

Pel que fa als períodes d’ocupació del jaciment de
Lesera, cal dir que aquest lloc ha estat ocupat des de
temps antics, no només en l’època romana. Ja hem
comentat que trobem presència humana en la zona
des de l’Edat del Bronze, com ho demostren els
fragments de ceràmica feta a mà trobats en la meitat
sud de la plataforma superior. A les excavacions de
1960 es descobriren les primeres evidències
estratigràfiques d’ocupació, i en la campanya de
2006 es van trobar destrals de pedra polida. A més,
es van trobar indicis d’alguna estructura així com
taques de carbons que podien pertànyer a una llar. La
ceràmica associada es data al bronze final i ferro
antic, per la presència de les cassoles de carena alta i
per les tècniques decoratives de l’incissió i l’engalba
rogenca, respectivament13.
Així mateix, s’ha descobert que el nucli urbà va patir
una profunda transformació, especialment en la ciutat
alta que ocupava la plataforma superior i això
12
13

Ibid., pp. 93-95.
Ibid., pp. 82-83.

26

implica que s’han arrasat tots els vestigis anteriors.
Els testimonis que s’han conservat han demostrat que
en la ciutat de Lesera hi hagué una activitat
constructiva intensa. Les dates d’ocupació de la
ciutat romana datarien des del segle I fins al III d.C; a
aquest últim segle correspon la dedicatòria que la
ciutat realitzà a Júpiter conservador per l’emperador
Caracal·la 14 . A partir d’eixe moment sembla que
començà a canviar la situació de la ciutat. Un
d’aquests símptomes de canvi el trobem en la
situació de la domus, que s’abandona. La decadència
seguí durant els segles II i III; cap a la meitat
d’aquest últim segle hi hagué cada vegada menys
importació de ceràmica. Aquests aspectes, entre
d’altres, han sigut il·lustrats per les excavacions de la
dècada passada, en les quals s’ha pogut descobrir
sigillata africana (TSA C); les ceràmiques romanes
més recents que s’han localitzat al fòrum comencen a
aparèixer als anys 220 i 230. Per tant, s’ha arribat a la
conclusió que fou un procés d’abandonament llarg,
especialment important al segle III, un segle de crisi
en el qual també es van veure afectades altres ciutats
més grans, abandonant-se cases i edificis públics,
com en Lucentum, Emporiae o Tarraco. Sens dubte,
la crisi del segle III es va traduir en nombroses
ocasions en l’abandonament de les xicotetes ciutats, i
aquest fou el cas de Lesera.
5. Problemàtica amb l’aprovisionament de l’aigua
Un altre tema que planteja una problemàtica és el de
l’aprovisionament d’aigua. Com també ocorre
respecte a la ubicació del fòrum, la topografia també
juga un paper fonamental en l’abastiment d’aigua.
Aquestes condicions topogràfiques fan que no
servisca una conducció típica de l’urbanisme romà i
que es tinga que recórrer a la construcció de grans
dipòsits públics ubicats als fòrums de les ciutats. En

la ciutat de Lesera deuria haver existit una gran
cisterna. Tot i que a la Moleta no hi ha cap pista que
indique la seua existència, en el cas de que existira,
es localitzaria molt probablement al nord de la ciutat,
en una zona molt pròxima al fòrum. A més, en l’àrea
del subsòl d’aquest podia haver una o diverses
cisternes públiques, tal i com s’ha trobat en altres
ciutats com Saguntum15.

Aspecte que presentava la muralla del costat sud
de la porta. Font:
http://rec.mestreacasa.gva.es/som_cultura/ruta2/fo
rcall.html
Font: http://

6. Moneda i comerç
Pel que fa l’ús de la moneda, cal dir que l’any 1862
es va trobar en un lloc desconegut el tresor de
Morella, que data del segle IV a.C., conservant-se
dèsset monedes gregues a la Biblioteca Nacional de
Paris amb encunyacions de Massalia i l’Emporiae
llatina. La moneda es feu més important en l’època
romana i a Lesera en concret, no s’han trobat moltes.
La documentació xifra en una cinquantena les
monedes documentades a la ciutat16.
La característica més important de Lesera,
monetàriament parlant, és que no va encunyar
monedes17. Això és, no hi ha cap moneda que porte el
nom de la població. En qualsevol cas, tenir moneda o
no tenir-ne no era una característica determinant per

14

CORELL, J., Inscripcions romanes al País Valencià. II. 1. L’Alt
Palància, Edeba, Lesera i els seus territoris. 2. Els mil·liaris del País
Valencià, València, 2005; ARASA I GIL, F., La ciutat romana de
Lesera..., p. 88.
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a considerar-se ciutat, ja que es sap que durant
l’època d’August se li va concedir l’estatut jurídic
municipal. No obstant, les últimes investigacions han
apuntat a un creixement de les troballes de monedes
que alguns autors han localitzat a les terres
septentrionals de la província de Castelló, com és a la
comarca dels Ports 18 . Pel que fa al comerç, cal
apuntar que la importació tant de manufactures com
de productes alimentaris fou l’aspecte més destacable
a la Moleta dels Frares. Del segle VI a.C. es trobaren
alguns fragments ceràmics fenicis, mentre que dels
segles següents es trobaren trossos de ceràmica àtica
de vernís negre. De l’època final de la República, hi
ha importacions itàliques d’àmfores de vi i també
ceràmica d’engalba roja pompeiana i ceràmica de
cuina. De principis de l’època imperial ens trobem
amb una sèrie d’importacions ceràmiques de
procedència itàlica, sobretot de sigil·lada aretina o
itàlica. Això mostra la importància que tingué la
ciutat després de l’atorgament per part d’August de
l’estatut municipal.
S’han trobat diferents peces ceràmiques en les
excavacions de l’últim mig segle. En les de l’any
1960 es trobaren dos segells, amb els noms de L.
Gellkius i Cn. Ateius, i en les excavacions realitzades
en la dècada passada, entre 2001 i 2004 es trobaren
dos més, d’Ateius i Cn. Ate. Xanth. Tots aquests
segells tenien una datació compresa entre el 15 a. C i
el 50 d. C. No només s’ha trobat sigil·lada aretina o
itàlica, també s’ha localitzat a Lesera sigil·lada sudgàl·lica, i La Graufesenque entre els regnats de
Claudi i Vespasià. També trobem a Lesera
produccions de sigil·lada hispànica. Pel que fa a les
àmfores, cal dir que són també presents a Lesera. Les
més freqüents són les àmfores tarraconenses Dressel
2-4 i Pascual 1; altres són les bètiques Dressel 7-11,
Beltrán IIB i Haltern 70.

18
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Resum: L’atac a la torre de Montcada és un
esdeveniment succeït en 1235 durant la conquesta de
València i que apareix a la Crònica de Jaume I o
Llibre dels feits. A partir d’aquest episodi es pot
alhora articular una crítica al discurs ideològic del
Llibre dels feits i realitzar una contextualització que
ens permeta comprendre el marc en el que es
desenvolupen els fets narrats a la Crònica.
Paraules Clau: Conquesta, Llibre dels feits, torre
andalusí, Montcada.

1. Introducció
Un dels documents més importants per comprendre
la Corona d’Aragó és sens dubte el Llibre dels feits o
Crònica de Jaume I. D’aquest document, així com de
les altres tres grans cròniques, caldria destacar el seu
innegable valor filològic i històric. No hauríem
d’oblidar a més el valor simbòlic que encara té avui,
doncs és la font primària per a l’estudi de la
conquesta del Regne de València, un dels pilars
ideològics de l’autoconsciència valenciana.
Tot i aquesta importància simbòlica, el Llibre dels
feits segueix sent un document històric i per tant ha
d’estar sotmès a una acurada crítica per poder
extraure’n conclusions vàlides. No cal oblidar que
aquesta crònica té, en el seu rerefons, una càrrega
ideològica molt gran de justificació i legitimació del
poder del rei, així com de les seues accions. Aquest
bagatge contamina en certa manera la forma en la
Núm. 2 – MARÇ 2017

que s’explica la conquesta, supeditant-se sempre als
objectius del monarca, que és qui en última instància
encarrega l’elaboració de la mateixa. En aquest
sentit, trobem diversos exemples a la crònica de fets
omesos intencionalment perquè no aporten contingut
al relat que es vol construir. En aquest sentit, el cas
de la derrota de Jaume I davant de Peníscola és un
exemple paradigmàtic d’aquest procés, doncs no el
trobem narrat al Llibre dels feits, i no obstant sabem
que va succeir gràcies a d’altres documents com la
Crònica de Bernat Desclot 1 . Un altre exemple el
trobaríem en el fet que moltes de les capitulacions de
castells i altres places fortes (com són els casos de
Xixona, Albaida, Alcoi, Bocairent, Ontinyent o
Cocentaina) no apareixen assenyalades a la crònica;
mentre que d’altre coneixem perfectament les
circumstàncies i el moment en que es varen rendir2.
Aquest fet ens hauria de fer pensar que allò succeït
en aquestes capitulacions no s’incorpora perquè no
aporta al relat que es pretén crear.
Les consideracions ideològiques de la crònica cal
tenir-les ben presents alhora de tractar qualsevol
episodi de la mateixa. No obstant, qualsevol
d’aquests fets narrats pot ajudar-nos a comprendre
millor la conquesta, l’organització de la societat
indígena, les dinàmiques de l’expansió feudal, la
colonització del territori... En aquest sentit seria
interessant explicar de manera més profunda
1

TORRÓ, J., El naixement d’una colònia: dominació i resistència a
la frontera valenciana (1238-1276), València, Publicacions de la
Universitat de València, 2006, p. 14.
2
Ibid., p. 54.
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l’episodi de la presa de la torre de Montcada en
l’estiu del 1235.
2. Els antecedents
El procés de conquesta es va desenvolupar durant un
període de temps bastant ampli, i les seues formes
van prendre en cada moment un ritme i unes
característiques diferents. En 1235 el front de les
forces feudals s’havia estabilitzat després de la
conquesta de Borriana en 12333. En aquest moment
el rei es dedicava a intentar controlar la part
septentrional del que després seria el Regne de
València a través de conquestes com les de
Peníscola 4 , Almassora 5 i les d’altres places
muntanyenques dominades pels musulmans com
Xivert, Polpís o Cervera 6. Paral·lelament a aquesta
consolidació, es realitzaren diverses cavalcades dins
del territori enemic. Una cavalcada la podem definir
com una incursió militar en territori enemic ja fos per
fer botí o per consolidar objectius militars7. La presa
de la torre de Montcada cal entendre-la en el context
d’una cavalcada realitzada en 12358.
Segons se’ns explica a la crònica, aquesta incursió
tenia com a objectiu realitzar atacs contra Alzira i
Cullera, probablement per tal d’obrir un nou front des
del qual pressionar València també des del sud 9 .
Aquesta operació es va materialitzar, no obstant, en
un intent d’atacar Cullera que acabà en fracàs degut a
les dificultats logístiques i les impossibilitats
d’abastiment 10 . Pocs dies després, estant acampats
prop l’alqueria de Silla, el rei Jaume, davant
l’escassesa de benefici que havien fet durant aquesta
3

SOLDEVILA, F., Llibre dels feits, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, 2007, cap. 177.
4
Ibid., cap. 184.
5
Ibid., cap. 189.
6
Ibid., cap. 185.
7
TORRÓ, J., El naixement d’una colònia..., pp. 30-38.
8
SOLDEVILA, F., Llibre dels feits..., cap. 187.
9
LÓPEZ ELUM, P., La conquista y repoblación valenciana durante
el reinado de Jaume I, València , 1995, pp. 51-52.
10
SOLDEVILA, F., Llibre dels feits..., caps. 192-195.
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cavalcada (segons la Crònica sols s’havien capturat
entre vint i trenta sarraïns), va proposar atacar les
alqueries de Montcada i Museros per aconseguir un
profitós botí 11. És interessant observar ací la doble
finalitat que tenien les cavalcades, ja que es cerca
consolidar objectius estratègics, però també
aconseguir botí.
3. Una torre andalusina
L’alqueria de Montcada tenia, com tantes altres, una
torre defensiva construïda al mig de la població. El
rei Jaume es refereix a aquesta estructura en la seua
crònica dient que és “molt bona torre, e ha-hi gran
riquesa, e és de la part de la vila, que no n’hi ha
mellor de Quart enfora”. Desconeguem com era la
torre de Montcada ja que no s’han documentat restes
arqueològiques de l’estructura; no obstant hi ha
múltiples exemples de torres andalusines en la zona
de l’horta de València (com les de Torrent o la
d’Albal) que ens permeten imaginar-nos com eren i
quines funcions acomplien.
Un “Burj” (literalment torre en àrab) o una torre
andalusina és una estructura defensiva típica dels
territoris del Xarq Al-Àndalus vinculada a la unitat
bàsica del poblament andalusí: l’alqueria. Segons
l’arqueologia i altres fonts documentals hem pogut
comprovar que gran part de les alqueries d’aquest
territori comptarien amb una torre i altres estructures
defensives. Com bé es descriu a la crònica referint-se
a la mateixa alqueria de Montcada, cada torre
comptaria teòricament amb un petit recinte defensiu
adossat a l’estructura principal i un albacar o espai
murat emprat habitualment per guarir el bestiar en
cas d’atac. L’alqueria podia estar dotada a més, com
en el cas de Montcada, d’una estructura defensiva
que l’envolta i que s’anomena a la crònica com les
“barreres”12. Pel que fa a la torre en si mateixa, si
11

Ibid., cap. 196.
RODRÍGUEZ NAVARRO, P., La torre árabe observatorio en
tierras valencianas. Tipología arquitectónica, València, Tesi doctoral
de la Universitat de València, 2008, pp. 32-33.
12
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prenem com exemples les torres de la zona de la
Ribera del Xúquer i l’Horta de València, podem
imaginar aquesta d’uns quinze metres d’alçada
aproximadament, probablement en tres plantes,
construïda en tàpia i de planta quadrangular13.

Reconstrucció de la torre de Torrent abans de la
conquesta. Aquest seria un cas paradigmàtic de com
seria una torre andalusina. Font: www.torrent.es

La funció i l’origen de la construcció és un tema que
ha estat àmpliament debatut. Segons ho presenta la
crònica podríem pensar que les torres eren un sistema
defensiu vinculat a l’estat taifal, i per tant la seua
construcció hauria estat planificada per part de
l’administració estatal. Seguint la visió del Llibre
dels feits les torres serien no sols recintes defensius
de les alqueries que ocupaven, sinó que a més
funcionarien com una mena d’escut defensiu al
voltant de València. A més, segons es desprèn també
de la crònica, la funció de comunicació mitjançant
senyals de fum seria clau en la concepció mateixa de
l’estructura, ja que tal i com afirma: “Les torres hi
són de València, e són en semblança d’ull d’home,
car aquelles torres guarden a València de pendre mal
moltes vegades que el prendria” 14. Açò ha portat a
alguns historiadors i arqueòlegs a cercar un origen
estatal en les torres fins al punt que s’afirma que

13
14

Ibid., p. 119.
SOLDEVILA, F., Llibre dels feits..., cap. 196.
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algunes de les alqueries s’haurien construït al voltant
de les estructures15.
No obstant, s’hauria de pensar en la construcció de
les torres com una iniciativa de les mateixes
comunitats dins d’un context d’inestabilitat social
fruit de la conflictivitat entre diferents poders
musulmans o feudals. Cal entendre les torres
paral·lelament als “husûn” o castells refugi
andalusins, és a dir, com a punts de control visual del
territori circumdant i punts de refugi immediat per la
seua població en cas de problemes16. S’ha de destacar
el concepte de refugi “immediat” doncs tenim
documentat en aquest cas concret com la població de
l’alqueria de Montcada, davant l’arribada dels
feudals, prefereix enviar les dones i els infants (amb
tot allò que poden transportar) cap a la ciutat de
València 17 . Per tant es pot comprendre que els
andalusins mateixos són conscients de les limitacions
del seu refugi. A més no descartaríem la possibilitat
també que les torres serviren en alguns cassos de
punt de control i defensa de sèquies, assuts i altres
elements de la xarxa hídrica. Sí que s’hauria de
desestimar l’argument de la xarxa comunicativa
mitjançant senyals de fum, doncs moltes de les
estructures que es conserven no tenen una bona
comunicació visual, o més bé no cerquen
expressament un punt que permeta una comunicació
visual òptima. Aquest fet no exclou la possibilitat que
els senyals de fum o de foc foren emprats en algun
moment de la seua existència 18 . La importància
d’entendre la torre andalusina com fruit d’una
iniciativa de la mateixa comunitat permet
15

ESQUILACHE, F., “Les torres d’alqueria andalusines del País
Valencià” [en línea], 2010 (consultat 08-02-2017). Disponible en:
http://harcajmv.blogspot.com.es/2010/06/les-torres-dalqueriaandalusines-del.html.
16
AZUAR RUIZ, R., “Campesinos fortificados frente a
conquistadores feudales en los valles del Vinalopó”. Actas de las
Jornadas de Arqueología Medieval: De la medina a la vila (Petrer,
2003), vol. II, 2004, pp. 263-291.
17
SOLDEVILA, F., Llibre dels feits..., cap. 196.
18
RODRÍGUEZ NAVARRO, P., La torre árabe observatorio..., pp.
297-306.
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comprendre millor el fet de que aquells que la
defensaven eren els mateixos habitants de l’alqueria.
4. Forces enfrontades
El cas de la presa de Montesa és un dels tants
exemples d’enfrontaments entre andalusins i feudals
produïts durant l’expansió territorial de Jaume I que
trobem a la crònica. A més, aquest és un altre
exemple de la desbordant capacitat militar de la
societat feudal de la Corona d’Aragó, front a la
feblesa militar andalusina.
La societat pròpia de la Corona d’Aragó era, com en
la major part de l’Europa occidental, de caràcter
feudal. Una de les característiques fonamentals
d’aquesta era la seua predisposició cap a l’expansió a
costa de territoris no feudalitzats, en aquest cas l’AlÀndalus. A banda d’una dinàmica social més
propicia a la conquesta, es considera que l’aparell
militar feudal de la Corona d’Aragó era marcadament
superior respecte a l’andalusí. La causa fonamental
és l’existència d’una aristocràcia guerrera, educada i
experimentada en aquesta activitat 19 . Aqueixa elit
conformava la unitat bàsica de qualsevol exèrcit
feudal: la cavalleria pesada. Aquests contingents
estaven formats per cavallers que tenien no sols
l’educació guerrera, sinó també la capacitat
econòmica per mantindre l’equip militar
(especialment defensiu) i les muntures de batalla. El
brutal poder de xoc del guerrer a cavall armat es
podia exercir aïlladament o en grups petits anomenats
conrois. El potencial defensiu que li proporcionava
l’equip militar permetia a les comitives de Jaume I
aventurar-se i fer cavalcades en territori hostil amb
quasi total impunitat20.

No obstant, els cavallers no eren l’única formació
militar dels conqueridors, sinó que anaven
acompanyats també de cossos d’infanteria. Entre
aquestos en distingim de dos tipus: peons i
almogàvers. La diferència entre ambdós no la trobem
en el seu equip militar sinó el seu grau d’implicació
en la guerra. Per una banda, els peons eren membres
de les viles que entraven a formar part de l’exèrcit en
part per el servei que li devien al senyor i en part per
l’esperança de guanys econòmics. Per contra, els
almogàvers, tot i tenir el mateix origen, es
diferenciaven en que s’havien especialitzat en la
guerra i havien deixat de pertànyer als cossos
rutinaris de peons. De totes maneres el fenomen de
l’almogaveria era, en temps de la conquesta, molt
minoritari encara21.

Pintura del Palau del Tinell. Font: www.bcn.cat
19

BARTLETT, R., La formación de Europa: conquista, colonización
y cambio cultural, 950-1350, València, Publicacions de la Universitat
de València, 2003, p. 89.
20
Ibid., pp. 89-94; TORRÓ, J., El naixement d’una colònia..., pp. 3034.
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Ibid., pp. 36-37.
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Açò és a grans trets l’aparell militar de la monarquia
en la conquesta del Regne de València. Malgrat les
dificultats que tingué Jaume I en alguns moments per
mantenir l’host feudal, doncs aquesta tenia un
caràcter provisional encara en el segle XIII, es
demostrava com un exèrcit eficaç unit per vincles de
assistència feudal i per l’afany de botí i benefici.
D’una altra banda tenim la societat andalusina, el
potencial militar de la qual es veia molt reduït per les
limitacions (polítiques i fiscals) de la taifa de
València. En altres moments el potencial militar
d’Al-Àndalus havia permès reunir contingents de
cavalleria capaços de contrarestar la cavalleria
feudal, a més de reunir cavalleria lleugera i infanteria
professional pagada per l’estat. No obstant, la
degradació del poder centralitzat va conduir
finalment a una situació en la que el feble estat
andalusí de València a dures penes podia reunir, en el
moment de la conquesta, un petit contingent militar22.
Malgrat aquesta feblesa, les comunitats camperoles
varen participar de manera autònoma o en
col·laboració amb l’exèrcit “estatal” de la defensa del
territori. En el cas que ens ocupa, la torre de
Montcada va ser defensada pels membres de la
mateixa comunitat. Cal destacar que, tot i no ser un
exèrcit formal, el potencial militar d’aquestes
comunitats no era gens menyspreable, especialment
per l’ús de la ballesta. L’ús d’aquesta arma estava
ben difós entre la població, sobretot com a arma
defensiva per protegir les fortificacions. La
importància dels ballesters andalusins la podem
veure en diversos fragments de la crònica en els quals
es fa referència a la seua perillositat; però també en
textos posteriors, com la crònica de Desclot, en la
que se’ns explica com el rei d’Aragó va destinar un
cos de 600 ballesters provinents del Regne de

València per defensar Girona davant el setge dels
francesos23.
Podem veure com les diferències militars acaben
condicionant la forma de combatre l’enemic. La
superioritat militar feudal feu que aquests preferiren
combatre en camp obert i fer cavalcades ben endins
del territori andalusí que els permeten prendre captius
i botí. Per contrarestar açò els andalusins es veieren
obligats, per la seua capacitat militar, a combatre els
feudals cercant emboscar-los o bé combatre’ls en
posicions defensives on la superioritat feudal pogués
ser contrarestada.
5. El setge
Una vegada comentat l’escenari i els protagonistes,
cal continuar amb el propi atac a la torre. El primer
que s’hauria de destacar és que l’única referència
documental a l’atac a Montcada és la de la crònica, i
no s’ha trobat cap altra referència textual o
arqueològica sobre el fet narrat. No obstant sí que
tenim documentat que el 25 de juny el rei assetjava la
torre de Foios24.
Havíem deixat Jaume I prop l’alqueria de Silla
decidint si atacar o no la torre de Montcada.
Seguidament, trobem com a la crònica el rei planteja
als seus fidels la forma en que cal procedir. Així
proposa llençar un atac directe contra l’alqueria,
esperant que tots els seus habitants, sorpresos per
l’atac, es refugiaren dins l’albacar i la torre. A
continuació ell partirà cap a Borriana per prendre
vitualles i ginys de setge per poder assaltar la torre 25.
Així tal i com havia planejat el rei al matí següent, es
va llençar un atac contra la dita alqueria. La
superioritat militar de l’host de Jaume I fa que
ràpidament es travessen les barreres, forçant els
andalusins a refugiar-se dins la torre i l’albacar
després d’haver sofert entre set i vuit baixes. Després
23

Ibid., pp. 40-43.
SOLDEVILA, F., Llibre dels feits..., cap. 297.
25
Ibid., cap. 200.
24
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Ibid., pp. 38-39.
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d’aquest primer enfrontament la resta dels habitants
de l’alqueria es refugiaren dins les estructures
defensives, doncs des d’eixa posició avantatjosa
podien mantenir els feudals a distància a base de tirs
de ballesta26.
És en aquest moment quan, seguint el pla prèviament
traçat, Jaume I anà amb quinze cavallers a Borriana a
per provisions i un fonèvol amb el qual combatre els
que allí estaven refugiats. En tres dies el rei ja havia
tornat a Montcada, on ja aparellava el fonèvol per al
seu ús. Caldria assenyalar que el fonèvol és una
màquina de setge que, tot i no ser de les més potents,
era capaç de llençar roques sobre les estructures
enemigues mitjançant mecanismes de contrapesos.
Eren armes que requerien ser construïdes per gent
especialitzada, tot i que la seua menor grandària
permetia que foren transportades més fàcilment. En
aquest cas en concret es transporta des de Borriana a
Montcada en un sol dia 27 . El fonèvol donava un
avantatge enorme als assaltants doncs permetia
bombardejar des d’una distància prudent la torre, fora
del tir dels ballesters. Aquesta circumstància no
sempre es donava ja que , com tenim documentat en
el posterior assalt de la torre de Museros, els atacants
han de fer improvisats parapets de terra al voltant del
fonèvol per defendre’l de les sagetes dels
andalusins28. Es va bombardejar durant cinc dies la
torre de Montcada, de dia i de nit, causant molt de
mal especialment al bestiar que es trobava a
l’albacar. Després de cinc dies d’atacs la situació per
als defensors era desesperada, doncs a la situació de
setge es sumava , segons descriu la cònica, “la gran
pudor que els dava la mort del bestiar”. Aquest
mateix dia els defensors es rendien davant les tropes
del rei.
26

Ibid., cap. 201.
SUÑÉ ARCE, J. “Técnicas de ataque y defensa en los asedios del
siglo XII: Ámbito catalano-aragonés y occitano”. Gladius: estudios
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occidente, 33, 2013, pp. 117-123.
28
SOLDEVILA, F., Llibre dels feits..., cap. 203.

Segons se’ns indica a la crònica, de la torre es varen
extraure mil cent quaranta-set captius, dels quals
Jaume I en va rebre cent. Aquesta xifra sembla un
tant exagerada a la crònica, ja que, malgrat que
desconeguem la població i la grandària de l’alqueria,
sí que sabem que la dita concentració de persones és
molt alta com per a un edifici d’aquestes mesures.
La presa de captius era un dels principals beneficis
econòmics de les cavalcades. El destí immediat que
esperava als captius de l’atac a Montcada era la seua
venda als mercaders-traficants que esperaven els
resultats de les cavalcades29. Com es fa referència a
la mateixa crònica quan el rei va arribar a Alventosa,
va vendre els captius i s’especifica que va rebre
17.000 sous per ells, tot i que podria haver-ne extret
30.000 en altres circumstàncies 30 . Així, podem
estimar que cada captiu es vendria per uns 300 sous,
tot i que aquesta xifra podria estar també un poc
exagerada 31 . A banda dels esclaus, la crònica ens
notifica que també es varen prendre “bona roba,
perles i sarces de coll e brassaderes d’aur e d’argent e
molt drap de seda e d’altres robes moltes”32.
Acabat el saqueig, el rei manà derrocar la torre. Dos
dies després va emprendre camí cap a la torre de
Museros, la qual també va atacar i saquejar, acabant
així la seua cavalcada per l’horta de València.
6. Conclusions
Aquest fet és un dels molts episodis que es relaten en
el Llibre dels feits, però d’ell podem extraure un gran
nombre de conclusions. Primerament, caldria adonarse’n que aquest fou un esdeveniment d’importància
suficient com per a que el rei decidís incorporar-lo al
seu relat dels fets. De la mateixa manera caldria tenir
present com aquest text és susceptible de patir un cert
grau de manipulació, que es podria fer palesa de

27
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diverses formes: exageracions, alteració dels fets
ocorreguts, elisió de fets i personatges... Per una altra
banda, el dit document permetria comprendre com
les diferències socials i militars de les societats
feudal i andalusina va influir en la conquesta de
València. La potència feudal obligava als indígenes a
mantindre una actitud defensiva, doncs es veien
impossibilitats a oferir una vertadera contraofensiva
eficaç. Finalment, es pot comprovar en episodi la
importància que tenia el component econòmic (de
botí primer i després en forma de senyorius o rendes)
en el procés de conquesta. Aquest és un factor que no
es pot oblidar si es vol comprendre el complex procés
d’expansió dut a terme per Jaume I.
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Resum: Aquest article pretén donar una pinzellada
sobre la situació de la ciutat de València durant els
bombardejos ocorreguts entre 1937 i 1939.
Centrarem el nostre interès en els punts bombardejats
i en el nombre total de víctimes que el conflicte
bèl·lic deixà a la capital valenciana. Així mateix,
s’aborda també el tema dels refugis antiaeris
existents a la ciutat i l’assistència sanitària disponible
a València durant la Guerra Civil.
Paraules Clau: Bombes, guerra civil, refugis, II
República, València.

“[...]Y en la guerra, el porvenir remoto importa poco.
Lo única que interesa a la mayoría de la población es
el presente: escapar del peligro inmediato”.
José Rodríguez Olazábal1
1. Introducció
El bombardeig com a mètode de destrucció va
començar a posar-se en pràctica a partir del 1937
utilitzant la Guerra Civil com a assaig d’aquesta nova
arma d’extermini massiu que va acabar amb la vida
d’un gran nombre de civils. L’objectiu estava clar: es
pretenia atemorir a la població, minvar la seua moral
i, sobretot, destruir els ports i els vaixells que
abastien material bèl·lic i aliments a la zona
1

CALZADO, A.; NAVARRO, J. (eds.), Valencia, capital
antifascista: visiones e impresiones de una Ciudad en guerra,
València, Publicacions de la Universitat de València, 2007, p. 94.
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republicana. Per aquest motiu, les ciutats que es van
veure afectades pels atacs franquistes foren
principalment les de la costa mediterrània2.
Els atacs es feien des de les bases de Palma de
Mallorca. Allí s’havia establert la Jefatura de las
Fuerzas de Tierra, Mar y Aire del Bloqueo, al front
de la qual es trobava l’almirall Francisco Moreno 3 i
que, conjuntament amb l’aviació estrangera,
composta per L’Aviazione Legionaria Italiana i la
Legió Còndor, foren els responsables dels atacs aeris
a València i a les altres ciutats i poblacions
valencianes afectades.
La ciutat de València havia adquirit un gran valor a
nivell militar degut a que des del 7 de novembre del
1936 s’havia convertit, de manera provisional, en la
seu del govern de la II República. En el temps que va
transcórrer fins que va deixar de ser la capital, la
ciutat va experimentar una revolució cultural per
l’arribada d’un grapat de científics, intel·lectuals i
artistes, evacuats des de Madrid. La majoria d’ells
residiren en l’edifici anomenat popularment en aquell
moment “Casa de la Cultura” (abans Hotel Palace)
ubicat al carrer de la Pau.
A mesura que passaven els mesos i els objectius dels
atacs es fixaren a València, el so de les sirenes i la
2

MAINAR CABANES, E., “Ataques franquistas sobre Valencia
durant la guerra civil: 1936-1939”. SAITIABI: Revista de la Facultat
de Geografia i Història, 37, 1987, pp. 225-234, p. 226.
3
MAINAR CABANES, E., Bajo las bombas. La Guerra Civil en la
Comunidad Valenciana, vol. 14, València, Prensa valenciana, 2007,
p., 31.
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seguretat que donaven els refugis van començar a
formar part del dia a dia de la població. De fet, els
bombardejos obligaren a una part de les ambaixades
a traslladar-se fora del casc urbà. Els avisos
trencaven amb la rutina de la gent i l’obligava a
acudir als refugis o a assegurar la casa davant dels
atacs aeris. El propi Manuel Azaña es va fer ressò
dels atacs:
“En Valencia ha habido muchas víctimas. La
indignación es grande. Ahora querrán tomar
represalias, las cuales darán pretexto para otros
estragos, y así, hasta el infinito destrozo. ¿Pero es
que hemos de aguantarnos y no responder?, dicen
muchos. No sé qué será lo peor”4.
No obstant, i a pesar dels bombardejos, l’activitat
nocturna de les sales de festa, els cabarets i els
music-halls, freqüentats ara per nous clients amb
diners, van seguir en actiu fins a l’estiu de 1937 quan
foren finalment clausurats5.

Els primers atacs aeris a la ciutat van tindre lloc a
finals de desembre de 1936 i a meitat del mes de
gener del 1937; açò és, els dies 13, 16, 18 i 19.
Durant aquests dies els bombardejos van causar un
total d’11 morts i 60 ferits7. No obstant, el més greu
el va produir un creuer italià, l’Emanuele Filiberto
Duca d’Aosta, capitanejat per l’italià Alberto Da
Zara. Al migdia del dia 14 de febrer, la nau havia
eixit de Palma de Mallorca i va arribar a València a
les 21 hores. Una vegada situat a 6.000 metres dels
molls, va iniciar el foc. En total, va disparar 32 salves
durant huit minuts i, quan va finalitzar l’atac, se’n va
tornar a la base naval italiana de La Spezia 8 . El
resultat fou 25 morts, diversos ferits i danys en
l’Hospital Provincial i en un menjador per a xiquets
del Socorro Rojo Internacional.

2. Sota les bombes
Les incursions aèries i els bombardejos sobre la
ciutat van anar en augment des de finals de 1936 fins
a pràcticament les acaballes de la guerra. El port de
València representava un nexe privilegiat de
comunicacions i un lloc estratègic que els insurrectes
coneixien i que de seguida van assenyalar com a
objectiu prioritari dels seus atacs per mitjà de canons
des de la mar. Els bucs Baleares, Canarias i Valero i
els avions italians, procedents majoritàriament de
l’aeròdrom de Mallorca, van ser part de la flota que
va llançar els atacs per mar6.

4

CALZADO, A.; NAVARRO, J. (eds.), Valencia, capital
antifascista..., pp. 37-38; vid AZAÑA, M., Memorias políticas y de
guerra, vol. II, Barcelona, 1978.
5
Ibid., p. 98.
6
ARAGÓ, L.; AZKÁRRAJA, J. M.; SALAZAR, J., Valencia 19311939. Guía urbana. La Ciudad en la II República, València,
Publicacions de la Universitat de València, 2007, p. 250.
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Bombardeig del port de València. Font:
solerdos.blogspot.com.es

Podem dir que els atacs foren el punt d’inici d’altres
posteriors que es van succeir tant a març com a abril
del 1937, tots dos amb morts i ferits. L’últim atac, el
del dia 27 d’abril, fou comés pels creuers Baleares i
Canarias. El mes de maig, concretament el dia 15 i
durant el moment de crisi del govern republicà, tres
S-81 van deixar caure 10 bombes sobre el centre de
7

INFIESTA PÉREZ, J. L., Bombardeos del litoral mediterráneo
durante la Guerra Civil, vol.1, Valladolid, Quirón, 2000, p. 71.
8
ARACELI R.; VILLARROYA, J., El País Valencià sota les
bombes (1936-1939), València, Publicacions de la Universitat de
València, 2010, p. 21.
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la ciutat de València, causant 33 víctimes mortals i
nombroses destrosses. El periòdic El Pueblo es feia
ressò del bombardeig:
“La criminal aviación facciosa bombardea nuestra
ciudad dejando 33 cadáveres y numerosos
heridos. A las ocho aproximadamente de la noche,
cuando las calles de nuestra ciudad se hallaban
atestadas de pacíficos transeúntes en su mayoría
mujeres y niños, a la hora precisamente de salida
de los espectáculos y de mayor animación
ciudadana hicieron su aparición, procedentes del
mar, al parecer y ocultándose cobardemente entre
las nubes varios aparatos facciosos, que
rápidamente cruzaron la ciudad de sur a norte, a
no mucha altura y dejando caer gran número de
bombas, bastantes de ellas incendiarias. […] Los
momentos fueron de intensa emoción: el ruido de
las explosiones, la radio dando la señal de alarma,
los disparos de nuestras baterías y los gritos de
angustia de los heridos, todo, convirtió por unos
momentos las calles de la ciudad en algo
indescriptible”9.
El dia 28, els S-81 tornaren a bombardejar la ciutat
deixant al seu pas, una vegada més, mort i destrucció.
Juliol del 1937 tornà a ser un mes carregat d’episodis
d’atacs aeris. El dia 4, els S.81 tornaren i continuaren
amb els bombardejos; set dies després, un hidroavió
bombardejà per la nit el port de València. Una nota
del general revoltat Franco deia així:
“En respuesta a los bombarde0s efectuados ayer y
hoy por los rojos sobre poblaciones de
retaguardia, S.E. el Generalísimo desea se haga
una acción intensa de represalia sobre Valencia
desde Soria con aviones rápidos, y desde

Mallorca, bombardeando con preferencia los
Ministerios y Centros Oficiales”10.

Diversos Savoia Marchetti SM-81 deixant caure les
bombes. Font: Wikimedia Commons.

El 29 d’agost per la nit, altres S-81 bombardejaren
València per tal de desmoralitzar la població,
afectada pels recents esdeveniments com la caiguda
de Santander. Al mes de setembre, el port va sofrir
nous bombardejos per part d’hidroavions; en octubre,
cinc S-81 deixaren caure sobre la ciutat 50 bombes
que causaren 50 morts, 78 ferits i vora 60 cases
destruïdes. El dia 14 es va bombardejar sobre el Grau
de València. L’últim bombardeig del 1937 (el 22 de
desembre) es va cobrar la vida de 15 morts i
nombrosos ferits.
L’any 1938 tampoc va estar lliure de bombes. De fet,
fou en eixe any quan els bombardejos foren més
cruents i més seguits. I no només es van incrementar
els bombardejos a la capital, sinó que també
afectaren a Sagunt, Gandia i a altres nombrosos
pobles de l’interior, totalment indefensos 11 . Les
condicions de vida a la ciutat empitjoraren i es
respirava un major clima bèl·lic, contribuït pel decret
de mobilització de febrer, l’obligatorietat d’instrucció
militar a l’Alameda i els atacs enemics.

10
9

ARAGÓ, L.; AZKÁRRAJA, J. M.; SALAZAR, J., Valencia 19311939..., p. 253.
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Durant el mes de gener es van succeir diferents
episodis, tots ells amb morts. El 23 de gener, la flota
franquista -creuers Baleares, Canarias i Cerverafixaren el seu objectiu de nou al Grau de València
disparant 118 projectils. I tres dies després es va
produir l’atac de major envergadura, amb 143 morts i
208 ferits 12 , que va afectar al centre de la ciutat,
concretament als voltants de la d’aleshores Plaça de
Castelar i al Carrer de la Pau i adjacents. Sens dubte,
València estava pagant un alt preu per haver estat
capital de la República.
13

Tal i com ens diu Araceli i Villaroya , en febrer es
va baixar la intensitat dels atacs degut a la mala
imatge internacional que estaven adquirint tant
alemanys com italians. Un fet evident, ja que no
s’estaven perseguint objectius militars sinó que
s’estava bombardejant contra el centre urbà de la
ciutat i acabant amb la vida de civils.
Malauradament, en el mes de març es van reiniciar
els atacs amb gran intensitat; no debades havia
començant en aquell moment l’ofensiva dels
insurrectes a Aragó. Aquest fet va conduir a una nova
estratègia per part de l’aviació: tots els grups
d’aviació que abans sols donaven suport a les
operacions militars terrestres ara també van
començar a bombardejar els ports, les ciutats, els
aeròdroms militars, les estacions de ferrocarril, els
mercants atracats als ports i els nusos de comunicació
en un intent de col·lapsar les comunicacions i el
comerç marítim republicà14.
El 26 d’abril de 1938 es va iniciar l’ofensiva
franquista contra València. Es pretenia dinamitar les
comunicacions i, amb aquest propòsit, es va
bombardejar en maig la línia de ferrocarril entre
Algemesí i Benifaió, així com les estacions de Silla i
Alzira. El 5 de maig, tres formacions de S-79
12

Ibid., p. 229.
ARACELI R.; VILLARROYA, J., El País Valencià sota les
bombes..., p. 57.
14
Ibid., p. 63.
13
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bombardejaren el port de València; dos dies després,
en llançaren 32 bombes, per a tornar l’11 amb sis S81 que van realitzar dos atacs més sobre el port. Dos
vaixells anglesos 15 també foren afectats: foren el
Penthanes London, que descarregava blat, i el
Thorpehall, que fou enfonsat al port, ferint greument
el primer oficial i l’observador de control de
nacionalitat irlandesa. València seguiria patint més
bombardejos per part dels S-79 durant el que restava
del mes de maig16.
En juny, els bombardejos sobre els ports i les ciutats
del litoral valencià augmentaren. El dia 6 es va atacar
el port de València dos vegades per dos patrulles de
quatre S-79 i la nit anterior, els atacs sobre el port ja
havien causat incendis i impactes en els molls. El dia
7 es van repetir els atacs sobre València i aquesta
vegada a càrrec dels hidroavions He-59 de la Legió
Còndor. Quedava clar que l’objectiu principal era
bloquejar la ciutat i causar el major dany possible al
port, subministrador de la zona, degut a que no hi
havia comunicació amb Catalunya. Els atacs es feren
més intensos a partir del dia 14 del mateix mes, tal i
com Franco havia ordenat 17 : “Sírvase ordenar se
intensifiquen acciones Aéreas sobre el Puerto de
Valencia y carretera Castellón-Valencia” 18 . Es
comptava amb la col·laboració italiana, que com va
arribar a dir Mussolini: "la nostra aviació és una de
les primeres del món. Els CR-38 han fet en el cel
ibèric vertaderes carnisseries”19.
Els bombardejos seguiren durant el mes de juliol i
agost. A finals d’aquest mes, va tindre lloc l’inici de
15

Els vaixells mercants anglesos foren els qui més atacs reberen, ja
que els vaixells anglesos eren els qui més comerciaven amb l’Espanya
republicana, sobretot a partir de 1937.
16
SOLÉ I SABATÉ, J.M.; VILLARROYA, J., España en llamas. La
Guerra Civil desde el aire, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2003, p.
189.
17
ARACELI R.; VILLARROYA, J., El País Valencià sota les
bombes..., p. 75.
18
SOLÉ I SABATÉ, J.M.; VILLARROYA, J., España en llamas...,
p. 200.
19
Citat en: MAINAR CABANES, E., “Ataques franquistas sobre
Valencia...”, p. 230.
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l’ofensiva republicana a l’Ebre que va deixar a
l’exèrcit republicà sense possibilitat de recuperació.
Des de setembre fins a finals de desembre, el port
seguia sent bombardejat, afectant als barris marítims
i deixant 10 morts al setembre de 1938.

mortal havia sofert, més o menys unes 515
persones21. No obstant, aquesta xifra varia segons els
autors: per exemple, Solé i Villarroya parlen de 835
víctimes a finals de 1938, 2.831 ferits a causa dels
bombardejos22 i 931 edificis destruïts.

1939 s’iniciava amb nous atacs, la major part d’ells
tenint el port com a objectiu principal de les
operacions. El dia 8 de gener, cinc S-79
descarregaren 20 bombes (de 250 kg cadascuna)
sobre l’estació i deixaren 34 morts i nombrosos ferits
com publicava Fragua Social: “Valencia ha sido
objeto de una de las más brutales agresiones por parte
de la aviación facciosa. Treinta y cuatro muertos –
hombres, mujeres y niños- y 48 heridos cayeron bajo
las bombas enemigas”20.

Com ja hem mencionat, el port resultà molt castigat
pels atacs tant aeris com navals que destruïen
instal·lacions i mataven o ferien a treballadors i gent
que vivia al voltant. Però també a persones dels
pobles de l’entorn, com és el cas del veí d’Alcàsser,
Vicente Hernández Ramón, carreter d’ofici i que en
el moment del bombardeig realitzava el transport des
del poble. Malauradament, a conseqüència d’un dels
atacs, li van haver d’amputar una cama i va quedar
invàlid23.

Els bombardejos seguiren actius durant els següents
mesos però ja amb menys intensitat, buscant com a
objectiu els ports i les ciutats que restaven en mans
republicanes, així com les fàbriques i els depòsits de
material o gasolina per tal d’ofegar l’economia i
ofegant així a la pròpia República.
València fou bombardejada fins el 25 de març de
1939. Aquests últims atacs foren, sens dubte, de
càstig a València i a la seua població. Quatre dies
després, el 29 de març del 1939, l’avantguarda del
Cuerpo del Ejército de Galicia entrava a València i
al dia següent desfilava per la Plaça Castelar, després
coneguda com a Plaça del Caudillo.
3. Les víctimes i l’assistència sanitària
Malgrat que els atacs tenien com a principal objectiu
el port, entre novembre del 1936 i la fi de la Guerra
Civil, molts dels bombardejos van afectar al nucli
urbà i a un bon nombre d’edificis acabant amb la
vida de moltes persones. València va patir 152 dies
de bombardejos sent així la tercera ciutat, després de
Madrid i Barcelona, que més nombre de víctimes
20

ARAGÓ, L.; AZKÁRRAJA, J. M.; SALAZAR, J., Valencia 19311939..., p. 256.
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Bomba sense explotar, 1937. Font:
http://solerdos.blogspot.com.es/
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Segons les dades recollides en: ARACELI R.; VILLARROYA, J.,
El País Valencià sota les bombes..., p. 116.
22
SOLÉ I SABATÉ, J.M.; VILLARROYA, J., España en llamas...,
p. 315.
23 SIMÓ. A., Alcàsser. Biografia d’un poble en guerra (1931-1941),
València, Publicacions de la Universitat de València, 2010, p. 120.
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També es troben aquelles persones que resultaren
ferides o que acabaren morint per manipular bombes
que trobaven i que acabaren explotant. Seria el que
podríem dir “víctimes colaterals”, no directes pels
atacs i no buscades com a objectiu, que tot i així,
acabaren amb un trist final degut a l’intens atac aeri
patit al País Valencià. Les causes de la mort per
bombes són variades, però destaquen les morts
causades per xoc traumàtic i per hemorràgies
internes. Els ferits eren traslladats a l’Hospital Militar
o a l’Hospital Provincial.

iniciaren el foc defensiu. Els atacs a la ciutat des de
vaixells insurrectes i la importància del port per a les
comunicacions en un context bèl·lic obligaren a
prendre mesures de defensa en la costa27.

4. La defensa passiva
La defensa contra les aeronaus fou una prioritat
sobretot a partir del moment en què els franquistes
aconseguiren ajuda dels alemanys i dels italians en
homes, en material i en avions bèl·lics. El litoral
mediterrani estava sotmès a la pressió per part de
l’aviació italiana que, des de les seues bases a l’illa
de Mallorca, efectuava els atacs. Per a fer-hi front, el
Govern republicà, mitjançant les Juntes de Defensa
Passiva i les Xarxes d’Escolta de la DECA, va
organitzar una xarxa defensiva per protegir la
població civil donant l’avís previ en cas d’atac i
coordinant la rèplica antiaèria 24 . Amb l’ús de
fonolocalitzadors i projectors establerts en diferents
zones de la ciutat s’intentava detectar els avions
enemics i es donava l’avís al lloc de comandament
central d’observació antiaèria situat en la part
superior del Micalet. Des d’allí, i amb l’ajuda de la
ràdio i el telèfon, es donava l’alarma per a fer sonar
les sirenes antiaèries 25 i s’avisava a les diferents
bateries26 situades al Saler, Carrera d’En Corts, carrer
Ciscar, i Natzaret, en direcció al far, per a que

Refugi del Carrer de Serrans. Font: Maria José
Alapont, 2017.

Per protegir la població, des de 1936 fins el mes de
març del 1939, la ciutat de València va dur a terme
les tasques de construcció de refugis. Primer, de
manera més improvisada, ja que en un primer
moment el front de Terol estava lluny (a uns 150 km)
i no oferia perill, però amb la intensitat que van
tindre els bombardejos a partir de 1937 es va
començar a construir-ne més i de forma més
organitzada 28 . Cal recordar que els refugis es
convertiren en una defensa importantíssima, tenint en
compte que la ciutat fou capital de la República des
de novembre de 1936 fins a octubre de 1937. En
general, es poden distingir tres grans models de
refugis públics: els de galeria (construcció més
econòmica i sempre recomanable si les condicions
del terreny ho permetien), els de llosa (en llocs on les
filtracions d’aigua eren importants) i els de volta o

24

ARAGÓ, L.; AZKÁRRAJA, J. M.; SALAZAR, J., Valencia 19311939..., p. 242.
25
Hi havia un total de 25 sirenes col·locades per tota la ciutat. El seu
objectiu principal era avisar amb l’antelació suficient, l’arribada
d’avions enemics i així tindre temps de arribar als refugis.
26
La seua funció era la d’oferir un foc de protecció front als atacs
dels avions enemics. No obstant, van tindre dificultats per a protegir
amb eficàcia a la ciutat perquè la tecnologia usada pels italians i
alemanys era molt superior a la capacitat de foc antiaeri.
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27

Actualment es conserva un búnquer circular entre les poblacions de
Pinedo i El Saler. La seua funció era protegir l’entrada del port de
València i defensar la costa davant la possibilitat d’un
desembarcament de tropes. Vid. ARAGÓ, L.; AZKÁRRAJA, J. M.;
SALAZAR, J., Valencia 1931-1939..., p. 245.
28
MAINAR CABANES, E., “Ataques franquistas sobre Valencia...”,
pp. 227-228.
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túnel (fàcil de construir però econòmicament més
car). Les pròpies fàbriques, els particulars i els
organismes públics també construïren refugis propis i
hi van haver protestes dels habitants dels suburbis
perquè la majoria dels refugis es van construir al casc
vell de la ciutat29.

se’ls recomanava que romangueren tranquils,
acudiren als refugis, apagaren les llums i tancaren les
portes. El Mercantil Valenciano del dia 14 de gener
de 1937 recomanava que:
“Hay que tener los balcones cerrados. Por
conveniencia individual y por el bien común de
todos los vecinos de la Ciudad, recordamos a
nuestros lectores la obligación de tener cerrados
los balcones durante la noche, cuando las luces
públicas se apagan, con el objetivo de evitar
posibles peligros [...]”32.

La Junta de Defensa Passiva va construir 43 refugis
públics30 fins a juny de 1937 tant al nucli urbà com
als pobles marítims propers, ja que l’objectiu
principal en els atacs aeris era el port. Cal destacar
els refugis construïts per protegir als xiquets i
xiquetes, com el refugi del Grup Escolar Blasco
Ibáñez (podia acollir fins a 1000 xiquets) o el de
l’Institut Lluís Vives. A banda, també s’hi van
construir o habilitar subterranis en zones cèntriques
per tal de donar refugi als vianants quan es produïa
algun bombardeig. Tenim l’exemple del soterrani del
carrer de les Barques nº7 (soterrani del cabaret EdénConcert) que podia donar cabuda fins a 450 persones;
el soterrani habilitat del carrer General Tovar
(soterrani de l’actual Centre Cultural Bancaixa) que
tenia una capacitat de 2.800 persones31.
Els refugis eren senyalitzats per mitjà de grans lletres
de tipografia moderna en relleu que es trobaven
situats en la façana de l’edifici o pels voltants i que
incloïen fletxes que indicaven el camí a seguir per
poder accedir-hi. A l’interior, n’hi havien
inscripcions com “NO FUMAR NI ESCUPIR”, que
marcaven el comportament que calia seguir per part
de la gent que s’hi refugiava. Els habitants de la
ciutat reberen instruccions de la Junta de Defensa per
mitjà de la ràdio, premsa o a través de pasquins on
29

SOLÉ I SABATÉ, J.M.; VILLARROYA, J., España en llamas...,
p. 284.
30
Era difícil la construcció dels refugis en la ciutat per les condicions
que oferia el subsòl de la ciutat. La capa freàtica era poc profunda les
sèquies que el travessaven dificultaven aquestes construccions i a més,
estava el problema de l’escassetat de mà d’obra (doncs un gran
nombre d’homes es trobava al front). Primer eren voluntaris, després
grups de presoners i altre de veterans.
31
ARAGÓ, L.; AZKÁRRAJA, J. M.; SALAZAR, J., Valencia 19311939..., pp. 230-231.
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Detalls de les lletres, Plaça Tetuán nº 8. Font:
Maria José Alapont, 2017.

Una vegada estaven dins del refugi, es recomanava
que la gent romanguera quieta per gastar poc
d’oxigen, ja que aquest era un dels principals
problemes que presentaven els refugis. L’olor o les
bombes de gas eren altre tipus de problemes. Sols es
32

Ibid., p. 251.
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podia eixir dels refugis després que les patrulles
municipals desinfectaren l’ambient de possibles
gasos tòxics.
5. Conclusions
La ciutat de València, que havia atret l’atenció de tot
un país a l’esdevenir capital de la República durant
un breu període de temps, va patir les conseqüències
dels experiments de l’aviació italiana i alemanya amb
eixes noves armes que acabaven sense mirament amb
la vida de la població. Els bombardejos i la
consegüent intrusió dels refugis suposaren un motiu
més de preocupació per a la població, que va veure
com el seu dia a dia va canviar, encara més, amb
l’arribada de la mort provinent del cel.
Després de finalitzar la Guerra Civil, i ja en els anys
cinquanta, els refugis van patir canvis. Sobretot, es va
enderrocar els elements aeris deixant soterrades les
sales i les galeries. Aquestes construccions tenen un
important valor cultural com a part integradora del
patrimoni bèl·lic i, a més a més, un element clau per
comprendre la guerra al nostre territori. Però, tot i ser
molt importants i al mateix temps molt atractius per a
la població, les males condicions d’accés i el mal
estat que presenten molts d’ells impedeix que
actualment no es puga gaudir completament d’aquest
patrimoni.
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Entrevista a Bruno Pomara Saverino
per Mireia Bañuls Escrivà

Bruno Pomara Saverino (Palerm, 1984) és un
historiador italià, doctor en Història Moderna per la
Universitat de València i la Scuola Superiore di Studi
Storici de la Universitat de San Marino. Va formar-se
a la Università degli Studi di Palermo, especialitzantse a la Universitat de València amb el màster
d’Història i identitats hispàniques al Mediterrani
occidental (ss. XV-XIX).
Els seus treballs han rebut els premis per a la Historia
Religiosa del Istituto Sangalli de Florència (2016) i
Jóvenes Investigadores de la Fundación Española de
Historia Moderna (FEHM) a l’any 2010. Va ser
nomenat un dels 100 nous talents italians del 2011 (I
nuovi 100 talenti del 2011) per la revista italiana
Campus (www.campus.it). L’any 2014 el Instituto de
Estudios Turolenses-CEM li concedí el XXV
Concurso de ayudas a la investigación en temas
mudéjares i moriscos.
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La seua tasca investigadora ha estat imparable i
queda reflectida en la gran quantitat d’articles
publicats en diverses revistes internacionals i
nacionals, així com també en la contínua participació
en congressos, seminaris i xerrades. Compta amb la
publicació del llibre Bandolerismo, violencia y
justicia en la Sicilia Barroca (2012), guardonat per la
FEHM, és autor de llibres col·lectius i està en premsa
el seu pròxim llibre amb la Firenze University Press.
Actualment, forma part de diversos projectes
d’investigació, entre els que actualment destaca
Nuevas perspectivas de historia social en los
territorios hispánicos del Mediterráneo occidental en
la Edad Moderna de la Universitat de València,
dirigit per Ricardo Franch i Benavent; i Esclavos y
criados de nobles y reyes (s. XVI-XVII) de la
Universidad de Granada dirigit per l’antropòloga
Aurelia Martín Casares.

1. Com conceps la Història i el seu estudi?

Com una disciplina que ha de dialogar amb altres i,
en particular, amb la sociologia i l’antropologia, i que
a més no pot prescindir del món contemporani. És
per això que no m’agrada la Història com a crònica
local, encara que pot interessar-me si aconseguisc
contextualitzar-la i traslladar-la a un marc molt més
ampli i global que explique un fenomen del món. A
més a més, l’historiador no ha de reconstruir el passat
únicament per plaer, sinó a més per explicar coses
actuals i fenòmens que arriben fins als nostres dies.
Si no per a què serveix la Història?
2. Les teues investigacions se centren

fonamentalment en la història social. Quina
és la raó? Va ser alguna lectura o autor que
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et va dur a interessar-te per aquesta
branca?

venen d’un lloc a altre i és impossible seguir-los la
pista.

Allò fonamental és trobar les persones adequades.
Els mestres que he tingut són historiadors socials i
sempre m’han ensenyat que els fenòmens polítics
poden tenir una explicació des de baix i no són sols
els reis o membres institucionals els que decideixen
el futur d’un país, sinó que cada membre de la
societat pot fer alguna cosa i per això hem de donar
el megàfon a les formigues. També he tingut algunes
lectures decisives: les dels francesos d’Annales,
començant per Braudel o Marc Bloch, els
microhistoriadors italians, com Carlo Ginzburg,
Giovanna Fiume Osvaldo Raggio i Giovanni Levi, o
els historiadors socials, com Adriano Prosperi, Rafael
Benítez i Xavier Torres. A Espanya, i en concret a
València, es fa més història tradicional, i en part
m’he topat amb aquest món, amb el qual ens hem
enriquit mútuament. Ací he portat idees que
provenen d’altres contextos culturals i sempre em
preocupe per llegir historiografia anglesa, francesa,
italiana... A partir d’aquestes lectures importants, els
“clàssics”, s’intenta l’aplicació de teories a models
locals i per a altres llocs; si cap, es plantegen nous
interrogants i, en la mesura del possible, s’innova.

3. Què et va dur a conèixer València i la
seua història?

La meua història la descric com una història
transnacional, de gent que es mou... Vull fer veure
que són aquestes persones les que qüestionen les
fronteres nacionals, com les d’un regne com el de
València o la Monarquia Hispànica. És gent que no
té el paradigma estatal o identitari com quelcom
propi. Una persona en l’Edat Moderna no podia tenir
idees nacionals com la gent del segle XVIII o com
nosaltres podem entendre. No prioritze la història
dels estats sobirans, ja que m’interessen els
problemes de les persones més humils. És
impressionant veure, més que la linealitat dels
moviments humans, la circularitat i, per això, és
enganyós per a l’investigador mateix la reconstrucció
de mapes de les migracions perquè els migrants van i
Núm. 2 – MARÇ 2017

Sempre l’he entesa com història d’una part de la
costa del Mediterrani i, per això, m’ha interessat la
seua relació amb la mar, així com entendre la
convivència dels cristians nous amb els vells. A pesar
dels que se’ns ha fet creure d’un conflicte entre
ambdós grups, cal conèixer millor eixa dialèctica
social i poder apreciar la recíproca contaminació
cultural.
Després per casualitat m’he entropessat amb l’estudi
de l’esclavitud a València. L’Arxiu del Regne de
València guarda un fons documental extraordinari, la
Batllia General. El Batlle, un magistrat del regne que
registrava les mercaderies en l’entrada del Regne,
també apuntava els esclaus que entraven pel port
d’Alacant o de València al Grau, i que després es
venien als mercats. En aquests registres d’esclaus es
conserven descripcions dels trets de cada captiu com
si foren retrats robot. Podem entendre la identificació
de les persones com una clau de lectura per a
preguntar-nos on i perquè naix el prejudici racial.

4. Per què decidires quedar-te a València?
Com fou la teua trajectòria per la ciutat?

La vida ens dóna oportunitats i si aquestes ens
arriben de llocs on has passat moments molt feliços
de la teua vida, de seguida saps on pots estar. Jo
després de tants anys vivint ací, ja sé que València és
ma casa. I després, d’una oportunitat i d’altra, ha
sigut la raó que ha fet que estiga ací. Me’n aniré i
tornaré, però la meua intenció és la de quedar-me ací,
aportant també el meu granet d’arena a la
historiografia valenciana.
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5. La major part de les teues investigacions
se centren en llocs del Mediterrani, i
concretament a Sicília i València. La
connexió entre aquests llocs és simplement
perquè van pertànyer a la Corona d’Aragó
o perquè són els teus “llocs al món”?

Les meues investigacions se centren en el
Mediterrani Occidental perquè vaig fer un màster
sobre aquest i la seua vinculació amb la Monarquia
Hispànica, però hi ha més. Els últims quatre anys
m’he centrat en el trànsit de persones des de diverses
parts d’Espanya, especialment de València, cap a
Itàlia, passant pel Nord d’Àfrica i França. Ací em
referisc a la dramàtica història dels refugiats
moriscos, expulsats de Espanya a partir de 1609.

6. I així ens endinsem en la teua tesi
doctoral...

M’he recorregut més de trenta arxius entre Itàlia i
Espanya, inclòs els de ciutats menudes, els arxius
vaticans... M’ho vaig passar molt bé, encara que vaig
viure quasi tres anys seguits en un maleta menuda, ja
que cada quatre o cinc dies estava canviant de ciutat.
El que sempre agrairé a la Universitat de València és
que m’haja donat l’oportunitat de finançar tots
aquests viatges de investigació. Açò en una
universitat italiana no ho haguera pogut fer per
manca de fons econòmic i, en canvi, a València sí.
Al principi, estava estudiant els esclaus en el
Mediterrani i a València. Per això me’n vaig anar
d’estança al Vaticà perquè volia entendre quina va
ser la postura del Papa en relació al tema de
l’esclavitud i, sobretot, front als regnes catòlics. Per
tant, em vaig posar a buscar en els registres del Sant
Ofici romà, el que avui es coneix com la
Congregació de la Doctrina de la Fe. Va ser
impressionant constatar l’interès pontifici sobre la
expulsió dels valencians, l’atenció posada cap als
moriscos que resistien al desterrament i es sotmetien
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a esclavitud; així com la irritació papal cap al
sotmetiment de xiquetes, xiquets i dones, els quals
teòricament no s’havien sollevat. El 90% de esclaus
moriscos a Itàlia van ser valencians. Va ser aquesta la
raó que em va dur a estudiar la diàspora a Itàlia dels
moriscos expulsats, en fi, persones batejades que
formaven part del ramat cristià. Se’m va obrir un
món, el de com els moriscos arribaven a Itàlia i com
aconseguien assentar-se. Canviar el tema de la tesi va
ser una decisió encertada: he pogut reflexionar sobre
conceptes fonamentals per a l'actualitat, com el de
refugiats, identitats, immigració, integració. No et
sembla?

7. Podries parlar-me un poc sobre eI teu
llibre Bandolerismo, violencia y justicia en
la Sicília Barroca?

Aquest llibre està publicat gràcies al premi de Joves
Historiadors que en 2010 em va donar la Fundació
Espanyola d’Història Moderna a Granada. Amb
l’estudi del cas sicilià he pogut posar en dubte uns
models historiogràfics del bandoler social plantejat
per Eric Hobsbawn; i els de Fernand Braudel, qui
deia que l’auge del bandolerisme va ser a finals del
segle XVI perquè coincidia en un moment de misèria
molt greu. Al contrari, jo he intentat demostrar que la
criminalitat augmenta als llocs on es multiplica la
riquesa i, en el cas concret de Sicília, veiem que no és
fins al segle XVII quan sofreix aquesta crisi que es
vivia a altres llocs d’Europa. Així mateix, volia
contar el bandolerisme com a lluita entre bàndols, de
reconciliació del conflicte i com l’Estat s’interposava
dins d’aquest conflicte, tal com Xavier Torres va fer
per a Catalunya.

8. Com creus que deuria d’estudiar-se la
Història dins del sistema educatiu
espanyol?
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No conec molt el sistema educatiu espanyol, però la
meua sensació és que s’estudia poca història. No és
un problema únicament espanyol, ja que a Itàlia
també s’estan retallant hores d’Humanitats. No és
gens necessari preocupar-se per a cobrir tota la
cronologia o totes les regions del món, sinó que es
tracta de crear un mètode d’estudi per a crear
estructures en el cap de l’alumnat i formar ciutadans
crítics. Pense també que l'actual sistema universitari
no permet la interacció entre diferents àmbits
d'estudi, tenint en compte, per exemple, la natural
vocació interdisciplinària de la Història amb altres
matèries com la literatura, l’economia o la filosofia.
Cosa que se sol fer a la resta de Europa, i no ací.
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9. Quines són les teues perspectives de
futur?

El panorama acadèmic és desolador i, avui, si no has
sabut construir-te una xarxa de contactes també fora
del teu centre de formació, ho tens difícil. Per
caràcter sóc pessimista. Ací tenen molt a veure les
lectures de Schopenhauer i Leopardi durant la meua
adolescència. L'avantatge de ser pessimista és que
rebràs solament millors notícies que les que t'esperes
i no hi ha decepció. Per la meua banda, per sort, la
mobilitat és una de les meues característiques i anarme’n de la terreta ho viuria com una oportunitat per
aprendre noves coses amb altres punts de vista.

47

Campanya “Coneix-te” de paraules valencianes
Grup Clapir
-“A Simat de la Valldigna també es diu ‘adés’,
quan fa poc de temps: adés l’he vist pel carrer;
molestar ací és donar pena!”, de Joan García.
-“Adés també es gasta a Alfarp”, de Carlos Esteve
Giménez.

Aquesta iniciativa naix, una vegada més, de
vosaltres, els lectors, per a contribuir a l’elaboració
d’un llistat de paraules valencianes 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:
-“Ma mare deia ‘sopà’ a les natilles. També vaig
trobar a una altra persona a Morella que sa mare
deia ‘sopa de la reina’ a les natilles”, de Jose
Godos.

-“Al meu poble, a la Safor, diguem ‘anar en conill’
quan algú va tot despullat. És tan comú que fa poc
em va sorprendre saber que no és un ús
generalitzat. A l’Horta, per exemple, no ho he
escoltat en la vida”, de Marián Pérez Mayor.
-“A Biar i als pobles del voltant també es diu
‘anar a conill’. De fet, ‘anar nuet’ no ho diu
ningú”, de Mateu Molina Conca.
-“A l’Horta, almenys a Meliana, ‘anar nuet’”, de
Víctor Marqués.

-“Ma iaia deia ‘farinetes’ a una espècie de
natilles”, de Cristina C. R.

-“A Carlet no es diu ‘pernil’, es diu ‘cuixot’.
També usem “escuadrinyar’. ‘Ser un sorilo’ o
‘estar sorilo’ ho utilitzem com a sinònim
d’estúpid. Altra paraula és ‘keki’, com ho sol dir
la gent més major, i no ‘kaki’; tanmateix com
diguem ‘armela’ i no ‘ametla’. La meua àvia diu
‘cona’ com a sinònim de bacora, figa, etc.”, de Luis
Lluis.

-“A Pego s’utilitza ‘adés’, com a sinònim
d’‘abans’. La gent també utilitza ‘fer pena’ com a
sinònim de molestar o causar malestar. Per
exemple: m’he tallat l’etiqueta de la samarreta
perquè em feina pena (molestava o picava)”, de
Javi Bernabeu.

-“A Elx utilitzem, evidenciant els dies en que la
vila estava murada, ‘de fora’ per a referir-nos al
camp, i ‘de dins’ per a referir-nos a la ciutat. De la
mateixa manera a la gent del camp se’ls diu
‘deforeros’, imagine que vindrà de la mateixa
arrel que ‘foraster’”, de José Luis Martínez Boix.

-“Ma iaia (Beniparrell) li diu ‘sopà’ a una espècie
de natilla que fa amb Maizena”, de Mª José
Alapont Muñoz.
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-“A Ontinyent (Vall d’Albaida) diem ‘tendur’ a la
taula braser. ‘Androna’, al clavegueram. Usem el
verb ‘bonegar’ per a renyir a algú. ‘Esmorzem’ en
compte de ‘desdejunem’ i tornem a esmorzar
quan és l’hora d’esmorzar”, de Natxo Mollà.

-“A Pego (Marina Alta) diem ‘morita’ al colorant
alimentari. I ‘sonoro’ al llevat”, de Javi Sabre.

-“A Elx utilitzem ‘ans’ per a dir ‘abans’.
‘Formigó’ no és cap material de construcció, sinó
una formiga d’aquestes amb el cap gran. La gent
major diu ‘úsate’ per a dir ‘aixeca’t’; o ‘sullar’
per a ‘embrutar-se’”, de José Luis Martínez Boix.

-“La meua iaia deia ‘esperdeixero’ a la cassoleta
que estava damunt la taula per deixar les deixalles
del menjar a taula (pinyols, ossos...) (Banyeres de
Mariola, Alacant)”, d’Alícia.

-“A la Vall d’Uixó (la Plana Baixa) diem
‘bodí/bodina’ a ‘cotilla’, i el veb ‘bodinejar’”, de
Santi Noha.
-“A Moixent (La Costera) es diu ‘asporrejat’ a qui
no està fi, com a sinònim de la frase feta ‘estar
mal acabat’”, de Manel Calabuig.
-“A Castalla utilitzem ‘asporrejat’ quan et fas
mal. Per exemple: he caigut i m’he asporrejat”, de
David Peterson Hard.
-“A Castalla, com a Sumacàrcer, diem ‘nau’,
‘baus’ i ‘pau’ en lloc de ‘nou’, ‘bous’ i ‘pou’”, de
Pep Ros Garcia.
-“A Montesa diem ‘de contao’ quan volem dir
‘dins de poc temps’ o ‘immediatament’: de contao
ja estem a Nadal...”, de Dani Vila.
-“A Silla i Alcàcer diem ‘manpeixet’ a l’agret què
deixa els horts atapeïts tot l’hivern”, de Fran
Martínez Domínguez.
-“A Sueca: ’milantamil’ per ‘tropecientos’; A
Pego: ‘vespertino’ en lloc de ‘despertador’;
‘bassinia’ per ‘albergina’; ‘escabetxe’ en lloc de
‘tonyineta’”, de Carlos Fuster Montagud.
-“‘Ser un nardet’ a Riba-roja de Túria és algú que
va carregat de tot un poc. O també dir que una
cosa està ‘feta ventim’ és quan està destrossada”,
d’Immaculada Molina Gil.
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-“Ma mare deia sovint ‘ves-te’n a Liorna’, “està a
Liorna’ (La Pobla de Vallbona)”, de Fina Balaguer.

-“A Almassora usem ‘mantussano’ per al que no li
agrada treballar”, de Carlos Soler Chulvi.
-“A Llíria diguem ‘encalar’ una pilota al balcó, o
en qualsevol altre lloc en que després és
irrecuperable”, de Daira.
-“La meua àvia deia ‘escarpidor’ per a referir-se a
la pinta (La Pobla de Vallbona)”, de Fina Balaguer.
-“A Alfarp, a ‘fa uns dies’ li diuen ‘apocà’. I al
nom d’Adrià, ‘Aldrià’”, de Carlos Esteve Giménez.
-“A Altea, diuen ‘bubar’ a ‘lladrar’; ‘pa i sopetes’
a ‘rendir-se’; i ‘estar embacorà’ en lloc d’‘estar
despistat’”, d’Estela Berenguer.
-“La meua iaia (Torrent) diu als que estan bojos o
folls ‘cercolats’”, de Borja Botifora Castillo.
-“Quan ma mare em renyia de menuda, solia dirme ‘descriançà’. Equival a ‘maleducada’. Ho he
buscat en diversos diccionaris, però no ho he
trobat enlloc”, d’Isabel Moreno Torres.
-“‘Ser o fer el dropo’: ‘ser un malfainer’, a
Benicarló i Vinarós (Baix Maestrat)”, de Jaume
Andreu.
-“A Benicarló (Baix Maestrat), a un esquitx li
diem ‘escatxill’”, de Rosa Cadufera.
-“A Orba li diguem ‘pionono’ al braç de gitano; i
‘despertino’ al despertador”, de Tere Caravaca.
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-“Una paraula de típica de Castalla: ‘foraca’ se li
diu a la ‘llar’”, de Josep Antoni Canals Esteve.

-“A l’entrepà li diguem ‘cantell’ a La Vall de
Segó”, de Salva Alfonso Martínez.

-“‘Pebràs’ li diem a l’‘esclatasang’ a Benitatxell i
a Xàbia”, de Fernando Devesa.

-“A Sumacàrcer (Ribera Alta) li diem ‘tomac’ a la
tomaca”, de Pep Ros Garcia.

-“A Xàbia li diguem ‘bogamarí’ a l’eriçó de mar”,
de Cati Benlloch.

-“A Vila-real li diem ‘rua’ a l’entrepà”, d’Anna
Angeles.

-“‘Quintal’, a Xàbia una mesura de pesar pansa”,
de Pedro Cholbi.

-“A l’Algar també li diem ‘cantell’ a l’estrepà”, de
Joan Carles.

-“De la pansa podem traure: ‘seranda’ i ‘risau’
(Gata de Gorgos); ‘tròlec’ (Comarques Centrals);
‘forquetes’ (Montitxelvo); ‘bous’ i ‘rendero’
(Marina Alta)”, de Carlos Fuster Montagud.

-“Jo he escoltat dir ‘estar aponentat’ quan et
trobes xafat per la calor a Borriol (La Plana
Alta)”, de Mercedes Martínez Martínez.

-“A Vila-real diem ‘faratelero’ a qui fa
pallassades”, d’Anna Angeles.

-“A l’entrepà li diguem ‘rúa’”, de Vicent Hueso
Planelles.

-“A Xàbia diem ‘cabrombo’ al ‘cogombre’”, de
Maria José Ros.

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!
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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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