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SALUTACIÓ

Abans de dir res sobre aquest tercer volum que es coedita des 
de l’Ajuntament d’Ondara per encabir el gruix de ponències que es 
realitzaren durant les III Jornades d’Estudis d’Ondara i la Marina Alta, cal 
donar l’enhorabona a les persones i institucions que les feren possibles, 
una vegada més. En primer lloc, la perseverança del seu coordinador, 
Sergi Mallol, per vertebrar un encontre que s’ha consolidat definitivament 
dins la programació cultural del nostre poble. D’altra banda, valorar la 
contribució de tots els ponents per conformar un programa tan complet 
i agrair alhora a la MACMA i el IECMA el seu suport com a entitats 
comarcals.

Les jornades no només són una celebració de la història i el 
patrimoni local i comarcal, sinó la materialització d’un esforç col·lectiu 
que ens aporta a cada edició un aparador immillorable d’allò que som i 
hem sigut. Per aquests motius, i tants més, aquest llibre és testimoni del 
valor que els ondarencs i ondarenques atorguem a la recerca com a via 
de coneixement i aprenentatge. Sols em queda, des de la Regidoria de 
Cultura, encoratjar als responsables d’aquest projecte a seguir treballant 
per la difusió de la nostra història. Una fita que de segur veurem ampliada 
en les properes jornades. Mentrestant, gràcies per mantenir ben viva la 
flama de la recerca cultural. 

Raquel Mengual Bisquert
Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara
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SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA DE L’IECMA
Les Jornades d’Estudis d’Ondara han arribat a la tercera edició i l’Institut 

d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, IECMA, vol col•laborar amb una iniciativa 
tan important, tan necessària. Una activitat que promou la Cultura amb majúscules, 
que vol despertar l’interés dels ciutadans, dels ondarencs i ondarenques, i també 
dels veïns de la Marina Alta. En resum, un esdeveniment que compleix amb els 
interessos que han fonamentat les bases del nostre Institut d’Estudis Comarcals 
des de la seua fundació l’any 1985 i que hui, més de trenta anys després, continua 
motivant-nos. 

 Les actes que ara teniu a les mans, igual que l’organització de les Jornades, 
són el fruit de l’esforç en primer lloc del seu organitzador, Sergi Mallol, al qual 
cal agrair a més la iniciativa. I també són la mostra del treball d’un col•lectiu 
d’investigadors que han col•laborat, per amor a la cultura i per amor a Ondara, 
sense cap remuneració; cosa també d’agrair. A aquest respecte, en aquests temps 
mercantilistes en els quals tot té preu, cal fer una reflexió sobre el fet que tindre la 
cultura gratuïta és un luxe que s’ha de valorar. 

 La difusió de les actes de les Jornades d’Estudis d’Ondara és el tercer 
punt a destacar. Després d’invertir tants esforços, el resultat cal que siga conegut, 
cal que perdure i arribe a tots. Aquest llibre és un esglaó més de l’escala dels 
coneixements sobre Ondara i la Marina Alta. Des d’aquesta perspectiva de 
construcció de l’espai del coneixement comarcal, l’Institut d’Estudis Comarcals 
de la Marina Alta té el gust de coeditar aquestes actes amb l’Ajuntament d’Ondara, 
i així fer-les arribar als més de 600 associats de l’IECMA. La inversió econòmica 
és per a nosaltres important, però tenim la voluntat de col•laboració amb el poble 
d’Ondara que és des d’aquest estiu, a més, la població que acull la nova seu del 
nostre Institut d’Estudis.

 L’interés dels treballs i de la publicació en el seu conjunt és inqüestionable. 
Tots aporten informació i ens ensenyen nous aspectes més o menys propers de la 
nostra història, del nostre entorn, de la nostra cultura. L’IECMA té un compromís 
com a associació amb la comarca de la Marina Alta i per això vos convida a tots 
a conèixer-la, a participar en el seu projecte. La lectura d’aquests estudis és un 
primer pas. A nosaltres, els socis i sòcies de l’Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta, trenta anys d’experiència ens ho ha dit: l’únic camí per avançar i 
millorar en els nostres pobles passa pel coneixement de la nostra cultura i el nostre 
espai. Només defensaren allò que estimem, només estimarem allò que coneguem.

Rosa Seser Pérez
Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta

SALUTACIÓ DEL COORDINADOR

A l’octubre de 2011, amb una tardor incipient de temperatures irregulars i 
canvis de temps (en contraposició de l’octubre estiuenc, clarament disfressat, que 
hem tingut enguany), celebràvem les Primeres Jornades d’Estudis d’Ondara. En 
aquell moment, la sequera d’investigació al nostre poble era palpable, amb molt 
pocs valents i valentes que nedaven contracorrent. La escassesa de publicacions 
sobre el nostre passat o sobre qualsevol àrea d’estudi clamava, més si cap, al 
cel. L’objectiu era, doncs, ben clar: impulsar els estudis sobre el nostre poble 
i dinamitzar la investigació sobre temes locals, sense oblidar la nostra vessant 
comarcal. 

El passat any, a l’octubre de 2015 en celebràvem la tercera edició. En total, 
comptant els treballs que aneu a llegir en aquesta edició, han estat quaranta-dos 
els ponents que han presentat un total de trenta-set treballs a les Jornades, dels 
quals s’han fet tres itineraris didàctics, quatre projeccions documentals i vint-i-
huit articles publicats amb les diferents edicions d’aquest Ondara: mirades enrere. 

Molt ha plogut des d’aquell 2011 i, gràcies a diferents iniciatives sorgides 
d’àmbits ben diversos, la producció editorial al poble ha generat fins a quinze 
llibres de temàtiques ben diferents: el volum Ondara: dels orígens a 1900 de 
Robert Miralles, els sis de la col·lecció Ondara: personatges i fets, de l’Associació 
Ocell; els quatre llibres editats per diferents comissions de festes, l’edició sobre 
arrossos de Maria Pérez i, amb aquest, els tres volums que recullen les actes de les 
Jornades de 2011, 2013 i 2015. Un pas endavant que cal seguir recolzant.

Cal agrair, doncs, el suport de les diferents institucions que fan possible la 
celebració de les Jornades, especialment a l’Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta, que enguany participa com a coeditor d’aquest llibre. Amb la seua 
participació i recolzament, el nombre d’exemplars d’aquestes actes pràcticament 
es quintuplica, el que suposa una important difusió a nivell comarcal de tots 
els treballs publicats. També agrair a la Diputació d’Alacant i a l’Ajuntament 
d’Ondara pel seu suport i al CEFIRE d’Alacant per la certificació de l’assistència 
als docents participants de les Jornades. Finalment, a totes les persones que, des 
de l’anonimat públic, han animat i recolzen aquesta iniciativa.

Sergi Mallol i Garcia
Coordinador de les Jornades



8 9

Pàgina 11

Carlos Torres Garcia – Sergi Mallol i Garcia
L’educació a Ondara durant la II República, 1931-1939

Pàgina 47

Joan Miquel Rafet Soriano
Quatre dècades de conflictes territorials i mobilitzacions 
ciutadanes a la Marina Alta: el casos d’Ondara

Pàgina 55

Guillem Ferrer Bolufer
El nostre folklore, la nostra cultura. Narrativa oral del 
poble d’Ondara

Pàgina 107

Jaume Noguera Mengual
La partició de fruits en els senyorius de la Marina Alta al 
segle XVII

Pàgina 121

Carles Martí Ginestar
Arquitectures Absents al poble d’Ondara

TAULA
Pàgines 141 - 163 - 185

Hermenegild Maria i Femenia

El riu Girona: un riu mediterrani costaner a protegir

Juli Pasqual i Trilla

Evolució de la qualitat ecològica de les aigües del riu        
Girona (La Marina Alta)

David Fornés Mas 

Molí Coví, descobrint els tresors del riu Girona. L’ús an-
tròpic del medi natural. Proposta d’itinerari interpretatiu

Pàgina 245

Jordi Roma Ruiz
Esbòs planimètric d’Ondara, 1899

Pàgina 275

Toni Ortolà Romans
Recull fotogràfic: colla d’amics, un dia qualsevol de 1932 a 
Ondara

Pàgines 323 - 329

Ressenyes

Carlos Fuster Montagud: llibre Els riuraus i la pansa
InfoTV: documental Adéu Amèrica



10 11

L’EDUCACIÓ A ONDARA 
DURANT LA II REPÚBLICA, 1931-1939

Carlos Torres Garcia
Sergi Mallol i Garcia

1. Introducció

L’Educació durant la Segona República Espanyola, estudiada dins 
la seua dimensió local, és un dels períodes educatius més interessants 
del segle XX. En el present treball, fruit de la col·laboració mútua dels 
dos autors, intentarem apropar-nos a les característiques principals que 
definiren aquest període. El treball s’estructura, doncs, en una primera 
part, realitzada per Sergi Mallol, on es contextualitza socialment, política 
i educativa els trets que defineixen la República i Ondara des de 1931 
fins 1939, per acabar fent una relació detallada de les infraestructures 
escolars existents en eixe moment. 

Amb aquesta contextualització realitzada, Carlos Torres ens 
aproparà a les persones i al procés d’aprenentatge: el qui (l’alumnat i els 
mestres) i el com (l’ambient escolar que es respirava en aquells anys, les 
metodologies i els materials).  

Com podrà entendre el lector, el present treball és una invitació a 
estudiar, de forma molt més minuciosa, tots els detalls que se’n deriven 
del mateix, ja que cada element objecte d’estudi manté personalitat 
pròpia i és mereixedor d’un estudi monogràfic. 
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2. Contextualització històrica: l’Ondara de la II República.

2.1. Situació social

La Segona República Espanyola va ser proclamada el 14 d’abril 
de 1931, després de les eleccions generals convocades a tot l’estat dos 
dies abans. El resultat dels comicis, a les grans ciutats, fou clarament 
favorable als partits republicans, aquest fet va provocar la renúncia i 
exili del rei Alfons XIII. El període republicà comprèn fins a l’1 d’abril 
de 1939, quan es dóna per finalitzada la Guerra Civil Espanyola. 

L’Ondara d’aquells anys comptava amb una població de fet de 
2.733 habitants (1.324 homes i 1.409 dones),1 dels quals, 141 habitants 
vivien a Pamis i 151 habitants a casetes rurals disseminades pel terme.2 
La població del poble, com ocorre també a gran part de la comarca, 
pateix un fort descens demogràfic durant  les primeres dues dècades 
del segle XX, passant dels 3.508 habitants a l’any 1900 fins decaure 
als 2.289 habitants registrats al cens de l’any 1920. Aquesta pèrdua tan 
important de veïnat s’explica per la gran crisi agrícola del conreu del 
raïm i la pansa, afectada per la malaltia de la fil·loxera, que va arruïnar 
la principal font econòmica de la comarca, obligant a emigrar a una gran 
part de la població, especialment homes joves, a indrets com Algèria, 
Estats Units o Argentina, entre d’altres. 

A partir d’aquesta dècada dels anys 30, amb la tornada de gran 
part de l’emigració de l’estranger i malgrat el dur període de postguerra, 
l’aparició de noves alternatives econòmiques, com ara el canvi de cultiu 
al regadiu, evitarà la pèrdua de població. Aquest augment demogràfic es 
mantindrà de forma continuada fins el 6.617 habitants registrats al cens 
d’habitants de 2015. 

L’agricultura era, doncs, la principal ocupació i font d’ingressos 
del poble. Com a mostra d’això, el 1934, s’inicia l’activitat regular 
del mercat agrícola del Prado, en un primer estadi, a l’aire lliure però, 
amb un importantíssim volum de transaccions de fruites, verdures i 

1 Font: INE - Institut Nacional d’Estadística, cens històric de població, any 1930.
2 Boluda, J. i Miralles, r. “Les eleccions del 12 d’abril de 1931 a Ondara.” Llibre de festes de Sant Jaume 
d’Ondara, 1984

hortalisses distribuïdes a la resta de la comarca i, fins i tot, a l’estranger.3 

A banda de l’activitat agrícola, Ondara, amb una situació 
estratègica dins el nus de comunicacions comarcal, té també una no gens 
menyspreable activitat econòmica relacionada amb l’oci i la cultura. La 
Plaça de Bous, el teatre Eslava, els diversos casinos, el cinema Zamenhoff 
i el Trinquet (amb Peris –Mariano Peris Giner- com a principal pilotari 
local del moment) són un bon exemple de la varietat de programació 
que s’hi podia trobar al llarg de l’any. Aquesta activitat s’accentuava de 
manera important durant les setmanes del principal esdeveniment festiu 
del poble: la Fira. 

Pel que fa a l’activitat industrial i a les fàbriques, l’any de 
proclamació de la República trobem 3 fàbriques de sabates, 2 d’oli, 2 
d’arròs, 2 de llosetes hidràuliques, 2 de pinzells, 1 de taüts, 1 de gasoses, 
1 de joguines, 1 de pedra artificial i 1 de vi.4

El jornal mitjà dels treballadors variava depenent de l’activitat 
realitzada, però s’hi establia entre les 200 i les 3000 pts al mes (entre 
1,20 i 18€ actuals).5 

El plànol urbà municipal comprenia els actuals carrers el casc 
històric, limitats pel carrer Sant Jaume a l’est, el barranc de l’Alberca 
al nord i a l’oest; i el carrer Santa Anna i l’actual Av. d’Alacant, al sud.

Les tarifes de llum elèctrica per a Pedreguer  i Pamis, publicades 
el 27 de febrer de 1936 per la societat Santonja y Compañía, eren les 
següents: per enllumenat, 7 pts al mes la bombeta de 60 vats i per 
contador, 1 pta el kwh.6

Però, aquest retrat de l’Ondara dels anys 30, quedà desgraciadament 
afectat pel principal esdeveniment històric d’aquesta dècada: l’esclat de 
la Guerra Civil Espanyola, el 18 de juliol de 1936. Un conflicte bèl·lic 
que provocarà una important fractura social, una gran crisi econòmica 

3 Miralles i CeBrià, r. L’activitat econòmica a Ondara al segle XX. Inèdit
4 Ídem.
5 Ballester artigues, t. La Segona República a la Marina Alta. Tesi doctoral. Repositori RUA de la Uni-
versitat d’Alacant.
6 El Luchador : diario republicano. Número 8478. 11 de març de 1936.
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i una depuració educativa en la qual s’hi veuran afectats alguns dels 
mestres que exercien la seua funció docent a les escoles del poble.

2.2 Situació política

Com hem assenyalat, les eleccions generals del 12 d’abril de 1931 
van suposar una victòria dels partits republicans a les principals ciutats de 
l’Estat Espanyol, fet desencadenant de la proclamació de la República. A 
Ondara, però, seguint la tendència de les poblacions petites, els resultats 
van ser favorables als partidaris monàrquics amb 415 vots front als 190 
dels republicans. La distribució per partits fou de 251 vots per al Partit 
Liberal i 164 vots per al Partit Conservador, ambdós de perfil monàrquic, 
front als 190 vots que va aconseguir Aliança Republicana. 

Les eleccions, però, es van haver de repetir al poble el 31 de maig. 
En aquest nou procés electoral, els partits s’adaptaren a la nova situació 
política a l’Estat i es presentaren dues candidatures: la d’Aliança 
Republicana (AR), que va aconseguir el suport indirecte dels partidaris 
de l’antic partit conservador; i la de la reconvertida Dreta Liberal 
Republicana (DLR). 

En aquesta ocasió, els vots anaren cap a AR, amb 397 vots que 
s’imposaren a la DLR, que va aconseguir 239 vots. La Corporació 
Municipal resultant es va constituir el 5 de juny amb Josep Giner Carrió 
com a batle, Lluís Bolufer Avellà com a 1r tinent d’alcalde i Cristòfol 
Valero Ferrer, Salvador Cervera Giner, Fabià Pastor Barberà i Jaume 
Domènech Martínez com a regidors d’AR. Per la seua part, Joan Ginestar 
Poquet, Pere Durà Torres, Manuel Pérez Sendra i Julià Ferrando Bosch 
foren els regidors de la DLR.7 

A banda d’aquesta primera Corporació republicana, l’alcaldia de 
la localitat patiria un constant ball de noms, fruit de la inestable situació 
política del moment: Josep Giner Carrió (1931-33, 1936), Lluís Bolufer 
Avellà (1933), Fabià Pastor (1933), Jaume Doménech (1934), Julian 

7 Boluda, J. i Miralles, r. “Les eleccions del 12 d’abril de 1931 a Ondara.” Llibre de festes de Sant Jaume 
d’Ondara, 1984

Ferrando (1935), i diferents gestores i consells municipals durant el 
període de guerra (1936-39).8

3. Contextualització de l’Educació durant la II República. 

Per entendre el període educatiu republicà, hem d’acostar-nos 
primer al context legislatiu del moment. El període de govern de la 
2a República, va suposar un impuls a la modernitat en molt aspectes 
socials. Sols com a exemple, en citarem els més destacats: 

– Proclamació de la Constitució de 1931. Adopció d’un sistema 
parlamentari i democràtic. Separació de poders legislatiu, executiu 
i judicial. 

– Sufragi universal: es reconeix el dret a vot de les dones i a 
participar en processos democràtics. També es legisla per garantir 
la igualtat de les dones respecte als homes i es crea el Segur 
Obligatori de Maternitat. 

– S’estableix l’Estat laic i la separació institucional entre l’Estat 
i l’Església; a més, es deixa de finançar amb diners públics a la 
institució eclesial. 

– S’aprova el matrimoni civil i es regula el divorci.

– Hi ha un clar impuls polític i institucional cap a la Sanitat Pública 
i cap a l’Educació, establint-se com a obligatòria l’Educació 
Primària gratuïta, laica, bilingüe i mixta.

– Es crea el Patronat de Missions Pedagògiques amb l’objectiu 
d’apropar la cultura i l’educació al món rural.

– S’adopten conceptes didàctics i metodològics propis de la 
Institución Libre de Enseñanza, que en aquell temps era el 
principal referent educatiu de l’Estat.

8 Boluda, J. i Miralles, r. “Les eleccions del 12 d’abril de 1931 a Ondara.” Llibre de festes de Sant Jaume 
d’Ondara, 1984
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– Es mamprèn una ambiciosa política de construccions escolars i 
de noves places docents. 

– Es fa un important esforç de dignificació de la tasca docent i de 
reconeixement del treball realitzat per mestres. 

Al fil de tots aquests canvis, l’aposta per l’educació és un dels 
principals punts forts del republicanisme. Dues són les principals fonts 
pedagògiques que nodreixen els ideals educatius republicans. Per una 
banda la Escuela Nueva o Educación Nueva i per l’altra, la Institución 
Libre de Enseñanza.

La Escuela Nueva, o Educación Nueva, és un corrent pedagògic 
que sorgeix a Europa a finals del segle XIX, amb autors com 
Kerschensteiner, Montessori, Decroly, Claparède, Ferrière, Freinet, el 
nordamericà  Dewey o l’espanyol Lorenzo Luzurriaga. Defensen la 
importància del xiquet o xiqueta com a protagonista actiu de la seua 
educació, front als models tradicionalistes on s’hi dóna protagonisme al 
mestre. L’educació en contacte amb la natura i el context pròxim, així 
com el desenvolupament integral de l’alumne i  de la seua autonomia, 
en són també trets característics. 

Per la seua banda, la Institución Libre de Enseñanza (ILE) fou la 
institució educativa més important de finals del segle XIX i principis del 
XX a l’Estat Espanyol. Fundada en 1876 per catedràtics com Francisco 
Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate o Nicolás Salmerón, i 
dirigida posteriorment per Manuel Bartolomé Cossío, s’inspirava en els 
ideals de la filosofia krausista (de l’alemany Karl Christian Friedrich 
Krause). Els principis de tolerància i neutralitat de l’escola anaven 
acompanyats pel màxim respecte a l’alumne i a desenvolupar l’activitat 
personal i l’experiència creativa del mateix, que ajudaven a construir el 
seu aprenentatge. 

La ILE fou el principal vehicle d’introducció a Espanya de les 
principals corrents pedagògiques i científiques internacionals. Amb 
ella van col·laborar personalitats de primer nivell internacional, moltes 
d’elles mitjançant el seu Butlletí, com ara Charles Darwin, Santiago 
Ramón y Cajal, Miguel de Unamuno, María Montessori, León Tolstoi, 
Rabindranath Tagore, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Benito 

Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Azorín, Eugenio D’Ors o Ramón 
Pérez de Ayala, entre altres.9

Estructuralment, l’educació durant l’època republicana té tres 
grans etapes que van aparellades a l’esdevenir governamental de la 
pròpia República:10 

– Una primera etapa, el bienni reformista (1931-1933), on es 
produeixen les més importants resolucions educatives. És el temps 
on Marcelino Domingo, en un primer moment, i Fernando de los 
Ríos Urruti, després, ocupen la cartera del Ministeri d’Instrucció 
Pública, acompanyats per dues persones que seran cabdals en el 
desenvolupament legislatiu d’aquesta època: Domingo Barnés 
Salinas, com a subsecretari i Rodolfo Llopis Fernández com a 
Director General de Primera Enseñanza.

– Una segona etapa, el segon bienni (1933-1935). Les eleccions 
del 33 deixen a l’esquerra en l’oposició, articulant-se el govern 
al voltant de la CEDA (Confederación Española de Derechas 
Autónomas). Es produeix una profunda revisió, fre i fins i tot 
liquidació de les reformes iniciades.

– Una tercera etapa, protagonitzada pel Front Popular (la unió dels 
partits d’esquerres) on, de forma més radical, s’intenta retornar 
als objectius de 1931, però que queda trencada amb l’esclat de la 
Guerra Civil.

4. Infraestructures escolars a Ondara durant la 2a República. 

Les infraestructures escolars a Ondara durant el període republicà 
són, en la seva pràctica totalitat, existents abans de la República i es 
detallen a la següent relació:

9 http://www.fundacionginer.org/boletin/boletin.htm
10 Molero Pintado, a. “La Educación durante la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939)” en 
Breviarios de la Educación. Historia de la Educación en España. Volumen IV.
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– Escuelas Graduadas Nacionales de Niños.
– Escuelas Unitarias Nacionales de Niñas.
– Escoles mixtes.
– Escoles de Pamis. 
– Escoles religioses: Germanes de la Doctrina Cristiana (les monges). 
– Colònia Infantil del Socorro Rojo.
– Altres.

4.1 Escuelas Graduadas Nacionales de Niños

Las Escuelas Graduadas Nacionales de Niños es localitzen 
on actualment és l’Aulari Municipal de Música d’Ondara, conegut 
popularment com l’edifici d’Els Pins. Un recinte que ha albergat 
diverses funcionalitats al llarg de la seua història: escola, seu provisional 
de l’Ajuntament, seu de l’extensió a Ondara del CEFIRE de Benidorm 
(Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius), seu de 
l’EPA (Escola per a adults) i darrerament, rehabilitat per allotjar els 
ensenyaments musicals de l’Escola de Música Gonzalo Ortolà. 

Però, per estudiar el seu naixement cal remuntar-nos a les darreries 
de la dècada dels anys 20 del segle passat. La necessitat d’un recinte 
escolar en condicions era una reivindicació històrica de la localitat. El 
27 de gener de 1924, arran d’un informe sobre la situació sanitària dels 
pobles del districte de Dénia, el metge local José Torrent escriu:

Escuelas existen dos públicas y un colegio dirigido por las Religiosas de la 
Doctrina Cristiana. Las dos escuelas públicas por sus malas condiciones de 
higiene será preciso construir nuevos edificios o aprovechar locales adecuados. 
El colegio en cuanto se refiere a orientación, situación y cubicación, resulta 
más higiénico, toda vez que es más reducido el número de sus alumnas. El 
censo escolar asciende a 137 niñas e igual número en los niños.11 

11 seser Pérez, r. “Memòries Sanitàries dels pobles del discricte de Dénia conservades a l’Arxiu Municipal 
de Dénia 1894/1924.” Revista Aguaits, núm. 17. Pedreguer: IECMA, 2000.

Era, doncs, urgent, proporcionar unes millors condicions educatives 
pels infants i, paral·lelament, millorar els índexs d’alfabetització dels 
xiquets i xiquetes del poble. La ubicació escollida pel nou recinte va 
respondre a la sensibilitat de les autoritats per trobar un lloc elevat, ben 
airejat i assolellat, decidint-se per la coneguda com a Era Alta, al costat 
de l’ermita del Crist, i propietat de les germanes Josefa i Luisa Bosch 
Piera. 

L’Ajuntament, al qual també li afectava la crisi econòmica, acordà, 
el 18 de desembre de 1926, sol·licitar al banc de Crèdit Local un préstec 
de 70.000 pts. per fer front a les despeses originades per la construcció 
dels nous edificis escolars. Amb aquesta finalitat, i per tal de realitzar 
el projecte constructiu, el 20 de desembre del mateix any, se li pagaren 
1.200 pts a l’arquitecte alacantí Juan Vidal Ramos (artífex de nombrosa 
obra pública provincial, com ara el Palau de la Diputació, l’Hospital 
Provincial, el Mercat Central d’Alacant i de més de 1.400 projectes; a 
més de ser, posteriorment, projectista de l’edifici del Prado).12 

Finalment, l’Ajuntament aconsegueix el préstec sol·licitat el març 
de 1927 i el dia 29, Josefa i Luisa Bosch vénen la parcel·la de l’Era Alta, 
de dos fanecades i dos quartons, per 4.500 pts. 

Posteriorment, el 13 d’abril de 1928 es publica a la Gaceta de 
Madrid la concessió a l’Ajuntament de 40.000 pts per a la construcció 
del nou centre escolar, amb projecte signat per Vicente Valls y Gadea.

Les obres de construcció s’allargarien fins el 1929 i contribuirien a 
agreujar la penosa situació financera que mantindria l’Ajuntament durant 
tots aquests anys. Obligat a contractar el préstec descrit anteriorment, 
també va augmentar la pressió fiscal a les cases, via recàrrecs als veïns. 
A més, el fet que el personal contractat per fer l’obra fou, pràcticament 
en la seua totalitat, de fora del poble, va provocar cert malestar i no 
poques xerrameques entre el veïnat.13 

A banda de tot això, l’ús de l’edifici, a les primeries de la seva 
construcció, no va estar lliure d’entrebancs. A més de la construcció, el 

12 AHM, Arxiu Històric Municipal.
13 Diari personal del mestre Vicent Sempere Quilis. Curs escolar 1931/32. Fundació CIRNE. Xàbia
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govern municipal republicà va haver de fer front a diverses deficiències 
d’obra i equipament. Entre elles, el mobiliari, la conducció d’aigües, el 
cortinatge, les vivendes dels mestres i la baixa qualitat dels acabats del 
sostre i la façana.14

La seva inauguració oficial va ser l’any que es va proclamar 
la II República, el 1931. Inicialment, les escoles es van destinar a 
l’ensenyament dels xiquets, ja que en aquella època les classes les 
rebien de forma separada els xics i les xiques. Però, poc després de 
ser inaugurades, el mateix any, a l’octubre, es clausura temporalment 
per problemes amb el subministrament i instal·lació d’aigua. Aquest 
problema amb les conduccions d’aigua, s’allargarà fins el 10 de maig de 
1933, quan l’Ajuntament va acordar la compra d’un motor elèctric per 
abastir les escoles. 

Un altre dels problemes importants de l’edifici es produí el 
1934.  Les pluges torrencials de l’octubre provoquen un enfonsament 
i l’Ajuntament sol·licita pressupost per no sofrir interrupció en 
l’ensenyament. 

Tot i els problemes aparellats al funcionament de l’escola, el mestre 
Vicente Sempere, del qual la Fundació CIRNE de Xàbia conserva el 

14 Diari personal del mestre Vicent Sempere Quilis. Curs escolar 1931/32. Fundació CIRNE. Xàbia.

seu diari personal del curs escolar 1931/32, al·ludeix a les magnífiques 
condicions del grup escolar, la seua excel·lent ubicació i l’amplitud de 
les aules: 

Situado el grupo sobre una eminencia y completamente aislado, tiene 
panoramas soberbios: vista hermosa hacia Pedreguer en término final de 
extensa llanura de viñedos y arboleda de almendros; dirección S.O. hacia la 
montaña, pueblos cercanos y los de la Retoría con buenos campos de deliciosos 
naranjos. Por el N. buena muestra de la floreciente y pujante huerta valenciana 
y allá en lontananza, bajo un cielo de intenso azul, una faja del mismo tono que 
festona el término con el nombre de Mar Mediterráneo quien por su sensible 
tono ha dado nombre a la Costa Azul. Y por el Levante delicada vista de la 
ciudad griega de Denia, cabeza de partido, estación predilecta de veraneantes, 
al pie de su histórico castillo respaldo de la población, vigilados ambos por el 
mayestático Mongó.

[…]

¿Las clases? Ni más ni menos que soberbias. Así, con mayúsculas. Soberbias en 
su luz, espacio, ventilación tibieza de ambiente, regia construcción. Mayores de 
cuanto son (10x7x4’45) ya no serían pedagógicas pues capacidad exagerada 
sería la tortura del Profesor […]

[…] Tiene su buen número de W.C […], un campo de recreo y trinquete para 
el juego de pelota.15

Paral·lelament a les qüestions referides a l’edifici, els anys de 
República van prioritzar l’atenció i cobertura de les necessitats més 
bàsiques dels xiquets i xiquetes. A Ondara, el 13 de maig de 1933, 
l’Ajuntament rep una subvenció de 4.000 pts per a la cantina escolar. 

Les cantines escolars, de caràcter municipal, garantien l’alimentació 
bàsica d’aquells alumnes amb majors necessitats nutricionals. Van ser 
un recurs molt utilitzat en els primers anys de República, on es crearen 
nombroses cantines arreu de tot l’Estat. Paral·lelament, també se’n creen 
de robers escolars, per a disposició de roba, així com colònies escolars a 
l’estiu, per garantir especialment l’estat saludable dels més petits.

15 Diari personal del mestre Vicent Sempere Quilis. Curs escolar 1931/32. Fundació CIRNE. Xàbia

Escoles de Xiquets, en una imatge de 1959. Arxiu Històric d’Ondara.
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Durant els anys de guerra i de postguerra, l’edifici continuarà 
utilitzant-se com a escola. L’augment demogràfic d’Ondara i les noves 
corrents educatives faran necessària una nova infraestructura, que 
no arribarà fins la construcció, a la dècada dels 70, del nou col·legi 
Paraguai, el què hui en dia coneixem com a Col·legi Públic d’Infantil i 
Primària Sanchis Guarner.  

4.2. Escuelas Unitarias Nacionales de Niñas 

En mantenir la separació en l’ensenyament de xiquets i xiquetes, 
les instal·lacions per a l’educació femenina s’hi ubicaven en llocs 
diferents. 

A Ondara, durant la 2a República es creen dos escoles unitàries 
de xiques (dos aules amb dos mestres) per Ordre de 13 de juny de 1931. 

La concessió de dos escoles unitàries de xiquetes suposa 
un augment significatiu en l’atenció educativa femenina. Però, 
paradoxalment, també comporta, de nou, un fort entrebanc a la dèbil 
economia municipal, llastrada per la construcció del nou edifici escolar 
per a xiquets. L’Ajuntament realitza al·legacions a aquesta concessió: 

[…] imposible adquirir local por la anómala situación del Ayuntamiento, 
sobrevenida por los muchos gastos originados en la instalación de los nuevos 
edificios escolares. (23-07-1931) 

[...] la triste situación económica de este municipio, que le imposibilita para 
la adquisición de material escolar necesario para las dos escuelas de niñas. 
(20-08-1931).16

Finalment, les unitats es creen a gener de 1932, i la inspecció 
educativa visita les escoles per formalitzar-ne la seua creació el 27 
d’abril de 1932.17

Segons consta, les xiquetes eren instruïdes a la Placeta de les 
Escoles, a la banda esquerra de l’actual Residència d’Ancians, i també, 
a l’altra banda de la plaça, per les germanes de la Doctrina Cristiana.

Les condicions de l’escola no eren les més òptimes. Res a veure 
amb el nou edifici escolar per a xiquets. El 6 de setembre de 1933, el 
Consejo Escolar de Primera Enseñanza requereix informació al Consell 
Local d’Ondara sobre les reparacions a l’escola graduada de xiquetes. 

L’escola aprofitava l’antic hospital asil, segons fonts orals, amb 
dues aules i un excusat a la part del darrere de l’edifici. Gràcies a la 
col·laboració de l’arquitecte Carles Martí Ginestar, hem pogut reproduir 
en un plànol com seria, aproximadament, aquesta distribució. 

La proximitat de les escoles unitàries i de les escoles de les monges, 
lluny de ser aprofitada per col·laborar mútuament, feia acusar molt més 
les seues divergències. La gran diferència metodològica i, especialment 
ideològica, entre les docents d’ambdós escoles, l’augment d’alumnat 
a les escoles públiques i les disposicions legislatives republicanes 
suposarien, segons deduïm, que aquesta relació no fos especialment 
fluida.

Tot aquest episodi, té diferents manifestacions a favor i en contra 
d’una o altra escola. En un d’ells, el desembre de 1935, l’Ajuntament 
cedeix part del local de les Escoles Unitàries de Xiquetes a l’escola de 
les monges: 

Se solicita sea ensanchada en lo posible el local que para enseñanza de niñas 

16 AHMO, llibre d’actes municipal. 
17 Diari personal del mestre Vicent Sempere Quilis. Curs escolar 1931/32. Fundació CIRNE. Xàbia

Escut de l’Escola de Xiques. Fundació CIRNE – Xàbia.
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ocupan las Hermanas Monjas de este Convento, he acordado proponer la 
cesión proporcional del local destinado en la actualidad a la Maestra Nacional 
de niñas, por considerarlo excesivo al fin indicado.18

El 13 de novembre de 1936, apareix com a vacant la plaça de 
l’Escola Unitària de Xiquetes número 3. És el principi del període de 
guerra i els preliminars del que seria, en acabar el conflicte bèl·lic, una 
de les depuracions entre els funcionaris públics més gran de les que ha 
patit l’Estat Espanyol. Entre les més afectades, les mestres de les escoles 
de xiquetes. 

4.3. Escoles mixtes

Durant la República es publica, el 2 de juny de 1933, la Llei 
de Confessions i Congregacions Religioses que prohibeix a les 
congregacions religioses poder exercir funcions relacionades amb la 
indústria, el comerç i l’ensenyament. Aquesta prohibició comporta 

18 Arxiu Històric Municipal d’Ondara. Llibre d’actes municipal. 

la creació de nombroses unitats, tant femenines com masculines, per 
donar resposta al buit que plantejava deixar als xiquets i xiquetes sense 
escolaritat en aquells llocs on l’ensenyament corria a càrrec d’aquestes 
congregacions.

La prohibició va suposar un greu problema d’ordenació 
educativa i pressupostari a nivell estatal, que va obligar al govern a 
allargar els terminis d’aplicació, quedant-se congelada la seva posada 
en funcionament després de la victòria de la CEDA (Confederación 
Española de Derechas Autónomas) a novembre de 1933. 

A Ondara, es crea una unitat mixta a setembre de 1933 per cobrir la 
suspensió d’activitat de les germanes de la Doctrina Cristiana.19 Durant 
aquest període, els i les mestres realitzen experiències de coeducació 
amb els seus alumnes, realitzant classes mixtes amb el seu alumnat. Un 
període que recorden diverses fonts orals. 

També cal considerar que, a Pamis, com a nucli rural i per les 
característiques de la població, l’escola es crea com a mixta des del seu 
inici. 

4.4 Escoles de Pamis

Per Reial Ordre del 23 de juliol de 1929 es crea una escola unitària 
mixta per a Pamis. S’ofereix la vacant el 4 de novembre. 

Un dels primers mestres de Pamis fou Casimiro Martínez-Falero 
Pardo (nascut l’1 d’abril de 1894), que ocupava la plaça després d’haver 
estat separat del servei i rehabilitat. Procedia d’ocupar plaça a Moradillo 
de Sedano (Burgos).20 El seu substitut, José Fornés Roselló ocuparia la 
plaça el 8 d’agost de 1935 provinent de la plaça d’El Perelló (València). 

La primera escola a Pamis estava a la primera casa de l’esquerra, 
entrant des d’Ondara. Va ser utilitzada com a escola gràcies diversos 

19 El Magisterio Español, 16 de setembre de 1933. 
20 El Magisterio Español, 12 de juliol de 1930.

Plànol aproximat de les Escoles de Xiquetes. 
Disseny: Carles Martí Ginestar.
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veïns del poble, entre ells el tenor Valerià Gil. Fou utilitzada fins la 
construcció de l’edifici actual, el qual va ser inaugurat en la dècada dels 
anys 40. 

4.5. Escola de les Germanes de la Doctrina Cristiana (les monges)

L’escola de les Germanes de la Doctrina Cristiana comptava ja, 
en temps republicà, amb més de vint anys de presència al poble. La 
seva creació datava de febrer de 1911, quan un grup de cinc monges 
d’aquesta congregació van ser traslladades a Ondara. Responien a les 
gestions realitzades per diverses veïnes per tal de satisfer les necessitats 
educatives de les xiquetes de la localitat. Atenien a xiquetes de pàrvuls, 
Primària i feien també ensenyaments de labors i confecció.21 

L’escola de les monges ocupava part del que havia estat l’antic 
convent dels Frares Mínims a Ondara. La comunitat de germanes 
s’encarregaven de l’ensenyament a les xiquetes i de l’Assil-Hospital, 

21 Informació facilitada per Sor Maria Nieves Mestre Donet, HDC. Document Colegio Nuestra Señora de 
la Soledad de Ondara. Inèdit.. 

creat a setembre de 1929.

La supressió de l’ensenyament religiós al poble comportaria un 
interessant debat al Ple de l’Ajuntament. Transcrivim la intervenció de 
Luis Avellà, el 10 d’octubre de 1933: 

[...] es fundamental no cerrar la escuela de párvulos de las monjas hasta que 
no finalize la que están construyendo, ya que esto complicaría el acceso de 
las mujeres a las fábricas, el campo, etc, donde ganan un jornal que ayuda a 
mantener la casa, dada la grave crisis económica que padecemos [...]

En iniciar-se la Guerra Civil, els locals del col·legi van clausurats 
com a escola per ser utilitzats pel comitè del Front Popular però, es va 
permetre a les monges quedar-se per atendre les necessitats de l’Assil-
Hospital. 

4.6. Colònia Infantil del Socorro Rojo

Durant la Guerra Civil, molts van ser els xiquets i xiquetes que 
patien les misèries del front i de la bel·ligerància entre els dos bàndols. 
El Ministeri d’Instrucció Pública va organitzar un sistema d’evacuació 
dels infants en zones de combat per traslladar-los a zones més segures 

Escoles de Pamis amb els alumnes i el mestre José Fornés Roselló.
Foto cedida per Rosario Fornés. 

Escoles de les Monges amb Sor Adelina.
Foto cedida per Rosa Giner
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i oferir-los seguretat, manteniment i educació mitjançant les colònies, 
anomenades del Socorro Rojo.22 

Una d’aquestes colònies va ser creada a Ondara, a la casa coneguda 
com dels Albors, a la partida Vinyals. El 2 de març de 1937 es publica 
a la Gaceta de la República la creació del Patronat que administrarà 
les colònies creades a Ondara, la Vilajoiosa, Oriola, Jacarilla, Elx, 
Cox, Cocentaina i Alcoi. Acollirien xiquets i xiquetes provinents, 
majoritàriament, de l’evacuació de la ciutat de Madrid. 

L’autor Carles Salinas ens va fer arribar la relació de xiquets 
i xiquetes a data 31 de març de 1938. En aquell moment, la colònia 
d’Ondara acollia a 27 xiquets, 21 xiquetes (entre 3 i 15 anys) i 8 
membres del personal (un director, dos auxiliars-docents, una cuinera, 
una netejadora, una costurera-planxadora i dos encarregades de la 
llavanderia; quedant per cobrir la plaça de guardià).

4.7. Altres escoles no reglades

Tenim constància d’altres escoles, no reglades, durant el temps 

22 salinas salinas, C. “Les colònies escolars col·lectives al Vinalopó.” Revista del Vinalopó, núm. 17, pp. 
171-188.

de la República. Per exemple, són constants les mencions, en la 
documentació consultada, a les classes nocturnes per a adults, impartides 
moltes d’elles pels mateixos mestres de les escoles de xiquets i xiquetes. 

A les actes municipals, també apareixen un parell de mencions 
significatives: 

– El 24 de gener de 1934, es sol·licita una Escuela Práctica de 
Agricultura per a Ondara, de caràcter comarcal.

– El 12 d’abril de 1938, l’Escola Nocturna de la Unión de 
Muchachos demana ajuda municipal per reparacions i material, 
sent concedides.

5. Alumnat

Com siga que l’escolarització obligatòria va dels 6 als 12 anys,23 
cal considerar els xiquets i les xiquetes nascudes a Ondara i Pamis, entre 
1919 i 1933.24 Aquesta última data es refereix als que tenien 6 anys el 
1933 i eren escolaritzables a 1939. No es consideren els alumnes menors 
de 6 anys, que hi acudien a l’escola de les monges (Hermanas de la 
Doctrina Cristiana) les quals començaren el 1911 les seues funcions 
docents a Ondara.

A la taula 1, es considera altra qüestió rellevant, i és el nombre de 
xiquets i xiquetes nascudes que, durant el període considerat, van morir 
(mortalitat infantil, tan nombrosa durant aquestes dates).

Altra referència és que, en estar escolaritzats la major part del 
temps per separat els xiquets i les xiquetes, es conten els sexes per 
separat. Com a comparativa, també s’ofereix el recompte total. Sols un 
petit període al final de la República propicià que juntaren les classes 
d’ambdós sexes.

23 Aquest període es refereix a la .Constitució Republicana de 9 de desembre de 1931.
24 A l’Escola de Pamis hi acudíen tant alumnes de la localitat, com alguns alumnes de Beniarbeig. Segons 
referències orals de diferentes persones contactades i fotografíes escolars de l’època.

Notícia de creació del Patronat del Socorro Rojo. La Libertad, 02/03/1937
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Taula 1. Font: Jutjat de Pau d’Ondara

El total d’alumnes que entre 1931 i 1939 deurien acudir a les escoles 
serien, per tant, 379 xiquets i 302 xiquetes en escolaritat obligatòria, total 
681 alumnes. No obstant, la realitat pel que fa a l’alumnat escolaritzat és 
ben diferent, com es descriu a continuació.25

5.1. Estimació mínima de xiques a les escoles

– Unitària de xiques, curs  1931/32 (al curs 1932/33 es van dotar 
dues unitàries noves, en total 3).

– Xiquetes en edat d’escolarització: 302  (Font: Jutjat de Pau)

– Xiquetes matriculades: entre 140 i 150 (Font: Diari 1931/32 del 
mestre Vicente Sempere)

– Assistència mitjana a classe: entre 97 - 105 (irregular).

– A la tercera unitària, de majors, a 1932/33 (quan es van incorporar  
Salvadora Amalia Llorca i María Nieves Blesa), pràcticament no 
hi havia alumnes assistint a classe. 

En tractar-se de dades estimades, per no tenir dades directes exactes 
en el moment de fer aquest treball, es consideren les prevencions que es 
deuen prendre a les dades d’escolarització, que lúcidament menciona de 
gaBriel (1997).26

25 Llibre Personal de Visites d’Inspecció, en endavant LPVI, de Na Joaquina Gavilà. Diaris d’En Vicente 
Sempere Quilis 1931/32. Llistats d’alumnes als quaderns de Pepita Frasés i Rosa Arnau. Fotos de les classes.
26 de gaBriel, n. (1997): “Alfabetización y escolarización en España (1887-1950)”. Revista de Educación, 
núm 314, pp. 217-243.

5.2. Estimació mínima de xics a les escoles

Seccions del Grupo Escolar Nacional Graduada de Niños. En 
dades a 2 de desembre de 1931.27 

– Xiquets en edat d’escolarització aproximada: 300.28 

– Xiquets matriculats: 140 - 150, la matricula va creixent.     

– Assistència mitjana i irregular a classe: 90 – 95 alumnes.

– Faltaven a classe entre el 35% - 40% d’alumnes.

– A la 4ª Secció (els majors), sols hi havia una matricula de 16 
alumnes.

5.3. Xics i xiques al col·legi de les monges

– En dates posteriors, referides al col·legi Nuestra Señora de la 
Soledad.

– Entre 67 i 75 alumnes matriculats.29 

– Les monges van estar obligades a deixar de funcionar com col·legi. 
La seua tasca docent va estar plena de dificultats vinculades a la 
normativa del govern de la República. Durant la Guerra Civil es 
dedicaren sols a l’asil d’ancians. Van passar a viure a la plaça del 
Mercat a un pis cedit per l’Ajuntament, a dalt d’una perruqueria. 
Quedaven en eixe moment les següents monges:30

– Mare Modesta Serra.
– Sor Adelina Ferrando
– Sor Perpetua Puchades

27 Vicente Sempere Quilis. Diari personal del curs escolar 1931/32, p. 16. Aquestes dades poden tenir major 
seguretat de la seua validesa, es tracta d’un diari personal no preparat per fer publicació alguna. De fet, és 
inèdit.
28 Dades del Jutjat de Pau d’Ondara.
29 Arxiu Administratiu Municipal, en referència a un escrit a la Junta Municipal de Enseñanza Primaria.
30  Document: Colegio Nuestra Señora de la Soledad de Ondara. Inèdit.
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5.4. Xics – Xiques a l’escola unitària de Pamis

– Dades procedents de una foto cedida per Na Rosario Fornés. Filla 
del Mestre José Fornés Roselló, aleshores, mestre de Pamis.31
– 31 alumnes.
– A Pamis també acudien alumnes d’Ondara i Beniarbeig 

5.5. Valoració de les dades d’ensenyament obligatori4

– La matrícula i assistència a classe de xiques en edat obligatòria 
(6-12 anys), és una tasca en la què s’havia  aconseguit un increment 
de 14 alumnes per any.32

– L’assistència en funció de la matrícula era irregular. Els mesos 
de major assistència eren març i abril. Els de menor, novembre i 
juliol.33
– En el cas dels xics, l’assistència estava al voltant del 60-70% 
dels alumnes matriculats. La matrícula estava al voltant del 50% 
del total d’alumnes en edat escolar.34 
– Les causes expressades per l’absentisme escolar són molt 
variades (Joaquina Gavilà i Vicente Sempere. Documents citats).
– Els majors problemes de quantificació els tenim a les monges, 
per tenir un document únic.

6.0. Situació de l’alfabetització a Ondara4

A banda de la valoració realitzada abans, en base a la documentació 
citada, i amb totes les precaucions necessàries per aquest cas, donat 

31 Rosario Fornés, viu actualment a València, farmacèutica retirada, molt lúcida i brillant. Ens va donar 
informació vinculada a son pare, José Fornés Roselló.
32 LVPI, p. 60 i Diari citat de Vicente Sempere, 1931/32. 
33 Dades procedents dels diaris de Vicente Sempere i LPVI de Joaquina Gavilà. En analitzar les raons amb 
les persones entrevistades, Tonica Company, Paquita Álvarez, Francisco Frasés,… la realitat és que feien el 
que els pares els deien. Interés no n’hi havia. Vicente Sempere conta que els xiquets estaven pel carrer jugant 
al baló, i no anaven a l’escola.
34 Carta de Vicente Sempere demanant una reunió de la Junta Municipal d’Ensenyament per tractar el tema.

que els que diuen que saben o no saben llegir i escriure són els 
propis interessats, a l’Institut Nacional d’Estadística ens consten unes 
dades d’alfabetisme (sí, en aquells anys rep el nom d’alfabetisme; un 
concepte que ha anat variant amb el temps), que són ben diferents de les 
considerades en les dates estudiades. A Ondara, en els anys 1920, 1930 
i 1940, es citen a continuació:

Taula 2. Dades d’alfabetització a Ondara

6.1. Valoració de l’alfabetització

El menor percentatge de xiques que xics a Ondara que no saben 
llegir (padrons de 1920 a 1930), en contra del que passa en general a tota 
la província d’Alacant, només es pot atribuir a l’efecte Joaquina Gavilà 
i a les monges. 

El canvi de tendència (padrons 1930 i 1940), és evident l’efecte de 
la guerra civil 1936 – 1939. Possiblement també el canvi de quantificació 
del mateix. En tot cas, desastrós. 

Al Diari de Vicente Sempere de 1933. Assegura que hi falten a 
classe entre el 35 i el 40%, dels xiquets en edat escolar.

Al final d’aquest cicle hi ha una carta de Vicente Sempere que diu: de 300 
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alumnos en edad escolar hay matriculados 121. Faltan a clase entre el 35 y el 
40%.

Consta que alguns mestres donaven classes d’alfabetització 
(León Cimadevilla, Vicente Llopis, Vicente Sempere, etc.). Tenim  les 
referències de cobrar 250 pessetes/any a l’efecte. Oralment ens han 
dit diversos ondarencs que hi assistien a dites classes (Carlos Torres, 
Enrique Garrido, Antonio Romans, Sala, Farina,..). També el mal 
pagament d’aquestes: poc i tard.35

Al curs 1931/32 hi han matriculats, per a alfabetització d’adults, 
47 alumnes al Grupo Escolar Nacional Graduada de Niños,36 encara 
que l’assistència, a mesura que avançava el curs, minvava.

Els mateixos mestres de les escoles nacionals (o altres), donaven 
classes a les seues cases. Carrer Major, Carrer Sant Josep, Plaça Picornell, 
Placeta de les Escoles;37 de repàs a fills o filles de persones que inclús 
anaven a classe de les monges.

7. Mestres amb nomenament definitiu a Ondara i Pamis

El primer és fer un llistat, perquè sonen els noms, després 
documentar-lo amb una mena de dades professionals i, en la mesura de 
les possibilitats, facilitar fotos que, a excepció de les escolars, poden 
pertànyer a altres èpoques diferents a les de referència en aquest treball, 
és a dir, ser extemporànies.

 7.1. Llistat de mestres
1.- Joaquina Gavilà Ivars. D’Ondara.
2.- María Nieves Blesa Ortega. De Xàtiva.
3.- Salvadora Amalia Llorca Navarro. D’Oliva.

35 Vicente Sempere Quilis. Diari de 1934.
36 Vicente Sempere Quilis. Diari del curs 1931/32
37 Entrevista feta a Mataró, al Dr. León Cimadevilla Soler (fill de León Cimadevilla Ortega), a 2015, on cita 
textualment, generalment per demanda de diferents persones, es solien pagar amb espècies, fonamentalment 
oli, ametles, etc. 

4.- León Cimadevilla Ortega. De Macastre.
5.- Vicente Llopis Bañón. De Pueblo Nuevo del Mar. València
6.- Vicente Sempere Quilis. D’Onil
7.- José P. Fornés Torant. De València
8.- José Fornés Roselló. De Pedreguer.

7.2. Característiques professionals.

A la taula 3, de forma sintètica i incompleta, hem intentat agrupar 
les dades que tenim dels mestres i de les mestres. On el document deixa 
una dada sense poder entendre, hi ha un interrogant.

Taula 3. Dades de Mestres de la República a Ondara
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Després de comprovar on han estudiat, els seus expedients 
acadèmics (que no de tots ni complets) i per tant el seus professors 
normalistes, podem concloure el següent:38

Tots van tenir contacte amb les corrents de pensament i professors 
vinculats al regeneracionisme, a la ILE, i també de filiació conservadora. 
Coneixien, per tant, de primera mà les noves corrents de pensament 
educatiu.39

7.3. Les fotos de les mestres i els mestres

Joaquina Gavilà Ivars. La més destacada i guardonada. En altre lloc 
hem de parlar més i millor si volem fer-li justícia.

38 Els expedients acadèmics dels mestres que han estudiat a València, procedeixen de l’Arxiu Històric de 
la Universitat Literària de València. Els que han estudiat a Alacant, de l’Arxiu de l’Escola Normal de la 
Universitat d’Alacant. De Nieves Blesa Ortega, no coneixem el moment ni on va estudiar. De Salvadora 
Amalia Llorca al ” Parque Colegio Santa Ana de València”, un centre privat i religiós que encara funciona a 
l’actualitat, per tant va fer magisteri religiós.
39 larrosa Martínez, F.  y Maldonado izquierdo, l. (2012): Las Escuelas Normales de Alicante. Conser-
vadurismo y renovación entre 1844 y 1931. Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Salvadora Amalia Llorca Navarro. De tracte afable.40

Maria Nieves Blesa Ortega. De caràcter. Ordenada i metòdica.

León Cimadevilla Crespo. El director de caràcter afable, jovial i obert 
a noves aportacions.

40 Segons testimoni de Teresa Miralles, exalumna de la mestra

Imatge 08. Foto d’estudi cedida per Asunción Vives.

Imatge 09. Foto cedida per Pepe Gil. Salvadora ja estava a l’exili a França.

Imatge 10. Foto cedida per María Roig Álvarez, finals dels anys 50.

Imatge 11. Foto cedida per León Cimadevilla Soler,
posterior a la seua estància a Ondara.
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Vicente Llopis Bañón. Escriptor, pintor, el de major experiència.

José Fornés Torant. Bona ploma, gran lector, vinculat a temes socials.

Vicente Sempere Quilis. El de millor expedient acadèmic, ben dotat 
per al dibuix, la música i l’escriptura.

José Fornés Roselló. Altament valorat com a mestre de Pamis. Molt 
vinculat als temes agraris. Magnífic expedient acadèmic.

Sor Adelina Ferrando. Va estar a Ondara abans, durant i després de la 
guerra.

8. Clima interior dels centres

Basant-nos amb els diaris (ja citats), de Vicente Sempere Quilis, 
i les referències indirectes que fa a les mestres, podem deduir amb tota 
seguretat, que l’arribada a Ondara de Vicente Llopis, Sempere i León 
Cimadevilla; i com no, l’acollida de José Fornés Torant, va ser molt 
joiosa al Grupo Escolar Nacional Graduado de Niños d’Ondara.41

41 Eixe és el títol que li dóna Vicente Sempere Quilis, a la portada del seu diari  a 25 de novembre de 1931. 
A més de les relacions escolars, estaven les personals, molt vinculades al mestre de Beniarbeig En José 

Imatge 12. Foto escolar. Vicente Llopis, el tercer mestre d’esquerra a dreta, amb 
ulleres. Foto de l’Arxiu Històric Municipal

Imatge 13. Foto cedida per Pilar Fornés.
Molt posterior a les dades en les que es treballa

Imatge 14. Vicente Sempere a l’esquerra, José Fornés a la dreta. Foto cedida per 
Sergi Mallol i Robert Miralles.

Imatge 15. Foto cedida per Rosario Fornés.

Imatge 16. Foto cedida per Rosa Giner.
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Les escoles unitàries 1, 2 i 3, on ja feia anys que hi exercia Joaquina 
Gavilà, van estar plenes de moviment, entre altres qüestions, per haver 
d’habilitar els locals de la Placeta de les Escoles. D’una aula, fer-ne tres, 
i habilitar la sortida al pati on actualment està la Font de la Carxofa. 
També es retoca l’únic escusat que hi havia per a totes les xiques. 

Les escoles de xiques no eren graduades, encara que van establir 
un sistema incomplet de graduació o classificació de les xiquetes per 
seccions i grups.

Els mestres i les mestres, passen per diferents etapes en la seua 
època republicana, en la seva relació interna de treball i personal a les 
escoles:

1.- Una primera etapa màgica, amb l’inici de la República. 
Arribada a Ondara de nous mestres i de més mestres dones, les 
aspiracions docents, producte de les propostes educatives republicanes, 
el fet d’ocupar càrrecs de màxima responsabilitat, personatges vinculats 
a la ILE, com Marcelino Domingo i Rodolfo Llopis, especialment el 
segon molt conegut a Alacant, i l’esperança d’una renovació educativa 
tremendament optimista. Celebracions dels aniversaris, actes i cants 
patriòtics, etc.

2.- Una segona etapa de reacció realista. Els problemes educatius 
no acaben de solucionar-se. Els xiquets i les xiquetes continuen sense 
anar a les classes, els problemes de laïcitat a les escoles i canvis en el 
calendaris escolars, no acaben de agradar a tots, els sous no són el que 
esperaven, problemes ambdós edificis escolars.

3.- Una tercera on s’evidencien les primeres diferències 
ideològiques, molt especialment en el cas de Vicente Sempere42 i José 
Fornés Torant, pel costat conservador i  León Cimadevilla43 i Vicente 
Llopis per la part progressista o d’esquerres, entre una visió conservadora 

Menor i a les actuacions i representacions de Gonzalo Ortolà. Vicente Sempere i José Fornés com a músics, 
Vicente Llopis com dibuixant.
42 Vicente Sempere Quilis. Curs 1931/ 32. Comença demostrant l’enorme curiositat i alegria de l’acte de 
hissar i arriar la bandera republicana a les escoles, per passar a criticar tota la normativa del calendari escolar, 
pagaments de l’escola d’adults,... A més de les aptituds per dirigir l’escola de León Cimadevilla. 
43 León Cimadevilla Soler, en una entrevista personal amb ell a Mataró, també expressa eixes diferències  
de Vicente Sempere amb son pare. En casa el tema va ser una qüestió evident.

de la vida escolar i una altra, on el que passa al carrer també és objecte 
d’estudi.

4.- Una quarta, la Guerra Civil i la radicalització de la situació 
anterior, l’haver de demanar avals a partits d’esquerres, per poder 
continuar percebent els salaris. De fet tots els mestres, excepció de 
Salvadora Amalia, es fan militants d’Esquerra Republicana.

La fi de la Guerra i la depuració, fan patents les diferències 
esmentades als apartats anteriors:  Joaquina Gavilà, Salvadora Amalia 
Llorca, León Cimadevilla i Vicente Llopis, són separats temporal o 
definitivament del cos de mestres i/o trasllats forçosos. Amb l’expressa 
prohibició de desenvolupar càrrecs directius o de confiança i fins i 
tot, algun cas d’empresonament local o judicial amb judicis militars. 
Salvadora Amalia ha viscut molts anys a l’exili a França. León 
Cimadevilla va reingressar al voltant dels seixanta anys, Vicente Llopis, 
separat definitivament. Nieves Ortega, Vicente Sempere, José Fornés 
Torant i José Fornés Roselló, es mantenen al seu càrrec per la seua 
vinculació al Règim guanyador de la Guerra Civil.44

A l’intens debat nacional al voltant del tema educatiu, li segueix 
un intercanvi intern (dels col·legis), més vinculat a l’experiència 
diària de les classes i l’organització de les mateixes. Cal fer aquestes 
referències, per donar llum a l’obscuritat i tristor de l’apartat anterior. 
L’hem simplificat de la forma següent:

A tota l’època republicana, al debat escolar  distingim  entre:

1.- Macro problemes escolars:

– El tema religiós: l’escola laica – religiosa.

– La convivència entre l’ensenyament públic i el privat.

– L’escola mixta, on els xiquets i les xiquetes van junts a les 
classes.

44 Arxiu General de l’Administració, AGA. Expedients de depuració dels mestres i les mestres d’Ondara. 
Són voluminosos expedients, que per la seua extensió, detalls i recursos, excedeixen la capacitat i l’objecte 
d’aquest treball. Com recurs que documenta aquest apartat, es veu que ningú avala en positiu a un altre, si 
que es veuen insinuacions negatives del cas de Mestres d’esquerres.
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– La lluita contra l’analfabetisme i l’absentisme escolar.

2.- Problemes locals:

– El tractament de l’educació de les xiquetes: menys costura, 
més ensenyament reglat.

– Competència entre l’Escola Verge de la Soledat, i 
especialment, l’Escola Nacional de xiques.

– La relació entre mestres homes i dones dintre de les 
escoles,  a l’època de la Guerra Civil, va ser molt enrarida. 
Amb carències molt eloqüents.45

9. Elements per entendre l’evolució de les escoles a Ondara – Pamis
    1931 – 39

1. Un increment en la dotació de mestres fonamentalment a 
l’escola de xiques.

2. La utilització bàsica dels edificis escolars, els mateixos 
locals anteriors a 1931.

3. Major precarietat dels edificis escolars de xiques,  Pamis 
i les monges.

4. Les noves idees i metodologies, impacten en alguns 
mestres a les escoles d’Ondara.

La dita republicana Más escuelas y mejores maestros a 
Ondara és efectiva, comencen essent tots mestres superiors i 
es dóna un increment de mestres. No de centres. Encara que 
no consta cap mestre del pla professional del 1931.

45 León Cimadevilla Soler. Ens conta les enormes penúries familiars, durant la Guerra Civil i després de la 
Guerra per el fet tan ximple com pot ser menjar.

9.1. Metodologia de treball. Contradiccions internes

– Tenim informació per indicis verbals d’alumnes, d’una 
organització de partida per seccions, inicialment de 6-8, 8-10 i 
10-12 anys. 

– La lectura sil·làbica al Cató.

– Escriptura a base de còpia de mostres  en lletra vertical. Gran 
importància de la cal·ligrafia i el control de les faltes d’ortografia

– Gramàtica Espanyola. Gramàtica semblant al llatí (Quaderns de 
Pepita  Frasés Doménech).

–  Aritmètica clàssica d’operacions de les quatre regles i problemes 
de la vida quotidiana. Molt més intensa als xics. (Quaderns de 
Pepita Frasés)

– Geometria aplicada a les labors per part de les xiques. Costura.

– Ciències en base de dibuixos i làmines. La fisiologia i la higiene, 
molt desenvolupades.  Eixides de mestres i alumnes per variats 
itineraris urbans i rurals.

– Gran capacitat d’anàlisi musical de les xiques (escoltar a la 
ràdio).

– Cançons: moltes, patriòtiques, populars, audicions musicals a la 
ràdio, de música espanyola popular i clàssica.

– Abundant dibuix procedent de làmines de gran qualitat. Es 
dibuixava de tot. Cal veure els quaderns de Pepita Frasés o de les 
germanes Martí o els treballs de Luisa Sapena.

– Aritmètica fonamentada en problemes de la vida real. 

– Labors, moltes i de qualitat fetes per les xiques (Llibre visites 
Inspecció de Joaquina Gavilà).

– Redacció i dictats freqüents i graduats.



44

CARLOS TORRES GARCIA - SERGI MALLOL I GARCIA ENSENYAMENT A LA II REPÚBLICA A ONDARA

45

9.2. Materials d’ensenyament

– Bancs a les escoles per a dos alumnes. Amb tinter i palleró amb 
ploma (els bolígrafs no existien), escriptura bàsicament a llapis, 
pissarra i llibreta.

– Quaderns, molts quaderns, eren material de treball, també 
d’estudi (Pepita Frasés, Germanes Martí, Luisa Sapena).

– Llibres de text, rarament els alumnes en tenien (sols alguns 
alumnes de major poder adquisitiu), a les classes podia haver  jocs 
de llibres i quaderns (llibres visites inspecció Joaquina Gavilà).

– Els mestres tenien els texts i material de preparació de lliçons, 
fonamentalment del Magisterio Español, però també de professors 
de l’Escola Normal o Inspectors.

– Es coneix l’existència de una bona biblioteca de Joaquina Gavilà 
i el seu germà, desapareguda quan es cremà la seua caseta.

– Hem treballat en una mostra de llibres utilitzats a les escoles, i 
de text de mestres. Propietat de: Pepita Albalat, Pep Boluda, Pilar 
Fornés, Dora Giner, Gabriel Marí, Joaquín Mestre, Toni Ortolà 
Romans, Maria Roig, Carlos Torres, Misiones pedagógicas.

Agraïments

La documentació i fons utilitzades per fer aquest treball, deixant 
apart la bibliografia que citada, procedeixen de fons i persones a les què 
volem anomenar, en un necessari esforç d’acudir a la realitat i agraïment 
a les seves aportacions, és a dir:

Institucions oficials

Arxiu Històric Municipal d’Ondara (AHMO)

Arxiu Administratiu de l’Ajuntament d’Ondara (AAAO).

Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA).

Arxiu Històric de la Universitat de València (AHUV).

Arxiu de la Universitat d’Alacant (AUA).

Jutjat de Pau d’Ondara (JPO) amb l’inestimable col·laboració de 
Juan Ginestar.

Persones i fonts que han col·laborat

Asunción Vives, viu a Xàbia, és natural d’Ondara, neboda neta de 
Joaquina Gavilà. Libro personal Visitas Inspección de Joaquina 
Gavilà. Fotos de la mestra i de grups.

Robert Miralles. Fons fotogràfic, sempre atent a quantes consultes 
hem estimat fer-li.

Vicent Ortuño. Fons fotogràfic, a més facilitador d’entrevistes a 
diferents persones i aportació contínua de documentació.

Carles Martí Ginestar, disseny del plànol de les escoles de xiquetes. 

Rosario Fornés, fotografies de l’escola de Pamis.

María Roig Álvarez i Emilio Olivares, aportació de llibretes de sa 
mare.

Patro Vives Frasés, aportació de nombroses llibretes de Joaquina 
Gavilà.

Fons de bibliografia escolar de l’època: Toni Ortolà Romans, Pep 
Boluda, Joaquín Mestre, Gabriel Marí, Dora Giner, Carlos Torres.

Persones entrevistades: Luisa Sapena, María Gavilà, León 
Cimadevilla Soler, Miralles.
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QUATRE DÈCADES DE CONFLICTES
TERRITORIALS I MOBILITZACIONS

CIUTADANES A LA MARINA ALTA:
ELS CASOS D’ONDARA

Joan Miquel Rafet Soriano
(politòleg)

1. Introducció.

A finals de 2013, l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, 
l’IECMA, va publicar el monogràfic de la Revista Aguaits 2013 que 
analitza els principals conflictes territorials i mobilitzacions ciutadanes 
de les últimes quatre dècades a la Marina Alta. 

Un grup de joves professionals i investigadors de la comarca 
format per Ignasi Cervera (ambientalista), Maria Josep Ripoll (geògrafa), 
José Vicente Sánchez (geògraf) i Joanmi Rafet (politòleg i tutor UNED 
Dénia) realitzàrem un estudi de recerca de més de trenta conflictes a la 
Marina Alta relacionats amb la gestió i ús del territori. 

L’estudi compta amb el pròleg d’excepció redactat per Joan 
Romero, catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València 
i professor dels quatre investigadors. En paraules de Romero, el 
monogràfic tracta la crònica d’un cert fracàs col·lectiu. Fracàs, perquè 
quasi ningú va voler escoltar i actuar des de la política. Col·lectiu, 
perquè la història de les tres-quatre últimes dècades en matèria de 
política territorial, ens ha posat a tots a prova i aquesta prova no ha sigut 
superada fins ara com a societat, especialment, durant el llarg període de 
creació d’una bombolla especulativa formidable que va evidenciar tots 
els nostres dèficits i patologies institucionals.  
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El llibre analitza els principals conflictes territorials a la nostra 
comarca des del període de transició política: el conflicte sorgit del 
projecte de construcció d’un reemissor de televisió al cim del Montgó; 
les mobilitzacions  contra les intencions d’instal·lar una planta asfàltica 
vinculada a la construcció de l’autopista AP-7 als municipis d’Ondara i 
Pedreguer; els conflictes sorgits arran de causes urbanístiques, com són 
el cas del Puig de la Llorença al Poble Nou de Benitatxell i la proposta 
urbanística dels tres macro-PAI de Parcent; els intensos debats, revoltes 
i manifestacions socials, sempre en relació amb les seues propostes 
de protecció, ordenació i gestió dels tres Parcs Naturals existents, El 
Montgó, el Penyal d’Ifac i la Marjal de Pego-Oliva; la guerra de l’aigua 
als vuitanta i el sorgiment i l’acció de la Plataforma Ciutadana Riu 
Girona arran de l’episodi extraordinari de pluges de l’any 2007. 

En les III Jornades d’Estudi d’Ondara-Marina Alta es van presentar 
les principals conclusions de l’estudi i es van descriure els principals 
conflictes passats en el terme municipal ondarenc: el traçat de l’AP7, la 
circumval·lació de la carretera nacional 332 i el conflicte ocasionat pel 
projecte urbanístic Segària-Vinyals. 

En aquest article per a les actes de les III Jornades, l’autor considera 
que el conflicte del pla urbanístic Segària-Vinyals té la suficient 
importància per a dedicar-li un apartat molt més extens i monogràfic 
en futures jornades a celebrar en els pròxims anys. Per aquest motiu, 
sols es descriuen a continuació els dos casos lligats a la construcció 
d’infraestructures en el terme d’Ondara lligades a la carretera nacional 
i l’AP7

2. El traçat de l’AP7.

Per a molts, 1978 és l’any d’aprovació de la Constitució Espanyola, 
però a la Marina Alta, concretament al municipi de Pedreguer, aquesta 
data es recordarà sempre com el moment d’oposició de tot un poble 
a la construcció d’una planta asfàltica per a realitzar els treballs de 
construcció de l’autopista d’AUMAR, autopista del Mare Nostrum, que 
travessa de nord a sud la nostra comarca.

El traçat i les obres d’aquesta via ràpida, que travessava els camps 
d’Ondara i Pedreguer, acabaria per provocar la reacció ciutadana de 
les dues poblacions en la dècada dels setanta. Els llauradors d’Ondara 
afectats pel traçat de la infraestructura, arribaren a plantar-se davant 
les màquines a finals d’agost de 1978, impedint el desenvolupament de 
les obres. El setmanari Canfali Marina Alta publicà a l’agost de 1977, 
que l’Alcalde d’Ondara, els vuit regidors i el secretari de l’Ajuntament 
havien estat citats per una suposada querella criminal presentada per 
AUMAR o Dragados pel fet que aquesta havia ordenat la suspensió en 
el terme ondarenc de la instal·lació d’una planta d’aglomerats asfàltics.

El procés d’expropiacions de les terres que travessaven l’autopista 
va alçar polseguera i va crear malestar entre els veïns de les dues 
poblacions esmentades. La previsió de la construcció de la planta 
asfàltica per a construir l’autopista fou la gota que va fer vessar el got 
i generà una forta contestació ciutadana de tot el poble de Pedreguer 
contra aquesta infraestructura.

A la localitat de Pedreguer, la reacció ciutadana contrària a 
la construcció de la planta asfàltica, sorgiria a partir de la realització 
d’una assemblea informativa multitudinària realitzada al Trinquet de 
Pedreguer l’1 de febrer de 1978. Un recinte que va ser capaç de rebre 
més de 2.000 persones, on s’informava sobre la documentació i les 
gestions referents a l’autopista, i es va llegir un esborrany de recurs 
remés a la Sexta Jefatura Regional de Carreteras i a l’Ajuntament. Dies 
abans de la celebració de l’assemblea, concretament el 28 de gener de 
1978, el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant havia publicat un 
edicte de l’Ajuntament en el qual es donava un termini de 10 dies perquè 
es realitzaren les impugnacions pertinents a la instal·lació d’una planta 
d’aglomerats asfàltics a la partida rural March.

3. La circumval·lació de la carretera nacional 332. 

Alguns dels moviments sorgits dels conflictes desenvolupats 
per la construcció de noves infraestructures a la Marina Alta, podríem 
catalogar-los com a moviments NIMBY. L’acrònim NIMBY (Not In 
My Back Yard), s’utilitza per a catalogar els moviments de ciutadans 
que reaccionen de forma negativa davant la radicació als seus territoris 
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d’equipaments, infraestructures o serveis. En aquest context, són vistos 
per una col·lectivitat social com incòmodes, desagradables o perillosos 
(NEL·LO O. 2003:24).

En relació amb la temàtica de carreteres, els pobles d’Ondara, 
El Verger i Benissa, també han viscut mobilitzacions ciutadanes que 
demanaven la construcció de variants fora dels seus nuclis urbans a 
partir de la Carretera Nacional 332. En el cas d’Ondara, era una vella 
reivindicació social que s’enceta l’any 1966. A finals dels anys noranta, 
l’Ajuntament va liderar la reivindicació ciutadana de la variant. El Ple 
de l’Ajuntament acordava el 29 de gener de 1998, passar a l’acció i 
organitzar talls de la carretera a l’altura del carrer de la Verge dels Dolors 
tots els dimecres de l’any, de 10 a 12 del matí, per reivindicar així la 
modificació d’aquesta infraestructura. Per aquests fets, la Delegació de 
Govern obriria expedient sancionador a l’Ajuntament, per organitzar 
aquest tipus de talls. Finalment i després d’anys de reivindicacions de 
les poblacions afectades, a novembre de 2006 el Ministeri de Foment 
inaugurà un tram de variant de 8,10 km de carretera convencional. Des 
d’aquest moment, la carretera deixava de travessar el centre dels nuclis 
urbans d’Ondara i El Verger. 

En canvi, el Ministeri de Foment encara no ha executat la 
demandada variant de la Carretera N-332 fora del nucli urbà de Benissa, 
coneguda popularment com la Ronda dels Cotino en al·lusió a la família 
d’un polític conegut i el seu germà empresari (grup SEDESA). Les 
obres s’iniciaren durant l’any 2009 amb els moviments de terra, però, 
ara per ara, aquestes obres estan totalment paralitzades, ja que depenen 
d’un programa urbanístic que, a causa de la crisi, té captius els terrenys 
amb la dificultat que suposa recaptar quotes urbanístiques que acaben 
per finançar l’obra.

4. Aposta per una estratègia comarcal 

A banda de tractar-se un estudi històric, els autors proposem, en 
el darrer capítol de la revista, una bateria d’estratègies de futur de la 
comarca en quatre grans blocs: 

– Visions de comarca i enfocament estratègic, governament,

– Planificació territorial i paisatge

– Participació en els espais d’alt valor ambiental i cultural 

– Polítiques de “Govern Obert” en l’escala local.

Entre les principals accions que plantegem destaquen la redacció 
d’un pla estratègic de la Marina Alta, la posada en marxa d’un Pla 
d’Acció Territorial de l’Àrea Funcional de la comarca, la gestió social 
dels espais naturals protegits i el foment de la participació ciutadana i el 
govern obert. 

Aquesta proposta fou presentada el darrer 13 de novembre a la Casa 
de la Paraula de Baleària Port en el Fòrum de la Ciutadania i Política. 
La planificació estratègica comarcal no és únicament un instrument de 
planificació, sinó que també ha de ser una forma de promoure i articular 
la participació ciutadana dels actors territorials. Estem davant d’una 
oportunitat per a potenciar el dinamisme de la societat civil, buscant 
no tan sols la participació i el consens, sinó també buscant legitimar i 
justificar els seus resultats a partir de determinats principis i valors. 

Som conscients de les grans dificultats per implementar un pla 
estratègic comarcal: la manca d’un marc legislatiu, la nova llei local, 
l’estandardització de la metodologia participativa i burocratització del 
procés de la presa de decisions, la participació reduïda i poc pluralista, 
la transversavilitat limitada i noves segmentacions, la dificultat de la 
traducció dels acords i objectius en accions i pràctiques, la manca de 
reconeixement mutu de legitimitats i ancorament en rols tradicionals i 
la superficialitat discurs participatiu. No obstant, després de conèixer i 
estudiar de primera mà 40 anys de conflictes, creiem que és necessari 
l’impuls d’un pla estratègic comarcal liderat per una veritable Xarxa 
d’alcaldes de la Marina Alta i la participació de tots els actors públics i 
privats de la nostra comarca. 
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EL NOSTRE FOLKLORE, LA NOSTRA CULTURA. 
LITERATURA ORAL DE LA MARINA ALTA

Guillem Ferrer Bolufer

1. Introducció

El folklore es podria definir, a grans trets, com el saber de la gent o 
del poble. La mateixa paraula ho indica, ja que és la combinació de folk 
(poble) i lore (saber). És interessant mencionar que la data de definició 
del mot folklore està perfectament documentada, ja que va ser utilitzat 
per l’historiador anglès William J. Thoms en una carta al director que va 
publicar el 22 d’agost de 1846 a la revista londinenca The Athenaeum 
sota el pseudònim d’Ambrose Merton. D’aquesta manera, Thoms 
proposava utilitzar aquesta nova paraula amb el seu significat etimològic 
de saber del poble, per substituir les denominacions antiguitats populars 
i literatura popular que s’havien fet servir fins aleshores per designar les 
maneres, els costums, les pràctiques, les supersticions, les balades, els 
proverbis, etc. del temps passat (Thoms 1846, apud Oriol 2002: 17).

Per un altre costat, cal tindre en compte que l’etnopoètica és una 
part del folklore que té una gran importància i una gran finalitat, tant 
antigament com en l’actualitat, dins la societat i, possiblement, siga la 
branca més estudiada. Segons Heda Jason (1977), l’etnopoètica és “un art 
verbal realitzat per executants amb talent en un procés d’improvisació”. 
Tot plegat, es podria definir com la branca del folklore que investiga les 
manifestacions artístiques de base verbal que produeix la gent (Oriol 
2002: 38-39).

També és interessant mencionar que l’etnopoètica, originàriament, 
estudiava les llegendes, les rondalles, els refranys, les endevinalles, 
les anècdotes, els grafits, els acudits, i gairebé qualsevol gènere que 
tinguera la particularitat d’haver estat transmés de forma oral. Però, 
en l’actualitat, s’ha ampliat aquest camp, ja que vivim en una societat 
en la qual els mitjans de comunicació i el ràpid creixement tecnològic, 
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així com el fàcil accés de qualsevol persona a l’educació, moltes de les 
formes d’expressió populars es transmeten per Internet, però també per 
carta, fotocòpia, fax, etc. (Oriol 2002: 38-39).

Per això, si valorem tots aquests aspectes, podem arribar a la 
conclusió que qualsevol material que es considere etnopoètic també és 
literatura, una literatura oral que té les seues particularitats. La diferència 
principal entre la literatura oral i la literatura escrita, a més de la forma 
de representació i del context en el qual s’utilitzen, és la variabilitat 
que tenen. Mentre que la literatura escrita no varia al llarg del temps, 
la literatura oral sí que ho fa, ja que depenent del context o de qui 
extregues el material, pot tindre una duració o una altra, incloure o no 
certs elements o expressions, etc. No obstant això, el significat final que 
té cada forma d’expressió en concret sol ser la mateixa independentment 
de qui la conte i de com ho faja.

En aquest treball es poden trobar algunes de les formes d’expressió 
oral que encara viuen a la comarca de la Marina Alta, situada al nord de 
la província d’Alacant, al País Valencià. No he volgut tancar els temes 
o els gèneres abans del seu desenvolupament i, durant la realització de 
l’entrevista amb els informants i la posterior recopilació del material 
que m’han facilitat, m’he adonat que tinc al meu abast molta informació 
que també es pot considerar com a material folklòric o etnopoètic, com 
poden ser els jocs populars i tradicionals. És important saber que alguns 
dels informants són gent gran, descendents d’una societat pràcticament 
agrícola i sense recursos, a més de no haver crescut en un món tan 
globalitzat ni amb tantes tecnologies. Moltes d’aquestes persones 
pràcticament no han estudiat, ja que deixaven l’escola de ben xicotets 
per anar a treballar i poder ajudar econòmicament a les seues respectives 
famílies.

Per aquest motiu, he intentat realitzar les entrevistes de la forma 
més espontània possible perquè, com he mantingut amb tots una 
conversació prèvia a l’enregistrament per valorar si eren vàlids/es per 
ser informants, he pogut comprovar que molts d’ells no sabien què 
els estava explicant quan els definia els gèneres però després, durant 
el transcurs de la conversa, he sigut conscient de que realment sí que 
tenien molts coneixements i em podien facilitar molta informació, tot i 
que en un primer moment ells o elles es consideraren incompetents per 

a ajudar-me en aquesta tasca. 

D’aquesta manera, he pogut comprovar que la majoria de les 
persones amb les que he parlat coneixen moltes formes d’expressió, 
però que la definició que ells/es tenen en ment és diferent de la que 
ha estat documentada per molts estudiosos i experts en la matèria. Un 
exemple clar d’això és el d’anomenar “cuento” a una rondalla o una 
llegenda, mentre que una rondalla moltes persones consideren que és 
l’acció d’anar a rondar pel poble amb alguna finalitat.

Seguint amb la metodologia, he de dir que he realitzat el mateix 
tipus d’entrevista a tots, la qual es considera, segons Manel Català (2000), 
una entrevista no dirigida, ja que l’he portat endavant d’una manera 
més espontània, sense seguir un guió estricte i tinguent com a intenció 
principal extraure la màxima informació possible per, posteriorment, 
classificar-la i valorar quines parts són transcendents per incloure-les en 
un treball d’aquestes característiques i quines no ho són. 

A més, he de comentar que prèviament a l’entrevista ja havia parlat 
amb els/les informants i amb gent del seu voltant que els/les coneixia 
i que m’han aconsellat que parlara amb ells o elles. D’aquesta manera 
he pogut comprovar abans de fer l’entrevista que eren vàlids o vàlides 
per ajudar-me en aquesta tasca i ja sabia més o menys com encarar la 
posterior entrevista, la qual vam concertar després d’haver tingut un 
primer contacte directe.

Després, únicament ens hem reunit en el lloc (residència particular 
dels informants en tots els casos) i l’hora acordats per parlar i acabar de 
tancar el que seria l’entrevista directa i l’enregistrament de les veus o la 
recollida, per altres mitjans, del material etnopoètic que aquí s’inclou.

2. Objectius

L’objectiu d’aquest treball és recopilar algunes de les moltes formes 
d’expressió oral que encara es conserven en la comarca de la Marina 
Alta per, posteriorment, transcriure-les seguint un model lingüístic més 
normalitzat però respectant al màxim els trets dialectals dels informants, 
així com algunes expressions literals que, en cas de modificar la forma 
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de dir-les o d’escriure-les, perdrien tot el seu sentit o significat. 

D’aquesta manera, el que pretenc és donar constància per escrit de 
la importància de la literatura oral en tots els seus aspectes i, al mateix 
temps, recopilar tota aquesta informació que sempre s’ha transmès per 
via oral i, per tant, no es conserven molts documents escrits en els quals 
es conten i s’evidencie el seu significat social i la repercussió que han 
tingut al llarg de la història. 

Aquestes formes d’expressió oral tenen la particularitat d’haver 
estat transmeses de generació en generació i amb diferents finalitats, 
que poden ser tant lúdiques com educatives. Per tant, tenen una funció 
social i serveixen per explicar fets imaginaris, però també reals, i així 
donar constància dels perills de la societat i dels nous elements que s’hi 
insereixen.

No obstant això, no vull deixar de mencionar que la transmissió 
de tot aquest material s’ha anat perdent com a conseqüència del ràpid 
creixement de les noves tecnologies i del sistema globalitzador que n’ha 
facilitat l’accés. Per això, un altre objectiu d’aquest treball podria ser el 
d’apropar els joves a la realitat que els envolta, és a dir, fer-los prendre 
consciència de la importància que tenen i han tingut aquestes formes 
d’expressió per a la societat en la qual vivim o han viscut els nostres 
avantpassats.

Tot plegat, l’objectiu principal d’aquest treball de camp és 
recopilar qualsevol tipus d’element tradicional propi de la Marina per 
així després transcriure’l i donar constància de la seua presència i del 
seu valor social.

3.- Descripció i distinció dels diferents gèneres etnopoètics

A continuació, faré una descripció dels diferents gèneres 
etnopoètics representats en el present treball a partir de les definicions 
incloses per Carme Oriol al manual Introducció a l’etnopoètica, 2002.

He de comentar que, tot i que he realitzat algunes modificacions 
a l’hora de redactar, he respectat al màxim el contingut, així com les 

paraules utilitzades per l’autora.

LA RONDALLA

Rondalla d’animals: segons oriol (2002: 54-55), la definició 
del gènere de la rondalla d’animals no és massa clara, ja que la 
característica de tindre un protagonista animal no li és exclusiva. 
No obstant això, l’estudiosa considera que es podria definir com 
una narració amb una estructura molt simple, d’un únic episodi, 
que presenta una confrontació d’enginy entre dos animals, entre 
els quals podem diferenciar clarament el murri de la víctima 
(oriol 2002: 54-55).

D’aquest gènere he recollit quatre exemples de tres informants.

Rondalla d’enginy: en aquest tipus de relat es ressalten 
característiques pròpies del humans com l’enginy, la intel·ligència, 
la paciència... En aquestes narracions l’heroi o la heroïna tenen 
com a antagonistes éssers humans que posseeixen atributs 
inherents a la seua pròpia condició humana. Des del punt de vista 
formal, algunes rondalles d’enginy contenen un fragment en forma 
d’endevinalla on es planteja un enigma que ha de ser resolt (Oriol 
2002: 59).

Per aquest gènere he recollit una mostra d’un informant.

La bertranada: és una narració protagonitzada per una 
col·lectivitat de beneits que desconeix les lleis més elementals 
del funcionament de la realitat. Moltes vegades és utilitzada pels 
habitants d’un poble per ridiculitzar els veïns del poble del costat 
(oriol 2002: 62).

D’aquest gènere he recollit quatre exemples de tres informants.

La contarella de beneits: és una narració protagonitzada per un 
únic personatge beneit en un món de gent intel·ligent (Ibídem).

D’aquest gènere he recollit dos mostres de dos informants. 
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LA CANÇÓ

El romanço està format per versos amb censura central i, per tant, 
amb dos hemistiquis. Té una rima assonant (oriol 2002: 103).

Per aquest gènere he recollit dos mostres d’un informant.

La cançó de treballada: eren uns cants que solien tindre forma de 
corranda improvisada, però també podien tindre forma de romanço 
i, segons la tasca que es realitzara, s’interpretaven individualment 
o col·lectivament. N’hi havia de segar, de llaurar, de batre...

Durant l’època preindustrial era costum acompanyar la realització 
de tasques agrícoles amb cants (oriol 2002: 108).

Per aquest gènere he recollit dos mostres d’un informant.

La cançó de capta: és una cançó que està vinculada a l’activitat 
de captar. Segons qui siguen els protagonistes o quina siga la 
celebració festiva en què es realitza la capta, la cançó rep noms 
diferents: cançó de pandero, aguinaldo de Nadal, caramella de 
Pasqua o corranda de quinto (oriol 2002: 110).

Per aquest gènere he recollit una mostra d’un informant (vid. pàg. 
41).

L’aguinaldo de Nadal: propi del País Valencià (especialment de 
la Marina), era una cançó interpretada per colles de xiquets o de 
joves que recorrien els carrers i les cases durant la vesprada de 
Nadal per recaptar menjar i dolços (oriol 2002: 111).

Per aquest gènere he recollit quatre mostres d’un informant.

La caramella de Pasqua: era una cançó que les colles de joves 
i adults interpretaven el dissabte de Pasqua. Eixien a partir de 
mitjanit i anaven de casa en casa, il·luminant-se amb un fanal; 
també portaven una cistella grossa per posar-hi tot allò que els 
donaven: ous, fruita, diners... Les caramelles, amb el temps, han 
evolucionat i han arribat a tindre una estructura literària i musical 
bastant complexa que ja no té res a veure amb l’estructura de 

corranda (oriol 2002: 112).

Per aquest gènere he recollit dos mostres d’un informant.

LA LLEGENDA

La llegenda narra fets extraordinaris que s’insereixen en el sistema 
de creences de la comunitat que els explica. És un relat creïble i, a més, 
dóna pautes de conducta a les persones que viuen en una determinada 
comunitat.

S’ha de tindre en compte també que una llegenda ha de seguir més 
o menys un fil narratiu, tindre un protagonista i estar situades en un lloc 
concret.

La base real sobre la qual es formen les llegendes fa que aquests 
relats reflectisquen les característiques socials, geogràfiques, culturals, 
religioses... de l’entorn més proper. Es poden diferenciar diferents tipus 
de llegenda (oriol 2002: 69-70).

Dins del gènere de la llegenda, he volgut diferenciar dos tipus en 
funció de la temàtica del material recollit:

Llegenda religiosa: aquest tipus de llegenda es caracteritza per la 
seua temàtica religiosa i per intentar explicar l’origen dels sants i 
dels patrons d’un poble o d’una ciutat. També relaten experiències 
relacionades amb les divinitats i les seues conseqüències.

Per aquest gènere he recollit cinc mostres de tres.

Llegenda d’ànimes: la temàtica d’aquestes llegendes està 
relacionada amb esperits. S’utilitzaven i s’utilitzen majoritàriament 
per crear temor i infondre respecte cap a les conseqüències de 
burlar-se dels advertiments divins, sobretot dels que es donen en 
dies senyalats del calendari.

Per aquest gènere he recollit dos exemples de dos informants.
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EL RELAT SOBRE EXPERIÈNCIES REALS

És un tipus de relat que es basa en fets reals i té un caràcter 
biogràfic o històric. El seu component altament realista fa que aquestes 
narracions tracten temes que estan molt directament relacionats amb 
les experiències viscudes pels narradors al llarg de la seua vida (oriol 
2002: 80).

El succeït: explica un esdeveniment que ha tingut lloc en la 
comunitat del narrador i que és recordat especialment pel seu 
caràcter sorprenent, pel seu dramatisme, o per la curiositat de la 
situació creada. Els succeïts tracten temes que tenen a veure amb 
enganys, accidents, crims, fets curiosos, etc. (oriol 2002: 80).

Per aquest gènere he recollit una mostra d’un informant.

LA FÓRMULA

La fórmula és un mot o una expressió breu que admet poca 
possibilitat de variació. És un gènere no-narratiu i dins d’aquest grup s’hi 
poden trobar altres subgèneres com són el motiu local, la fraseologia, 
l’endevinalla, l’enigma, la fórmula de fonació i la fórmula rimada 
(oriol 2002: 89).

D’aquest gènere he recollit setanta-vuit mostres del mateix 
informant.

El motiu local és la forma alternativa que la gent utilitza, en 
lloc del nom real, per designar un referent conegut. Es tracta de 
denominacions que poden atribuir-se a una determinada persona, a 
una família, als habitants d’un poble, d’un país, etc., i que no tenen 
necessàriament una connotació despectiva. Els motius aplicats a 
persones reben la denominació de “renom” o “sobrenom”, i quan 
té un caràcter pejoratiu el de “malnom” (oriol 2002: 89). 

Per aquest gènere he recollit vint-i-dos exemples del mateix 
informant.

L’endevinalla és una fórmula que planteja un enigma que ha 

de ser resolt. És una mena de trencaclosques verbal (encara que 
n’hi ha que s’expressen de forma gràfica) i es caracteritza perquè, 
mitjançant un llenguatge metafòric, mostra l’enginy d’aquell qui 
fa la pregunta i, al mateix temps, suposa un repte intel·lectual per 
a l’audiència (apud oriol 2002: 94). 

Una endevinalla és essencialment una comparança entre la 
resposta (que en principi es desconeix) i allò que es descriu en la 
pregunta (oriol 2002: 94-95). 

Per aquest gènere he recollit vint-i-dos exemples del mateix 
informant.

 4. Presentació dels informants

Nom de l’informant: Bernat Ferrer Crespo
Data de naixement: 06-11-1960
Sexe: masculí
Ocupació: funcionari
Lloc de naixement: Dénia
Lloc de residència: Ondara
Primera llengua: català
Material facilitat: Traça i Manya; els desculats; les raboses de 
Dénia i Xàbia; els motius locals.

Nom complet: Teresa Miralles Garcia
Data de naixement: 12-12-1927
Sexe: femení
Ocupació: ama de casa jubilada
Lloc de naixement: Ondara
Lloc de residència: Ondara
Primera llengua: català
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Material facilitat: la raboseta de Pamis; el sapet manyet.

Nom complet: Salvador Álvarez Vicens
Data de naixement: 01-02-1965
Sexe: masculí
Ocupació: professor
Lloc de naixement: Ondara
Lloc de residència: Ondara
Primera llengua: català
Material facilitat: els berbenots; els polls; Pepito Estarca.

Nom complet: Salvador Alcaraz Orpi
Data de naixement: 30-03-1934
Sexe: masculí
Ocupació: jubilat
Lloc de naixement:
Lloc de residència: Els Poblets
Primera llengua: català
Material facilitat: el Diví Salvador de Mira-Rosa.

Nom complet: Maria Josefa Bolufer González
Data de naixement: 01-12-1959
Sexe: femení
Ocupació: mestressa de casa
Lloc de naixement: Ondara
Lloc de residència: Ondara

Primera llengua: català

Material facilitat: l’origen de La Mare de Déu de la Soledat 
d’Ondara; l’arrossegament i la cremada de la imatge de la Mare de Déu 
de la Soledat d’Ondara; l’Animeta Santa; Tonico el de Beniarbeig.

Nom complet: Salvador Bolufer
Data de naixement: 21-07-1953
Sexe: masculí
Ocupació: escriptor i poeta satíric
Lloc de naixement: Pego
Lloc de residència: Pego
Primera llengua: català
Material facilitat: l’aparició de l’Ecce-Homo a Pego; el miracle 
del pou de Pego; els jocs populars fer harca, tronqui i sencera.

Nom de l’informant: Alejandro Oliva Rodríguez
Data de naixement: 08-12-1992
Sexe: masculí
Ocupació: estudiant
Lloc de naixement: El Verger
Lloc de residència: El Verger
Data de l’enregistrament:
Primera llengua: català
Material facilitat: la nit de les Ànimes

Nom complet: Robert Miralles i Cebrià
Data de naixement: 01-04-1957
Sexe: masculí
Ocupació: professor
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Lloc de naixement: Ondara
Lloc de residència: Ondara
Primera llengua: català
Material facilitat: les figues de Verdal d’Oriola; el Colomí i 
la Colomina. També ha estat l’informant de totes les cançons i 
les endevinalles, les fórmules i gairebé tots els jocs populars 
(exceptuant els anomenats fer harca, tronqui i sencera)

5. Material etnopoètic de la Marina Alta

La Marina Alta és una comarca central del País Valencià. Té 
una gran part de costa però també hi podem trobar extensos terrenys 
muntanyosos i grans zones d’horta, on predomina majoritàriament el 
cultiu de tarongers, però també és present el cultiu d’ametlers i de vinya. 
És una comarca on encara té una gran importància l’agricultura i la 
ramaderia i es conserven moltes activitats tradicionals.

La llengua que es parla és el català i, concretament, la seua variant 
dialectal anomenada valencià septentrional, encara que hi ha zones que 
tenen característiques pròpies del valencià mallorquí, com en la Vall de 
Gallinera.

La Marina Alta limita al nord i a l’est amb la mar Mediterrània, 
a l’oest amb el Comptat, al sud amb la Marina Baixa i al nord amb la 
Safor.

5.1. Llegendes

El Diví Salvador de Mira-Rosa
(Llegenda religiosa. Informant: Salvador Alcaraz Orpi)

Navegava per la mar un vaixell que transportava la imatge del 
Diví Salvador. De sobte, es va girar un temporal molt fort i el capità va 
haver de dir: 

- Si aconseguim eixir a un lloc segur, deixarem la imatge i allí es 

quedarà.

Llavors, el temporal va parar, i en una barqueta van posar la imatge 
i la van traure, arribant així a parar a la pedra, que és el senyal que indica 
el lloc on va eixir el sant.

El capità del vaixell va posar el genoll sobre la pedra i aquest es va 
quedar marcat. És per això que, des d’aquell moment, la gent anava fins 
a la pedra per posar el genoll i ser beneïts pel Salvador.

La pedra originàriament es trobava dins d’un canyar, rodejat per 
un munt de violetes que no s’acabaven mai. El canyar, posteriorment, es 
va cremar tot, exceptuant les flors que vorejaven la pedra.

Cal tindre en compte també que durant la Guerra Civil, cap a 
l’any 1936, la imatge del Diví Salvador va ser arrossegada pel poble 
i cremada, salvant-se només la mà dreta i un tros menut de la creu. 
Uns anys després, entre el 1943 i el 1944, el capellà local En Pedro, va 
ordenar la creació d’una nova imatge, la qual asseguren que no és tan 
espectacular com l’original.

L’origen de La Mare de Déu de la Soledat d’Ondara
(Llegenda religiosa. Informant: Maria Josefa Bolufer González)

Antigament, quan es viatjava en diligències, venien a passar les 
vacances d’estiu a Ondara una família de Madrid i sempre portaven un 
llenç de la Mare de Déu de la Paloma, patrona de Madrid. Però moltes 
voltes els atracaven pel camí, i van agafar por de que els furtaren el 
llenç, així que van construir ells mateixos una imatge. Quan la portaven 
cap a Ondara, van aparéixer pel camí uns bandolers i es van emportar la 
imatge i tot el que portava la família. 

Llavors, quan van arribar a Ondara, tots estaven molt disgustats 
perquè no havien portat ni el llenç ni la Verge i, per tant, no hi havia 
imatge per fer la festa. Per això, estant un dia el matrimoni comentant-
ho, algú toca la porta de sa casa i en obrir van veure que era un senyor, 
el qual els va dir:

- Vostés volen que jo vos faja una imatge i que es quede ací? 
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Les persones van acceptar, però l’home els va posar una condició: 

- Vostés deixe’m una habitació i posen menjar i aigua suficients 
per a un mes. No em toquen la porta, no m’òbriguen, no vulguen saber 
res. Dins d’un mes, només faja un mes, vostés òbriguen la porta i jo ja 
me n’hauré anat.

Quan va passar un mes, obriren la porta i aquell senyor ja no 
estava, mentre que sí que estava la Verge de la Soledat, la primera que 
va hi haure a Ondara.

L’arrossegament i la cremada de la imatge de La Mare de Déu de la 
Soledat d’Ondara
(Llegenda religiosa. Informant: Maria Josefa Bolufer González)

Durant la Guerra Civil, per aquesta zona estaven els anomenats 
“rojos”, formats per gent que venia de fora, de diferent procedència 
però amb les mateixes idees. Entre altres coses, estaven en contra de 
l’església i de la religió. 

Van traure la imatge de la Mare de Déu de la Soledat del convent, 
li van tirar gasolina, la van encendre i la van arrossegar tot el poble 
fent burla, amb la intenció de que tothom se n’assabentara. Al principi 
costava d’encendre però a força de tirar-li gasolina i arrossegar-la, van 
aconseguir cremar-la gairebé per complet.

Més endavant, dos dels principals partícips van sofrir les seues 
conseqüències. Un d’ells, que vivia a Beniarbeig, va morir arrossegat 
per un camió quan tornava cap a casa amb la seua motocicleta. L’altre 
home, en canvi, va morir al seu llit mentre cridava escandalosament que 
es cremava.

L’aparició de l’Ecce-Homo a Pego
(Llegenda religiosa. Informant: Salvador Bolufer)

Dos pelegrins arriben demanant hostalatge a l’antic hospital de 
la Vila, que allotjava a malalts, pobres i pelegrins, i se’ls assigna una 

habitació perquè pogueren passar la nit. 

L’endemà, els viatgers no eixien de l’habitació i l’hostaler va 
trucar a la porta en repetides ocasions però ningú va contestar. Per això, 
va decidir avisar a les autoritats locals, els quals van poder comprovar 
que no es rebia cap contestació de l’interior de la cambra.

El manyà que els acompanyava va obrir forçosament la porta i es 
van adonar que les finestres estaves tancades i que els peregrins no hi 
eren, mentre que allí dins només restava una imatge resplendent coberta 
amb una capa roja. Aquesta imatge pertanyia al Santíssim Ecce-Homo.

Immediatament, el futur patró de Pego va ser traslladat a l’església 
del poble, però l’endemà va tornar a aparèixer a la mateixa habitació de 
l’hostalatge. El mateix va ocórrer durant els pròxims dies, fins que la 
gent va deduir que aquell era el lloc elegit per la divinitat per a construir 
el santuari on es custodia el sant.

El miracle del pou de Pego
(Llegenda religiosa. Informant: Salvador Bolufer)

Cap a l’any 1937, en plena Guerra Civil, uns xiquets estaven 
jugant en un solar ubicat al carrer Sant Llorenç, a espatlles de la capella, 
on hi havia un pou abandonat cobert arran de terra amb una canyissos i 
unes fustes. De sobte, un d’ells va trencar part de les canyes que cobrien 
el pou i va caure dins.

Els seus amics se’n van anar corrent a demanar ajudar i algunes 
persones que els van sentir cridar van acudir ràpidament al lloc de 
l’accident espantats i amb poques esperances de salvar el xiquet. Però, 
en arribar allí, contemplaren bocabadats que aquest estava assegut 
fora del pou, completament remullat, pàl·lid, i mig desmaiat i, quan li 
preguntaren com havia eixit, va contestar: “un home molt moreno que 
portava una capa roja, amb una canyeta a la mà, m’ha tret de dins de 
l’aigua. No sé com ha passat, però quan he obert els ulls, l’home ja havia 
desaparegut”. Ningú no va dubtar de qui fou el salvador del xiquet. 
Segons diuen, era un refugiat de guerra madrileny, de qui es comenta 
que encara viu, i que tots els anys assisteix d’incògnit a la processó. 
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La nit de les ànimes
(Llegenda d’ànimes. Informant: Alejandro Oliva Rodríguez)

Una vegada, per Tots Sants, un home del poble se’n va anar a 
treballar al bancal cap allà les 6 del matí. Quan hi va arribar encara era de 
nit i allí, entre dos tarongers, va veure dos ombres que l’estaven mirant. 
Estava un poc atemorit, però l’home es va apropar a elles i aquestes l 
van preguntar l’hora. Ell li va contestar que eren les 6 del matí, i les 
ombres li van dir que encara era de nit i que no deuria d’estar allí. De 
sobte, hi van desaparèixer. 

L’home es va espantar i se’n va tornar cap a casa i es va asseure 
al sofà a esperar fins que es fera de dia. Però es va dormir i ja no es va 
tornar a despertar mai més.

L’Animeta Santa
(Llegenda d’ànimes. Informant: Maria Josefa Bolufer González)

Es coneix que, fa molt de temps, un xic que vivia passant el 
cementeri d’Ondara festejava amb una jove del poble i acostumava a 
anar a veure-la sempre que podia. 

Però, un dia de tants, va anar cap al poble sense pensar que aquella 
era la Nit de les Ànimes i estava totalment prohibit estar pel carrer quan 
es feia fosc. Se li va fer tard al xic i, per avançar camí i arribar més 
prompte a casa, va decidir anar per dins dels horts que vorejaven el camí.

Quan ja es trobava gairebé a l’altura del cementeri, va notar que 
algú l’agafava de la camisa i no el deixava avançar. Així que es va pensar 
que l’Animeta Santa l’havia agafat, i es passar la nit dient: “Per favor, 
Animeta Santa, solta’m, que me’n vull anar a casa”, però no el va soltar.

L’endemà, quan va eixir el Sol, va veure que realment allí no hi 
havia ningú, sinó que havia estat tota la nit enganxat en un esbarzer.

5.2. Rondalles

Traça i Manya
(Rondalla d’enginy. Informant: Bernat Ferrer Crespo)

Un pare va manar al seu fill que l’endemà anara al bancal d’ametlers 
que tenien a la muntanya i arreplegara tota la brosta que s’havien deixat 
després de podar els arbres. El fill li digué a son pare que eixa era molta 
faena per a ell a sol i que acabaria massa tard, i eixa vesprada ja havia 
quedat amb els amics. El pare li va dir que s’alçara prompte de matí i 
començara la tasca, que ja anirien Traça i Manya a ajudar-lo.

L’endemà, quan el pare tornà a casa a l’hora de dinar, i veié el 
fill, li preguntà si havia acabat el treball, i el fill li digué que sí, que ho 
havia fet tot, però ell sol, que Traça i Manya no havien anat. I son pare 
li contestà que si havia fet el que ell li havia encomanat és perquè Traça 
i Manya sí que l’havien ajudat. 

Els desculats
(Bertranada. Informant: Bernat Ferrer Crespo)

El poble de Xàbia tenia enveja del de Dénia perquè aquests tenien 
la cara més bonica del Montgó, la més verda i humida. I ells, al contrari, 
tenien la part més seca i pelada.

Per canviar aquesta situació, se’ls va ocórrer fer unes cordes ben 
grosses i llargues, amb les quals lligarien la muntanya i li donarien la volta. 
Quan van tindre les cordes fetes i abraçades al Montgó, anaren tota la 
gent del poble, grans i menuts, i es posaren a estirar per així girar-lo. 
Però les cordes no van resistir i es trencaren i van caure tots de cul. Des 
de aleshores, a la gent de Xàbia se’ls coneix com “Els desculats”. 

Els berbenots
(Bertranada. Informant: Salvador Álvarez Vicens)

En la zona de la Marina, sempre s’havia utilitzat la paraula ball per 
designar la nit de música en directe per al divertiment del poble. Però 
un any, al llibre de festes d’Ondara, per primera vegada es va utilitzar el 
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substantiu castellanitzat “berbena” per referir-se a la nit del ball.

A Pedreguer, el poble del costat, mai s’havia sentit aquesta paraula 
i, quan la van llegir al llibre de festes del poble veí, van dir: 

- Collons, a Ondara fan una cosa nova que es diu Berbena.

Així que van arribar d’amagats a Ondara i, sense deixar-se 
veure, van començar a investigar per descobrir que era això de la 
“berbena”. Quan ho van veure es van adonar que en realitat era un ball 
normal i corrent amb tres músics dalt de l’escenari i el poble ballant. 
Immediatament, se’n van tornar a Pedreguer i van dir: 

- Nosaltres, quan arriben les festes del poble, quan arribe Sant 
Bonaventura, en compte de tres músics en portarem cinc. 

I, com que hi havia més músics, ho van anunciar al llibre de festes 
com a “Gran Berbenot”. Des de llavors, els d’Ondara es reien dels de 
Pedreguer per ser uns “berbenots”.

Els polls
(Bertranada. Informant: Salvador Álvarez Vicens)

A principis del segle XX, la Comissió de Festes d’Ondara, seguint 
l’ordre del rector local, consideren oportú demanar a tots els veïns del 
poble una certa quantitat d’ous perquè els portaren a la parròquia i així 
poder vendre’ls i recaptar diners per poder subvencionar les festes. 

D’aquesta manera es va fer, i totes les famílies del poble van 
contribuir en la donació dels ous per tal que la comissió de festes, amb el 
permís del rector, els venguera a altres pobles per aconseguir els diners 
necessaris. Però, tant es voler esperar per veure si pujava suficientment 
el valor dels ous i així traure el màxim benefici que, quan van voler fer-
ho, els pollets ja havien nascut i es van quedar sense guanyar res.

Les raboses de Dénia i Xàbia
(Rondalla d’animals. Informant: Bernat Ferrer Crespo)

Pel camí de les Planes, que va de Dénia a Xàbia, anaven dos raboses, 
l’una en direcció contrària l’altra. Quan estaven a punt de creuar-se, de 
sobte, entre els matolls, ix corrent un conill, i les dos raboses arranquen 
embogides darrere d’ell, fins que una de les dos l’agafa.

L’altra rabosa, quan hi arriba, li pregunta a la que tenia el conill:

-Escolta, tu d’on eres?

I aquesta li respon, obrint la boca tota orgullosa ella:

- Jo? De Xàbia.

I, en dir això, solta la presa i l’altra rabosa agafa el conill. Aleshores, 
la rabosa de Xàbia li pregunta a l’altra:

- I tu, tu d’on eres?

I aquesta, pressionant les dents i sense soltar la presa li contesta:

- Jo? De Dénia! 

Tonico el de Beniarbeig
(Contarella de beneits. Informant: Maria Josefa Bolufer González)

Tonico de Beniarbeig festejava amb Visantica d’ Ondara, que 
vivia amb sa mare. Un dia Tonico estava en casa de la xicota i començà 
a ploure, amb trons i llamps, i la mare d’ella li va dir que es quedara a 
sopar, a veure si calmava la tempesta.

La mare i la filla anaren a la cuina, i quan van eixir Tonico no 
estava. El cridaren, miraren per tota la casa, i Tonico no aparegué. 

Al cap d’una hora, toquen a la porta, obrin i allí estava Tonico, tot 
fet un remull, xopat de dalt a baix.

- Xico, Tonico, què t’ha passat? D’ on vens?
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I Tonico respon:

- He anat a casa a dir que no aniria a sopar.

Les Figues de Verdal d’Oriola
(Contarella de beneits. Informant: Robert Miralles i Cebrià)

Això diuen que era un matrimoni que tenia tres xiquetes. 
Passaven molta fam i necessitat perquè els pares estaven malament 
econòmicament. Dins d’un corralet que hi havia en la casa, tenien una 
figuera molt gran, que feia una fruita molt bona, i van pensar de collir la 
bona fruita i portar-la a vendre dins d’una panereta molt ben presentada.

Enviaren a la filla major, per ser la més espavilada, i anant cap al 
poble, pel camí, es va trobar una velleta que li va preguntar:

- Què portes, xiqueta, en la panereta? 

I ella li contestà de mala manera:

- Bonyigues, senyora, bonyigues!

I continuà caminant. La velleta era una fada que en bonyigues les 
figues li tornà.

Quan arribà al poble, la xicona es va posar a pregonar:

- Dones, figues de Verdal d’Oriola! Dolcetes com el sucre, com la 
mel! Isquen i les provaran. 

Llavors, una de les dones li va dir:

- A vore-les, a vore-les!

I ella, la panereta li destapà, amb la gran sorpresa que figues no hi 
havia, sinó que eren bonyigues.

La dona, enfadada, va començar a dir-li:

- Poca-vergonya, mala xiqueta, aixina me l’havies de pegar!

Plorant, sense res, la xicona a casa va tornar.

Després, la segona filleta va provar sort, amb el mateix resultat i 
a casa sense res va tornar. La més xicoteta va dir als seus pares que ella 
volia anar, i a la mateixa velleta pel camí es va trobar.

La velleta li preguntà:

- Què portes en la panereta, xiqueta?

- Figues, iaia, i molt bones. Les vol tastar?

- No, gràcies, xiqueta, aixina se te tornaran.

Al arribar al poble es va posar el recapte a pregonar, i la gent li deia:

- Altra vegada per ací?

La xicona contestà:

- No, senyora, jo mai he estat ací, és la primera vegada que vinc. 
Porte unes figues com mai vosté ha vist. Prengue’n una, tasten-la i voran 
que bones són.

D’aquesta manera una dotzena aquella dona s’emportà i així van 
anar comprant-li’n, comprant-li’n, i la panereta no es buidava mai, i a 
ella les butxaquetes se li van omplir de diners. 

A casa contenta se’n va tornar i d’aquesta manera comprà bona 
cosa de menjar. I és que, en la veritat i la noblesa, el seu premi va trobar.

El Colomí i la Colomina
(Rondalla d’animals. Informant: Robert Miralles i Cebrià)

Això diuen que era una parella de colomets, que dalt d’un gran pi 
el seu niuet van fer.

Tenien tres ouets: un blanquet, un roget i un negret. D’ells van 
eixir tres colomets, un de cada coloret. El Colomí i la Colomina estaven 
molt contents d’ells i, quan el rabosot se’n va assabentar, el pi va anar a 
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buscar. Va veure el Colomí descuidat i “¡nyam – nyam!”, se’l va menjar.

Des d’aquell dia, el rabosot el pi anava a visitar, i una vegada la 
Colomina va amenaçar: 

- Colomina, Colomina! Si no em dones un colomí, amb la cua et 
serraré el pi i et menjaré a tu i als teus colomins.

La Colomina li contestà plorant:

- Ves-te’n, dolent, no t’has menjat ja el colomí?

- Res, que res! O me’n dones un o et serre el pi. 

I aleshores, la Colomina tanca els ullets i li tirà un fillet.

- Ves-te’n, lladre, dolent, no tornes més!

Al cap d’una setmana, va tornar el rabosot amb la mateixa cançó:

- Dóna’m un colomí o vos menjaré a tots.

La Colomina un altre fillet li donà, dient-li:

- No tornes més, que el que queda no te’l menjaràs.

La Colomina, dalt del pi, no parava de plorar. Per aquell lloc, un 
gran pardal, que li deien Calacomí, va passar i, al veure a la Colomina 
amb tan gran pesar, li preguntà:

- Què et passa, Colomina, que estàs tan disgustada?

- Que el rabosot s’ha menjat dos colomins i sé que tornarà a per 
l’altre - va dir la colomina.

- I tu per què li’ls dones amb lo alta que estàs? Ell ahí dalt no 
arriba, estigues descansada.

- Ai, Calacomí, em va amenaçar dient-me que amb la seua cua, el 
pi havia de serrar i, aleshores, a tots mos podria menjar.

- Bova, bova! Com te vas creure això? Tu no saps que el pi, la cua 

del rabosot no el pot serrar, que això es fa amb una serra?

- No plores més! Digues-li, quan vinga, que és un assassí i que si 
vol menjar prou que vinga a la muntanya i em menjarà a mi.

El rabosot al pi va tornar i la Colomina la raó li va fer, i ell amb el 
cap baix, a la muntanya a buscar al pardal se’n va anar.

Quan el va veure, el Calacomí li digué:

- Què atrevit has sigut! No saps que si vols menjar prou jo estic 
ací, i no fas desgraciada a una família?

El rabosot contestà:

- Doncs preparat que vaig a menjar-te!

- Deixa’m que em despedisca dels meus. Adéu, germans meus! 
Adéu, cosins meus! Adéu, amics meus! Adéu per sempre.

Mentrestant, el rabosot contava: “a una, a dos, a ...!”. Però, quan 
anava a dir tres, el Calacomí va alçar el vol i una pedra grossa, que en 
les urpes portava, a la boca li la va tirar, amb tanta sort que en l’acte el 
va matar. I aquesta història, així s’ha acabat.

La raboseta de Pamis
(Rondalla d’animals. Informant: Teresa Miralles Garcia)

Fa molt de temps, vivien en la muntanya de Segària una rabosa 
i un rabosot, el qual feia por, tenia el ulls rojos, les dents llargues i el 
pèl eriçat. La raboseta, en canvi, era molt bonica i fineta, però era una 
espavilada. Tenien fam i, com que la rabosa sabia que a Pamis eren 
festes, se’n van anar cap allà.

En arribar, van sentir tocar les campanes i la rabosa va avisar el 
rabosot que era l’hora de missa i havien d’aprofitar el moment. Així que, 
quan van veure que totes les dones del poblet se n’anaven ben arreglades 
cap a l’església, van començar a fer camí cap a les cases per veure què 
trobaven.
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Quan van arribar a la primera casa, van comprovar que aquesta 
estava totalment tancada, però la rabosa, aprofitant-se de la seua astúcia, 
li diu al rabosot que pujarà damunt i entrarà a la casa per la finestra. Una 
vegada es trobava dins, la raboseta va avançar fins la cuina perquè va 
sentir una olor que li va agradar molt. Estaven cuinant una Olla (menjar 
conegut popularment amb el nom de “putxero”) i la rabosa la va destapar, 
va agafar la pilota i se la va menjar sencera. Després, se’n van anar a 
una altra casa i la raboseta va fer exactament el mateix, sense pensar en 
el rabosot que estava fora esperant-la. Però, quan ja havia entrat a unes 
quantes cases, van sentir la gent del poble cridant pel carrer perquè se 
n’havien adonat que la rabosa els havia furtat totes les pilotes.

Els dos animals van començar a córrer i el rabosot de seguida va 
desaparèixer però la rabosa, com que tenia la panxa plena, no podia 
córrer tan ràpid, així que la van agafar i la van cardar amb les graneres.

El sapet manyet
(Rondalla d’animals. Informant: Teresa Miralles Garcia) 

Una vegada, una xiqueta estava llavant la roba en una sèquia i li 
va caure el sabó dins. La xiqueta va intentar traure’l, però no s’arribava 
al fons, així que es va posar a plorar atemorida per la reacció que tindria 
sa mare quan li ho contara. De sobte, veu passar un gripau i la xiqueta 
li diu: “Sapet manyet, trau-me el fuset”, però aquest no li va fer cas. 
Quan va tornar a passar, li ho va tornar a dir, però el “Sapet manyet” 
continuava sense immutar-se.

La xiqueta estava desesperada, per això, quan per tercera vegada 
va tornar a passar el gripau, li diu: “Sapet manyet, trau-me el fuset i 
aquesta nit et gitaràs amb mi”. Quan el gripau ho sent, de seguida trau la 
pastilla de sabó i la xiqueta va poder acabar de llavar la roba.

La xiqueta se’n va anar cap a casa i ràpidament li ho va contar a 
la seua àvia, plorant i atemorida perquè tenia por de passar la nit amb el 
gripau. La seua àvia li va dir que no patira perquè ella ho arreglaria tot.

D’aquesta manera, la xiqueta, quan es va fer l’hora, va anar a gitar-
se i, quan el gripau va arribar, la xiqueta sentia com aquest enumerava 

els escalons que anava pujant: “Ja estic al primer escaló; ja estic al 
segon escaló; ja estic al tercer escaló, ja estic al quart escaló...” i la 
pobra xiqueta estava cada vegada més aborronada. Però, quan el gripau 
va arribar al replanell, no es va adonar que l’àvia estava amagada dins 
d’una gerra de ceràmica que tenien allà, es va tirar un pet, va rebentar la 
gerra i va matar al “Sapet manyet”.

5.3. Relats sobre experiències personals

Pepito Estarca
(Succeït. Informant: Salvador Álvarez Vicens)

Amb l’arribada del règim totalitari de Franco, després de la Guerra 
Civil, es prohibeix arreu de tota Espanya el joc amb apostes i es tanquen 
tots els locals on es practicara.

Al poble d’Ondara, hi ha una coneguda cafeteria, anomenada Cafè 
Sendra, la qual té un soterrani on, de manera clandestina, es practicaven 
diferent tipus de jocs amb apostes. Pràcticament tot el poble ho sabia, 
però ningú deia res perquè sabien que estava totalment prohibit i no 
volien perjudicar a la gent que regentava aquest local. Es coneixia que 
un dels habitual jugadors era una xic del poble, Pepito Estarca, un jove 
pubil fill de pares terratinents amb molts diners, conegut per la seua 
afició al joc i a la bona vida. Era un malcriat, acostumat a no treballar i 
a viure de rentes.

Una de les nit, jugant a un dels jocs més populars de Marina, 
anomenat “Golfet”, que consisteix en arribar a la màxima puntuació 
possible fins a 54, Pepito Estarca s’havia quedat sense diners però, 
sorprenentment, tenia molt bones cartes, ja que sumava 53 punts, i 
no volia desaprofitar aquesta oportunitat. Decideix demanar-li al seu 
contrincant que acceptara un tovalló del bar on posava que si perdia li 
donaria un sac de pansa de son pare. L’altre jugador va acceptar el repte 
i la partida va continuar fins el final, amb la mala sort que l’altre jugador 
sumava 54 punts i, per tant, va guanyar la partida.

Llavors, cap a les 3 de la matinada, tots els participants van 
acompanyar Pepito fins al seu domicili familiar. Va demanar que 
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l’esperaren baix, guardant silenci absolut, ja que no volia despertar els 
seus pares. Mentrestant, de la forma més sigil·losa possible, Pepito va 
obrir la porta de casa i va pujar fins dalt de la cambra per agafar un dels 
valuosíssims sacs de pansa de son pare. Cal tindre en compte que en 
aquella època la pansa era un producte molt car, tant que se l’anomenava 
l’or negre.

Pepito, sense fer soroll, va pujar fins a dalt, va agafar un sac i se’l 
va carregar a l’esquena, amb la mala sort que, quan ja estava gairebé 
baix, va apareixer son pare cridant i veu el seu fill amb el sac i uns 
homes esperant-lo al carrer. Pepito, molt atemorit, va dir ràpidament:

No passa res, pare, únicament he fet una aposta amb aquests 
homes perquè deien que jo no sóc capaç de carregar un sac de pansa i 
baixar-lo per les escales. I no solament sóc capaç d’això, sinó que ara el 
torne a pujar.

5.4. Cançons
(Informant: Robert Miralles i Cebrià)

Sant Pere en apuros (Romanço)
Dos velletes un bon dia
anaren al cel volant
i en aplegar a la porta
Sant Pere les va parar.
“¿On van vostès, germanetes?,
No mos vinguen destorbant,
pues tenim molta faena
per a tanta gent cuidar”.
“Perdone-mos, Pare Pere,
no volíem molestar,
sols busquem una persona

que ja mos està esperant”.
“¿Com li diuen, bones dones?
Que jo ja estic escamat
i necessite detalls
per a què puguen passar”. 
“La Mare de Déu de la Soledat”.

“Entreu de presa i volant,
perquè veig que són d’Ondara,
i no digueu que a la porta jo vos he fet esperar.
Perquè encara que és molt santa i bona,
i a mi m’aprecia, formal
em pegarà dos canyades
i em llevarà hasta les claus”.

Pepico i la Soledat (Romanço)
Era Pepico d’Ondara 
un home seriós i cabal,
molt honrat i molt creient,
amant de la Soledat.
Vivia feliç l’home,
a ningú volia mal,
i transcorria sa vida
treballant i treballant.
Però la vida, que és dura
i que pega colps amargs,
li demostrà a aquell home
que penes hi ha que passar.
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Es morí la seua dona,
sense companya està, 
i el pobre de nit i dia,
mare quina Soledat!.
Vingué la guerra d’Espanya,
una lluita entre germans,
i un fillet que sols tenia
també allí va acabar.
Més Soledat, mare meua,
ara no la puc guanyar,
m’he fet ja massa vellet
i ningú em vol ajudar.
Vengué els trossets que tenia,
“pues” havia de menjar,
i el pobre de nit i a soles,
mare quina Soledat!.
Va a parar en el “asilo”,
pues no tenia on anar,
i es lamentava per sempre,
però quina Soledat!.
Es posà el pobre malalt,
i ja veia el final,
en moriré ben “asoles”,
ningú m’acompanyarà.
De nit i quan ja expirava,
una dona l’acompanya,
i ell en la seua mirà,

nota que el dolor li passa
¿Quina bona dona és
que encara de mi s’apiada?
Sense extrems i amb molta calma,
Pepico per fi s’acaba,
i al cap d’uns pocs moments,
ell notà que se n’anava,
volant amunt i amunt,
més alt que una gran muntanya, 
creuant espais siderals,
i amunt i amunt que pujava.
Quan aplegà a una porta,
d’una bellesa tanta,
que es quedà el pobre “assustat”.
Una veu al va cridar,
“Pepico que ja t’esperen,
passa dins a descansar”.
I el pobre poc a poquet, 
sempre més meravellat,
s’encontra de prompte front
a una divina “beldad”.
Pepico ja no em coneixes?
Jo sóc la teua Soledat,
jo et seguia en la terra
i molts dies te cuidà,
quan estaves en la “silo”,
ara en mi sempre estaràs.
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I ell botant de goig,
i ple de felicitat,
començà a pegar crits:
“Sóc el més feliç del món,
JO JA TINC LA SOLEDAT”. 

Cançó republicana (Cançó de treballada)
El comerciant de l’ametlla
De l’embut i del drap
Que són els que més fort s’ho han pres
Són els que més fam han passat
Vota, vota, ciutadà
Vota, vota al Partit Republicà

Cançó de Nadal (Aguinaldo de Nadal)
La nit de Nadal,
La missa del gall
m’encontre un xiquet
per baix del portal.
Sa mare el crida,
Li dóna de mamar,
Silencio, Señores!
Que vaig a cantar
Una cançoneta de molta primor
Per baix les teulades
Raïm de pastor
Raïm de pastor

Aguinaldo (Aguinaldo de Nadal)
L’aguinaldo de Martínez,
Doneu-me panses i figues,
Un rastre de botifarres
I l’altre de llonganisses

Pissipissiganya (Caramella de Pasqua): cançó cantada durant les 
festivitats de Pasqua per Setmana Santa. Normalment es solia cantar per 
acompanyar un joc que portava el mateix nom que la cançó.

Pissipissiganya
Oli de la canya
Filla mandoquera
Grana’m esta casa,
No te la puc grana
Que tinc la mà encordà
Qui té l’ha encordà?
*El rei de França
Que balla la dansa
Tinc una gallina blanca que tot ho escampa, 
En un tinc una negra
Que tot m’ho arreplega
Tinc un gall
Que fa flautes
Que no són llargues ni curtes
Tinc una güeleta 
Dalt de l’enterrat 
Amb el monyo arremangat (gat, gat)
*un gat que fa flautes
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Ni són llargues
Ni curtes
Mort tu, mort tu
Que caiga la bava sobre tu

Cançó del dia de Nadal (Aguinaldo de Nadal)
El dia de Nadal
Fa el dia curtet,
Les dones s’ocupen
Jugant al burret (x2)
Mig endormiscades
A la plaça van,
Lo primer que busquen 
El tros de la carn
Pencata i cigrons
Es lo principal
Per a la funció 
Del dia de Nadal

Fum, fum, fum (Aguinaldo de Nadal)
Al 25 de desembre
Fum, fum, fum (x2)
Ha nascut un Jesuset
Roig i blanquet, roig i blanquet,
Fill de l’àngel de Maria
Que ha nascut en este dia
Fum, fum, fum

Padrí Pollós (Cançó de capta): cançó cantada davant de l’església del 
poble quan eixien el pare i la mare amb el recent nascut.

Padrí pollós,
El rabo del gos,
La padrina picotina
El padrí picotí
Si no donen confintura
Que es muiga la criatura

La tarana (Caramella de Pasqua): cançó cantada durant les festivitats 
de Pasqua per Setmana Santa mentre es feia alguna excursió per la 
muntanya o es jugava a algun joc. Jo mateix també l’he cantada en 
aquest context.

Un dia de Pasqua
Un xiquet plorava
Perquè el catxirulo
No li s’embolava (s’empinava)
La tarana sí,
La tarana no,
La tarana mare
Que la balle jo

5.5. Fórmules

Pel que fa a les fórmules, abans de començar a enumerar-les, 
m’agradaria fer una reflexió al voltant d’aquestes.

Durant la realització dels enregistraments, mitjançant una 
entrevista directa amb els informants, he pogut arribar a la conclusió 
que la majoria d’aquestes fórmules són considerades pels informants 
i les informants com a refranys o frases popular. No obstant això, no 
considere que això siga un error, ni molt menys, ja que jo mateix, en un 



88

GUILLEM FERRER BOLUFER LITERARATURA ORAL DE LA MARINA ALTA

89

àmbit més informal, també anomene refranys a la majoria d’aquestes 
perquè sempre ho he sentit dir així i és el nom amb el qual la majoria de 
persones les coneixen.

He fet una distinció de les fórmules recollides i també he dedicat 
una part als motius locals, on he assenyalat com es coneixen popularment 
la majoria de pobles de la Marina Alta.

També m’agradaria comentar que, tot i que les endevinalles es 
consideren un subgènere de les fórmules, he decidit dedicar-li un apartat 
exclusivament per aquestes, perquè la quantitat de material ho mereix i 
perquè he volgut donar-li una major importància.

Fórmules de diferent temàtica extretes en la Marina Alta
(Informant: Robert Miralles i Cebrià):

En bona mar, tot home és bon mariner
Qui la muntanya perd, la muntanya guanya
Sense menjar, fa mal treballar
A la plaça no parles massa 
Festa de foc, no la veges mai de prop
La bona festa comença la vespra
Si tens fred, arrimat a la paret. D’un forn o un lloc calentet
Cada dia no és festa major
Mira’t a tu, i no diràs mal de ningú
Qui res sap, res dubta
Monyo fet, cara llavà, xica templà, nuvi que ve ja no se’n va
Bona nit, que la puça més grossa et pique el melic (Resposta: o a 
tu que ho has dit).
Fent camí s’arriba a la fi 
De bregues i de plets, qui en fuig és el discret

Qui temps té i al temps aguarda, que li posen una albarda
Qui amb vestits gasta massa, té el cap de carabassa
A casa del dolçainer tots són balladors
Qui no arreplega un fresol, no en menja quan vol
No et fies de gaita, quan nit s’afaita
Altes o baixes, per l’Abril són les pasqües
Qui busca, trobarà, si no avui, demà.
Als vells, foc amb ells
Caldera vella, bany o forat
Burro i vell, no et fies d’ell
Pardal que vola, a la cassola
Sant Blai Gloriós, que deixe el meu xic i s’emporte la tos
Codonys collits, per la punta dels dits
La figa, la fava, la fot
En bona mar, tot home és bon mariner
Bona nit, cresol, que la Lluna s’apaga
A la taula i al llit al primer crit
Salut i força al canut
No canvies sendes velles per no velles
Eres més burro que un solc d’herba
Tens el cap més dur que una maça
Eres més burro que un cep
Mon pare m’ha dit que quan vega un gos cagar, no el deixe 
assossegar
La mangrana: de matí or, al mig dia plata i per la nit mata
A la fira no vages si no tens diners, que voràs moltes coses i no 
compraràs res
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Fórmules referides a pobles
(Informant: Robert Miralles i Cebrià):

Benitatxell, el poble del mig favor
Gata, qui no mossega arrapa
A Pedreguer, la merda va pel carrer
A Pego la peguen
A Ondara corre la vara
Ontinyent, bona pobla i mala gent
A Massamagrell, cadascú va per ell
Palmera, ni paga ni nega. I un que va pagar, el barranc se’l va 
emportar i a Piles el van trobar
Sempre m’ix per les faves de Cullera 
Té més fam que el gos de Sagra
Deixa-lo, que de Gata ve

Fórmules referides als mesos i a les estacions de l’any
(Informant: Robert Miralles i Cebrià):

 Març ventós i Abril plujós, fan l’any ric i profitós
Altes o baixes, per l’Abril són les pasqües
A l’Abril, tot ocell fa el seu niu
A l’Abril, cada gota val per mil
Al Gener, tanca la porta i encén el braser
Desembre nevat, bon any per al blat
Quan Febrer riu, el fred reviu
A Febrer, el fred al cap o a la cua l’ha de fer
Al setembre, qui no ha sembrat que sembre

A Sant Joan, bacores verdes i madures són segures
Si pel Novembre trona, la collita serà bona
Si la Candelaria riu, ja estem a l’estiu. I si plora, mig hivern fora
Sant Antoni sempre va amb les barbes blanques
A l’estiu, tot el món viu
De Santa Bàrbara a Nadal, vestim dia per igual

Fórmules referides a les condicions meteorològiques
(Informant: Robert Miralles i Cebrià):

Lluna minvant, part igualant
Lluna creixent, part diferent
Lluna plena, porta nena
Cel rogent, pluja o vent
Quan hi ha boira, aigua segura
Any de gelades, any de pelades

Motius locals
(Informant: Bernat Ferrer Crespo):

Ondara: Polls o Pollets
Pedreguer: Berbenots
Dénia: Descarats
Xàbia: Desculats o Tabascots
Gata: Borratxos
Benidoleig: Caparruts
Beniarbeig: els de Sevilla la xica
Teulada: Teuladins
Poble Nou (Benitatxell): Mitges faves
Orba: Pàmpols
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Vall d’Ebo: Socarrats o Gansos
Patró: Húngaros
Benialí: Mallorquins
Tàrbena: Mallorquins, Satarbeners o Rabuts
Castells: Fotres o Rabuts
Xaló: Cabuts o Capgrossos
Alcalalí: Beatos o Rebordins
Benigembla: Emponnats o Setmesins
Llíber: Gitanos
Senija: Viquingos
Benissa: Barxols o Fills de flare
Parcent: Raboses

5.6. Endevinalles
(Informant: Robert Miralles i Cebrià)

Sóc blanca de naixement, coberta de verd i llacets, i faig plorar a 
la gent quan em tallen a trossets. (La ceba)

Una cosa rodona que té pels a la fogona (La ceba)

Té braços i no és persona, té sola i no és sabata, té ferro i no és 
ferrer, té fusta i no és fuster, té escala i no és cap trona. (El carro)

Plana com la mà, blanca com la neu, parla sense boca i camina 
sense peus. (La carta)

Verd al bosc, negre al mercat i roig a casa. (El carbó)

Una capseta rodoneta, xicoteta i plena de muntanyetes bones de 
menjar. Si no m’endevines, ves-ho a preguntar. (La nou)

El mateix jo sempre sóc, faig encendre i apagar, tant faré com faig 
marxar, moltes coses d’aquest món. (El vent)

No tinc sentit ni tinc vista; les lletges faig enfadar i, sense saber 
dibuixar, sóc el millor retratista. (L’espill)

Una cosa com un plat que corre tot el mercat. (La Lluna)

Una cosa que de tapar s’ompli. (L’orinal)

Una caseta molt emblanquinadeta que ni té portes ni finestreta. 
(L’ou)

Endevinalla, endevinalleta, que té el rei a la bragueta? (El pardal)

Un bancal molt ben treballat que punta de rella no ha tocat. (La 
teulada)

Cent-cinquanta dalt d’una branca, totes del mateix color menys el 
governador. (El taronger)

Un ramal de senyoretes que pixen totes igualetes. (Els canals)

Dos germanetes que, quan són velletes, obrin els ulls. (Les 
espardenyes)

Una casa plena de gent que, per molt que toques, ningú et sent. (El 
cementiri)

Una cosa llarga i llonga que té pèls a la pisonga. (Granera)

Una cosa que, quan més plena està, menys pesa. (El forat)

Un llarg i dos redons que corren pels pantalons. (Les tisores)

Un gegant amb les castanyes penjant. (El datiler)

5.7. Jocs populars

Dels següents jocs populars haig de dir que l’informant dels tres 
primers (fer harca, tronqui i sencera) ha estat Salvador Bolufer, mentre 
que l’informant de la resta ha estat Robert Miralles i Cebrià.
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FER HARCA: Joc una mica violent que consistia en organitzar 
lluites a pedrades entre grupets de xiquets. Les “tropes” s’agrupaven per 
barris, carrers, o escoles i a través dels respectius “líders” (normalment 
els xavals més grans i violents), es reptaven a fer “harca” marcant dia, 
hora, i lloc. La finalitat de “la batalla” era imaginària, però les pedres eren 
reals, motiu pel qual la major part dels participants d’aquesta activitat 
guarden com a record la seqüela d’algun trau al cap (popularment 
conegut com a “trinxo”).

TRONQUI: Pegar-se pilotades uns als altres utilitzant una 
pilota massissa (normalment de goma) que circulava descontrolada per 
l’escenari del joc (normalment un carrer amb amagatalls). Després de 
cada rebot, qui primer agafava la pilota la llançava amb força contra qui 
més “a tir” es posava.

SENCERA: Es tractava de botar per damunt el llom del xiquet 
que “parava”, el qual es col·locava amb l’esquena en posició horitzontal 
i el cap acatxat. Els participants s’ordenaven en fila índia i saltaven un 
darrere de l’altre seguint les instruccions del cap de la fila, que era qui 
ordenava com havia de ser el bot després d’avisar amb el crit de “Sencera 
!!, acatxa la calavera !!. Era habitual ordenar l’adornament del salt amb 
un “líquer” i/o una “palmadeta”, referint-se respectivament a l’acció de 
pegar una coça o palmada al vol sobre el cul de qui “parava” (el qual era 
substituït pel primer que no botava d’acord amb les “instruccions” del 
cap de fila esmentat). 

CARRET: consisteix en agafar un pal qualsevol i ficar-li dos 
taronges, una per cada extrem. Una vegada està fet, e llança costa avall, 
imitant així l’acció de les rodes d’un carro.

LA VARETA: un xiquet, després d’haver contat fins a trenta, 
persegueix els altres xiquets fins que en toque un amb la mà o amb la 
vareta. Després li tocarà a l’altre xiquet o xiqueta “pagar”, és a dir, ser 
l’encarregat de perseguir amb la vareta els altres participants del joc.

A BOUS: en un pati o en una casa es fa un rogle o un quadrat 
que serveix com a lloc de salvació. Un xiquet fa de bou i persegueix els 
altres, els quals han d’arribar al lloc de salvació o córrer més que el bou 
perquè, si aquest t’agafa, passes a ser el bou.

A XAFAR: els xiquets i les xiquetes s’agafen de les mans 
formant un rogle mentre canten una cançoneta. Quan la cançó s’acaba, 
s’assigna un número a cada participant amb la intenció que el número u 
aconseguisca, pegant un únic bot, xafar els peu del número dos. Si no ho 
aconsegueix, aquest queda eliminat i el participant número dos ha de fer 
el mateix amb el número tres, i així consecutivament. Guanyarà qui siga 
capaç d’eliminar-los a tots.

La cançoneta:

N’hi ha un castellà
que té un rei
que té un soldat
que té una metralleta,
i una pistola
i n’hi ha una regina
que sempre li diu
que se’n vaja a dormir.

EL ROGLE O CADIRETA NETA: s’agafen tantes cadires com 
participants hi hagen, exceptuant-ne una. Llavors, es forma un rogle 
amb aquestes i, enmig, es posa l’encarregat de donar les ordres a la 
resta dels participants. D’aquesta manera, els ordena quan han de córrer 
i quan s’han d’asseure. En cada ronda queda un participant eliminat, el 
qual ix del rogle amb la seua cadira. El guanyador serà qui aconseguisca 
eliminar a la resta.

EL CAIXÓ ERA JO: el participant que dirigeix el joc assigna 
un nom secret a la resta, menys al que “paga”, que no sap tampoc els 
noms dels altres. Llavors, el que “paga” s’agenolla ocultant la cara entre 
les cames del que dirigeix, el qual va cridant als participant per a què li 
peguen una patada al cul del que “paga” i després se’n torna al seu lloc. 
Ara, el xiquet que paga ha de descobrir qui li ha pegat i, mentre que els 
altres canten “el caixó no era jo!”, agafa al que creu que li ha pegat i el 
director, en funció de si ha encertat o no, diu: “torna-lo que no és meu”, 
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si ha fallat, i “dóna-me’l que és meu” si ho ha endevinat. Aquest procés 
es repetirà fins que descobrisca qui li ha pegat la patada.

EL GAT I EL RATOLÍ: es fa un rogle de xiquets amb les mans 
entrellaçades i un fa de gat i un altre de ratolí. El gat perseguirà el ratolí, 
el qual pot salvar-se entrant dins del rogle que els participants formen. 
Quan el ratolí entra dins del rogle, els altres xiquets el tanquen i el gat 
no pot entrar, llevat que aquest s’obriga. Llavors podrà entrar i caçar 
al xiquet que fa de ratolí. Durant el joc, per a què no es faja avorrit, 
s’aniran canviant contínuament els papers dels jugadors.

LA PAELLA: els participants s’asseuen enterra amb els ulls 
tancats i formant un rogle mentre que un altre va donant voltes per 
fora fins que decideix donar-li el mocador a un dels xiquets o una de 
les xiquetes que formen el rogle. Aquest/a s’ha d’alçar ràpidament 
i començar a córrer perquè, si els altres l’agafen, es tiraran damunt 
d’ell/a i començaran a mossegar-lo o a mossegar-la com si fóra una 
paella. També cap la possibilitat que el/la participant a qui li han donat 
el mocador es salve. Per això ha de passar-li el mocador a un altre/a 
que encara estiga assegut/da i el toque amb la mà. Llavors ell/a podrà 
asseure’s i l’altre/a haurà de passar a ser la paella.

PEPITOS I PEPITES (Fig. 1): Els xiquets formen l’equip dels 
“Pepitos” i les xiquetes el de les “Pepites” i hi haurà els mateix nombre 
de participant en cada equip. Quan el jutge crida “Pepitos!”, les xiquetes 
corren darrere d’ells, i els que són caçats queden eliminats. Quan el 
jutge diu “Pepites!”, es produeix el mateix però al revés. Perd l’equip 
que es queda sense participants. Existeix una zona de salvació on es 
posen els jugadors que han estat eliminats. 

LA CORRETJA (Fig. 2): es dibuixa un rogle enterra i es formen 
grups per parelles, un dins del rogle i de cara al company que es troba 
fóra. Després, el xiquet que porta la corretja persegueix un altre, el qual 
s’ha de ficar davant d’una de les parelles que es troben al rogle. El que 
es troba a la part de darrere ha de començar a córrer perquè passa a ser 
el perseguit.

Aquest procés es repeteix successivament fins que el perseguit li 
llança la corretja a un altre participant i es canvien els papers i, per tant, 
les posicions.

L’OU: cada xiquet/a té una cullera amb un ou dins i han d’anar 
avançant superant obstacles sense que els hi caiga l’ou de la cullera. A 
partir d’aquí, es pot crear un tipus de concurs (comprovar qui passa més 
ous pels obstacles) o com a cursa (a veure qui ho fa amb menys temps).

L’ANELL: tots els participants posen les mans tancades davant 
del pit i un altre porta un anell i va fent veure que el deixa en la mà de 
cada participant, fins que realment el deixe en la mà d’algú. Llavors, 
s’elegirà un dels participant perquè diga qui té l’anell i si no ho endevina 
ha de “pagar prenda” (s’establia abans de començar el joc quin era el 
càstig o pagament i se l’anomenava d’aquesta manera).

Fig. 1: Aproximació del terreny de joc.
Il·lustració de l’autor.

Fig. 2: Dinàmica del joc i distribució dels participants.
Il·lustració de l’autor.
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 LA PILOTA AL CAIXÓ: s’assigna un encarregat d’anotar en un 
paper el lloc de procedència imaginària de cadascun dels participants. 
Per exemple: Vicent de Gandia.

Es posa una pilota en un caixó i els participants es col·loquen 
formant un rogle i quan l’encarregat o apuntador crida el lloc assignat a 
un dels participants, aquest ha d’agafar la pilota i llançar-li-la a un dels 
altres, que ja hauran començat a córrer. Tots comencen amb 10 punts i 
per cada pilotada que reben en perden un, fins que els perden tots i són 
eliminats. El control del joc el porta l’encarregat (apuntador).

AGÜELETA QUINA HORA ÉS? (Fig. 3): tots els participant 
pregunten al que fa d’”agüeleta”: “Agüelta, quina hora és?”. Llavors 
l’”agüeleta” contesta amb una fórmula ja establerta i si veu moure’s 
a algun dels participants, el fa retrocedir fins a la zona inicial. El joc 
finalitza quan algú arriba fins al lloc de l’”agüeleta” i passa a ocupar el 
seu lloc.

ELS COLORS (Fig. 4): un dels participants és l’encarregat 
d’assignar un color a la resta, exceptuant-ne a dos, dels quals un fa la 
funció de dimoni i l’altre d’àngel, però desconeixen els colors que s’han 
assignat als altres participants. Llavors, per torns, el dimoni i l’àngel 
aniran dient un color al jutge i aquest, si ho encerten, els entrega el 
participant corresponent, però sinó, els pega una patada al cul. Guanyarà 
l’àngel o en dimoni en funció de qui haja acumulat més colors (més 
participants).

A CAVALLS (A BARALLAR-SE): joc molt senzill que consisteix 
en agrupar els participant per parelles, un farà de cavaller i l’altre de 
cavall, amb la intenció de fer enfrontament entre ells. D’aquesta manera, 
el cavaller puja dalt del cavall i s’enfronta a una altra parella. Qui 
aconseguisca tombar abans el cavaller, serà el guanyador de la partida.

L’ASSASSÍ: es reparteix a cadascun dels participant un paper, 
amb la particularitat que en un d’aquest està escrita la paraula “assassí”, 
però ningú sap a qui li ha tocat. Llavors, aquest ha d’anar assassinant 
els demés participant guinyant-los l’ull. Qui descobrisca l’assassí in 
fraganti, guanyarà el joc.

PISSIPISSIGANYA: tots els participants es situen un al costat 
de l’altre, preferiblement formant un rogle. Llavors, es va cantant una 
cançoneta que rep el mateix nom que el joc i quan s’arriba a l’última 
síl·laba, el participant sobre el que cau ha de retirar el peu que li haja 
tocat.

La cançoneta:
Pissipissiganya, oli de la canya,
Filla mandoquera
Grana’m esta casa
No te la puc granar
Que tinc el fill del rei
Que té una gallina blanca

Fig. 3: Dinàmica del joc i distribució dels participants.
Il·lustració de l’autor.

Fig. 4: Organització i distribució dels participants.
Il·lustració de l’autor.
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Que tot li ho escampa
I té un gall
Que fa flautes
Que ni són llargues, ni són curtes
L’agüeleta diu que amagues eixe peu

EMPOMAR: joc molt senzill que es juga per parells. Es fica un 
obstacle entre els dos membres de la parella (una cadira, un caixó, etc.) i 
han d’anar passant-se una pilota sense tombar-lo i sense que la pilota els 
caiga enterra. Si això passa, el jugador que ha comès la infracció queda 
eliminat i la seua parella ha de continuar jugant amb les altres parelles. 

PARACOTXETS: joc gairebé idèntic a un altre que s’anomena 
“Taula o Mango”. Un dels participant és l’encarregat de “pagar” i ha 
de perseguir els altres i, si en toca un, aquest/a passarà a “pagar”. Els 
participants que no “paguen” es poden salvar ajupint-se.

En la primera ronda es decideix qui comença pagant cantant la 
cançoneta: “Un, dos, tres, paracotxets!”. L’últim en ajupir-se serà el 
primer en “pagar”.

LA SERPETA (Fig. 5): un dels participants és l’encarregat de 
fer rodar una corda o un cordell gruixut al voltant d’ell, simulant els 
moviments d’una serp. La resta de participants hauran de botar la corda 
sense que els toque, perquè si ho fa, queden eliminats. El guanyador del 
joc serà l’últim en ser eliminat.

COCOCOCODRILO NO TÉ CAP DE KILO (Fig. 6): es 
dibuixa un rectangle enterra en el qual hi ha, en un primer moment, 
el participant que fa de cocodril i, després, aniran entrant els jugador 
que siguen eliminats. La resta de participants, abans de començar el 
joc, comencen a cantar-li al cocodril “Cocococodrilo no té cap de kilo”, 
fins que aquest ix del rectangle i comença a perseguir-los a tots. Quan 
n’agafa un, aquest ha d’entrar al rectangle i només podrà ser salvat si 
un altre company passa per davant d’ell i li dóna la mà. El joc s’acabarà 
quan el participant que fa de cocodril aconseguisca eliminar-los a tots, 
exceptuant-ne a un, que passarà a ser el cocodril en la següent ronda.

XINXES I CAPARRES: es formen dos fileres de sis participants 
cadascuna, uns de cara als altres, deixant un corredor enmig d’ells/es. 
Un/a altre/a participant fa de “mare” i ha d’anar passant pel corredor. Si 
diu el nom d’un sant, els demés la respecten, però si pronuncia alguna 
blasfèmia, tots començaran a pegar-li. Si algú no ho fa així, haurà 
d’acompanyar el participant que fa de “mare” i correrà la seua mateixa 
sort.

LA BOTELLETA: tots els participants s’asseuen en rogle i 
enmig posen una botella la qual fan rodar. Quan aquesta es deté, el/
la participant a qui apunta, ha de fer una de les proves que prèviament 
s’han pactat (cantar una cançó, imitar un animal o algú conegut, etc.)

L’ALL I LA CEBA: un participant, amb una pilota a les mans, 
pregunta als altres: “De qui és la pilota?”, i li contesten: “de l’amo”. 
Llavors, el participant que porta la pilota torna a preguntar “I de qui 

Fig. 5: Dinàmica del joc.
Il·lustració de l’autor.

Fig. 6: Aproximació del terreny de joc i de la distribució dels participants.
Il·lustració de l’autor.
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més?”, “Del que l’agafa primer” responen els altres. En aquest moment 
llança la pilota i qui l’agafe pot anar pegant-li amb aquesta als demés. 
La pilota canvia molt de mans i  d’esquenes.

UN POQUET MÉS ALTET (Fig. 7): dos xiquets o dos xiquetes 
sostenen una corda, un per cada extrem. Comencen a agitar-la i els 
participants han d’anar entrant d’un en un a botar-la. Quan l’últim entra 
crida “Un poquet més altet” i els que agiten la corda pugen l’altura. Es 
repetirà el mateix procés sempre que algú ho demane i fins que només 
en quede un que siga capaç de seguir el ritme i botar la corda sense 
ensopegar amb ella.

LA PENYORA AMAGADA: es trau el participant que “paga” 
fóra de la cambra on es realitzarà el joc i s’amaga una penyora (un 
mocador, un duro, una goma, etc.) en algun lloc d’aquesta. Després, es 
crida el participant que estava fóra i l’ha de buscar mentre els altres van 
dient “gelat, tibiet, calent o cremant”, en funció de si va per bon camí 
o no en la seua recerca. D’aquesta manera, “gelat” significa que va mal 
encaminat, “tibiet” que va millorant, “calent” que està molt a prop i 
“cremant” que ho té pràcticament davant.

JOC DE PASQUA (Fig. 8): es formen dos fileres entre les 
participants del joc (aquest està, o estava, adreçat sobretot a xiquetes), 
unes de cara al les altres, deixant un corredor enmig d’elles. Llavors, 
mentre una altra participant va corrent amunt i avall pel corredor que 
han format, les altres van cantant-li:

La cançoneta:

La senyora Pepita (el nom de la xiqueta) 
que apenà està
es va morir
de tant de pensar.
Si pensa amb Joaquim (nom del xic que estima),
Joaquim no la vol,
i ella de pena
morir-se vol.
A Pepita li donaren
xocolate amb aiguarràs,
i a Joaquim li donaren
xocolate amb verí.
Que isca vostè, 
que la vull vore ballar

5.8. Costums desaparegudes al poble d’Ondara

L’ESQUELLADA: quan es casaven dos viudos, la vespra del 
casament eixien al carrer una certa quantitat de gent amb esquelles a 
l’esquena fent soroll i sarau per tot el poble.

PIULAR: la vespra de casament entre dos joves, el nuvi anava 
d’amagades a la caseta de camp on vivia la núvia per dir-li burrades 
(frases i paraules un poc molestes en aquells temps).

 Fig. 7: Dinàmica del joc i distribució dels participants. 
Il·lustració de l’autor.

Fig. 8: Dinàmica del joc i distribució dels participants.
Il·lustració de l’autor.
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LA COMBREGACIÓ: antigament, quan algú estava a punt 
de morir, el cura i el sagristà s’encaminaven cap a casa del moribund 
acompanyats d’una campaneta i de dos escolans. Allà per on passaven, 
el sagristà feia sonar la campaneta i totes les dones s’agenollaven al 
carrer al pas de la comitiva que anava a combregar el moribund. 

LES BACSAGUES (O BACSOLES): consistia en fer soroll 
amb motius festius el dia de la mort de Jesucrist (durant la Setmana 
Santa) fins que ressuscitava el dia de Pasqua. Per a això, utilitzaven un 
tipus de roda feta de llauna i coberta de pedres que estava situada dalt 
del campanar del poble.

Una vegada s’acabaven les festivitats, es tornaven a fer sonar les 
campanades de sempre amb la senyal de joia.

6. Conclusions

Mitjançant aquest treball, he realitzat una recerca i recopilació de 
material etnopoètic encara vigent a la Marina Alta i amb un alt valor 
entre les persones que encara conserven, d’alguna manera, aquestes 
formes d’expressió. Amb això vull dir que encara formen part de les 
seues vides i les utilitzen en certs àmbits i amb diferents finalitats.

Però la diferència, pel que fa al seu coneixement i al seu 
aprenentatge, es troba en la transmissió perquè, així com els informants 
que tenen al seu abast tot aquest material oral el van aprendre dels seus 
pares, avis, companys/es, etc., ells o elles no han pogut realitzar la 
mateixa acció, ja que la majoria dels seus descendents no han mostrat 
el mateix interès que ells/es per aprendre-les i utilitzar-les, possiblement 
per la ràpida evolució del món i de les costums dels seus habitants.

No obstant això, considere que aquesta evolució i aquests canvis 
de temps i de costums no haurien de ser un problema ni un inconvenient, 
més bé al contrari, hauríem d’haver intentat adaptar totes aquestes 
formes d’expressió als nous temps i saber en quin context utilitzar-les. 
Això no significa que hui en dia no es faja així, sinó que el número de 
persones que les acostuma a fer servir ha disminuït considerablement i 
els contextos s’han reduït, arribant a ser un factor preocupant i que s’ha 

de tindre en compte perquè pot ser un senyal que ens alerta que en un 
futur aquestes formes desapareixeran. 

A pesar d’aquests factors no veig possible una imminent 
desaparició d’aquest material ni del fet de transmetre’l oralment perquè, 
tot i que, com ja he anomenat abans, haja disminuït el nombre d’usuaris, 
encara són moltes les persones que li donen una gran importància i que, 
d’una forma o d’una altra, en un ambient més formal o més informal, 
encara aprofiten certes situacions per fer ús dels seus coneixements, 
sobretot pel que fa a les fórmules o refranys, però també són freqüents 
les rondalles o les llegendes a l’hora d’entretindre els membres més 
menuts de la família.

També m’agradaria justificar l’apartat dels jocs populars i he de dir 
que m’ha paregut molt interessant ficar-los en un treball com aquest perquè 
sempre han estat un dels punts de reunió i de trobada més significatius 
entre persones de totes les edats, ja que s’han practicat des de menuts fins 
a grans, perquè s’han practicat en un ambient de col·lectivitat, sobretot 
en dates senyalades del calendari que acostumen a celebrar-se amb amics 
o familiars (com per exemple, Pasqua, Nadal, etc.).

Per últim, com a conclusió general i de tancament, que resumeix 
a grans trets tot allò viscut durant la realització d’aquest treball i també 
la seua finalitat, és que he pogut comprovar que la literatura oral i totes 
les seues formes d’expressió estan més vives del que ens pensem i tenen 
un valor en l’àmbit social i moral molt important per a les persones, 
sobretot les que viuen en un poble. Però, tot i això, també he de dir que, 
si no es fan més treballs de recopilació de material o es potencia d’alguna 
manera aquest gènere, acabarà desapareixent, ja que majoritàriament té 
més importància entre les persones d’una edat més avançada, mentre 
que la gent més jove cada vegada ha perdut més l’interès.
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LA PARTICIÓ DE FRUITS EN ELS SENYORIUS DE 
LA MARINA ALTA AL SEGLE XVII

Jaume Noguera Mengual

1.Preàmbul

En les passades Jornades d’Estudis d’Ondara, vaig presentar 
una ponència sobre les regalies o drets de monopoli que corresponien 
als senyors. Ara em referiré a un altre aspecte del règim senyorial del 
segle XVII que també té una gran importància econòmica, especialment 
per als vassalls. Els llauradors sis-centistes tenien molt en compte la 
proporció en què es concretava la partició de fruits entre ells i el senyor, 
perquè no és el mateix donar-li al senyor una part de tres que donar-li 
una part de dotze. És evident que en el primer cas la partició resulta 
molt més onerosa per al colon que no en el segon on aquest es quedava 
amb una proporció major de la collita. I això li venia molt bé perquè, 
una vegada pagats els impostos i els censos i satisfet l’autoconsum de 
la família, tenia la possibilitat de disposar d’un excedent agrícola que 
podia vendre i amb els diners que obtinguera adquirir noves terres. 
És una circumstància que afavorirà l’aparició ja al segle XVIII d’un 
grup de llauradors benestants a tots els senyorius. Els seus fills ja no 
seran tots llauradors, sinó que es dedicaran a altres professions més 
reconegudes socialment: advocats, notaris o preveres. Efectivament, 
aquests llauradors coneixen la prosperitat, però segueixen formant 
part d’un sistema socioeconòmic que resulta favorable al senyor. Les 
propietats que tenen les comparteixen amb ell, perquè en aquell moment 
no existeix encara la propietat absoluta que després s’implantarà. Són 
llauradors que abracen el liberalisme, ja que és la ideologia que propugna 
la desaparició de l’Antic Règim, el règim de senyors i vassalls. I els 
convé un nou sistema en què tots siguen considerats ciutadans i on les 
diferències entre individus no depenguen del seu origen, ço és, del seu 
naixement en un determinat estament, sinó de la riquesa, com a resultat 
del treball i la diligència de cadascú.  
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2. Introducció

La regulació d’aquesta matèria en les cartes de poblament 
estudiades es caracteritza per la diversitat de proporcions. Així, a 
Alcanalí s’aplica la partició de fruits a la sisena, és a dir, una part per 
al senyor i cinc per al vassall. Altres llocs on es distribueix d’aquesta 
manera són la Vall d’Alcalà, Benissili, Xaló i Llíber. A la Setla, Mira-
rosa, el Verger, Pedreguer i Benimeli s’opta per una distribució al quart. 
En canvi, a Ondara, és al terç.

En el cas de Sagra i Sanet, hi veiem una evolució: en la redacció 
original de la carta de poblament d’aquests llocs, signada el 7 de febrer 
de 1610, s’havia convingut que la partició fóra al terç; però el 7 de gener 
de 1611 es van introduir-hi algunes modificacions. Entre elles, es troba 
la de rebaixar la proporció al quart. En el document que la recull es va 
fer constar que els nous pobladors no es podien quedar als esmentats 
llocs si no se’ls millorava en aquest extrem.

Hi ha, però, senyorius en què cada fruit presenta una proporció 
específica que detallarem tot seguit. Ultra examinarem altres 
circumstàncies relatives a la partició, com ara el lloc on s’ha de fer o les 
condicions del conreu dels arbres que han produït els fruits.  

3. Les garrofes

Quant a les garrofes, la Carta de Parcent i Benigembla mana que es 
distribuesquen al quart (capítol XXXIII). En canvi, la de Forna estableix 
que s’hagen de partir a la cinquena (capítol V). La de l’Atzúbia obliga 
a repartir-les al terç (capítol VII). A la Vall de Gallinera parteixen a la 
sisena (capítol III). També a la Vall d’Ebo es segueix aquesta proporció. 

El capítol XI de la Carta Pobla de Pedreguer presenta una 
regulació força detallada en aquesta matèria: cada càrrega de garrofes 
que el vassall haja obtingut l’ha de portar directament des del bancal a 
la senyoria i, abans de descarregar-les, la persona nomenada pel senyor 
triarà la part que més li agrade i deixarà constància escrita de la quantitat 
de garrofes que l’hereter s’endú a casa. A més, si es troba algun equí que 
per descura del seu amo està menjant-se les garrofes que han caigut de 
l’arbre, no s’imposarà a aquesta acció cap pena.   

La Carta de Forna en el capítol XII descriu l’iter que el vassall ha 
de seguir amb les garrofes que ha arreplegat: 

(...) las haya de traer cada uno a su casa y acabar de coger el día que el señor 
señalase; las hayan de partir y traher la parte tocante a la señoría donde le 
fuere señalado.

Aquesta mateixa carta de poblament reconeix com a facultat del 
senyor la següent: 

(...) después de cogidas y partidas las garrofas y demás frutos salir a reconocer 
los árboles de dicho término y, si hallase estar mal cogido, cogerlos o hacerlos 
coger a quien bien visto le fuere sin dar parte alguno al dueño de cuyo fuere 
dicha heredad (capítol XIII). 

Aquesta és, doncs, una mesura amb què el senyor pretén obligar 
al vassall a collir tota la producció, sense permetre-li que deixe cap fruit 
a l’arbre. 

Mentre la Baronia d’Orba estiga sense arrendar, els vassalls 
hauran de portar la part de les garrofes que li pertoquen al senyor a la 
casa d’aquest; però, en el cas contrari, els arrendataris tenen l’obligació 
d’anar a arreplegar-les. Aquesta distinció la recull el capítol X de la carta 
de l’esmentat senyoriu, i és aplicable també a les almetles, els cereals i 
fins i tot altres fruits.   

4. Les figues

La Carta Pobla de l’Atzúbia mana que la partició de les figues 
siga al quart, so és, les tres parts per als pobladors y la una per al Señor 
(Capítol VII). Idèntica proporció trobem a les de l’Atzúbia (capítol VII), 
Parcent-Benigembla (capítol XXXIII) i Orba (capítol VIII). Per la seua 
banda, la de Forna diu que la partició de les figues serà a la sisena, i que 
la fruita ha d’estar seca y enjuta (capítol VI).

El capítol IX de la Carta Pobla de Pedreguer estableix que si algun 
vassall ven o amaga alguna porció de figues abans de fer-se la partició, 
el senyor el pot castigar com si es tractara d’una cosa furtada. Aquesta 
mateixa carta permet que els colons puguen emportar-se les figues del 
sequer a casa, ja que es considera que allí podran conservar-les millor 
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fins al dia que corresponga partir-les amb el senyor (capítol X). 

La voluntat d’incentivar la plantació de figueres es manifesta 
de manera expressa en el capítol XXXIX de la Carta de Parcent i 
Benigembla: 

(...) tots los que voldran plantar (...) figuerals (...), los puguen plantar sens que 
tinguen obligasió de pagar partisió alguna de tots los fuits que colliran de dites 
plantes, per termini de nou anys, contadors del dia que·s plantaran.   

La Carta de Benimeli fixa la casa senyorial com a lloc de la partició 
de les figues (capítol XIV).     

5. El raïm

La Carta Pobla de Parcent i Benigembla es refereix específicament 
als tres “fruits de les vinyes”, és a dir, el raïm, el vi i la pansa. Sobre el 
primer, el capítol XXXXI permet que els vassalls puguen collir raïm 
però exclusivament per al seu consum domèstic. Quant al vi i la pansa, 
la carta en qüestió estableix en la disposició XXXII que la partició es 
farà a la sisena, cinc parts per al vassall i la restant per al senyor. Però tot 
seguit el document fixa un lloc diferent per a la  distribució de cadascun 
d’aquests productes: el vi es repartirà allà on s’ha xafat el raïm, mentre 
que la pansa ho serà al domicili del vassall que l’ha elaborada. En canvi, 
la Carta de la Setla i Mira-rosa, preveu que la partició de la pansa tindrà 
lloc al sequer.

La poda anual dels ceps és una tasca agrícola absolutament 
necessària. La Carta de Parcent i Benigembla així ho assegura quan 
estableix en el capítol V que els colons tenen l’obligació de podar-les 
cada any, perquè si no ho fan és total roïna i perdisió i destrucsió de 
aquelles. Deixar d’efectuar-la comporta la pena de comís. Aquesta 
mateixa disposició mana que l’operació es realitze a ús de bons podadors 
i llauradors.      

La Carta de Forna disposa que cada colon ha de donar-li una 
cistella de raïm al senyor. Aquesta obligació té el caràcter d’anual, i 
cessarà en cas d’arrendament del senyoriu: 

(...) y, si acaso arrendare dicho lugar, en tal caso no estén obligados a dar 
ninguna cesta de uva a dicho arrendador.

Certament, una cistella no representa una càrrega massa onerosa 
per al llaurador de Forna, sobretot si tenim en compte que ha rebut les 
vinyes que treballa franques de partició. El colon no té l’obligació de 
distribuir la collita amb el senyor, només reservar-li una cistella de raïm. 
En aquest cas no hi ha partició, però el vassall sí li ha de pagar al titular 
del domini directe un sou anual per cada fanecada de vinya. Aquesta 
situació tan particular apareix regulada en el capítol VII de la Carta de 
Forna.

La Carta de l’Atzúbia en el capítol XI obliga a cada vassall a plantar 
quatre jornals de vinya sots la pena de 25 lliures en cas de contravenció 
i,durant els deu anys següents a la plantació, el colon no haurà de pagar 
cap dret emfitèutic al senyor.    

El capítol XV de la Carta de Sagra i Sanet regula la plantació 
de vinyes: entre altres requisits, exigeix que el colon prèviament haja 
obtingut la llicència senyorial. El fonament d’aquesta obligació el recull 
la referida disposició: (...) para que se vea que las tierras donde quiere 
plantar no son para pan. Una tal mesura ens indica la importància que 
tenia aleshores el conreu del blat i el pa elaborat amb la seua farina.

La Carta de Pedreguer disposa que, durant els quatre anys de 
partició, cada vassall podrà tallar de les seues vinyes tot el raïm que 
necessite per al consum de casa i fins i tot per a donar alguna cistella a 
qui li parega. Però, si el colon vol vendre raïm, està obligat a demanar 
llicència al senyor i de tot el que venga haurà de donar-li al senyor una 
quarta part. També podrà penjar raïms a sa casa i conservar-los allí fins 
l’hora en què es faça la partició del fruit. Tota aquesta normativa la recull 
el capítol IX de dita carta.

La Carta de la Vall de Laguar incentiva en el capítol XV la plantació 
de ceps per mitjà de la següent mesura:

Más, que cada vasallo (...) que quiera plantar viña nueva, así para vino como 
para paza, no esté obligado a pagar partición alguna dentro de ocho años. 

L’estipulació cinquena de la Carta d’Orba tracta el tema dels ceps 
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secs o extremadament vells: 

(...) que todas las viñas que (h)oy son de paza, el día que se secaren las plantas 
o estuvieren tan viejas que no fuesen de provecho, se hayan de bolver a plantar, 
tantas plantas, quantas se secaren o no fuesen de provecho.    

6. Les olives

La Carta de Forna disposa que les olives es pagaran al quart 
(capítol IV), mentre que la de l’Atzúbia estableix que es distribuiran 
al terç (capítol VII). En el capítol III la de la Vall de Gallinera regula 
el següent: (...) las aceitunas al quinto. També a la de la Vall d’Ebo se 
segueix aquesta mesura (capítol III). 

La Carta Pobla de la Vall d’Alcalà i Benissili no permet que els 
colons puguen decimalar1 les oliveres sense disposar de l’oportuna 
llicència senyorial. Aquest mandat apareix recollit en el capítol XX, que 
també regula el que s’ha de fer amb la llenya obtinguda: 

(...) quant les desimalaran, de lo ters de la llenya sia per a dites senyores i les 
dos parts per als dits pobladors, los quals tinguen facultat de escombrar les 
oliveres a ús y bon costum de bon llaurador.

1 Tallar els decimals o branques altes d’un arbre.

El capítol X de la Carta de la Vall d’Alcalà i Benissili ofereix 
als vassalls la possibilitat de disposar de quatre barcelles d’olives per 
a fer en salmorra sense pagar cap dret. La Carta d’Ondara, per la seua 
banda, la fixa en sis barcelles d’olives per a casa (capítol X). La de 
Sagra i Sanet en la seua redacció de 1610 permetia que es quedaren 
fins a mig cafís, però una modificació introduïda l’any següent elimina 
dita capitulació, ço és, la número XXI. En Jeroni Ferrer, comanador 
d’ambdues poblacions, la considera excessiva; li sembla que era dar 
ocasión que, si algun vasallo fuese ruin y quisiese defraudar, podría 
llevarse mucha aceituna, diciendo que era el medio cahiz de término. 
Per això, el comanador i els colons acorden llevar aquest capítol. 

 7. Les ametles

La Carta de l’Atzúbia estableix una partició de les ametles al quart. 
Aquesta mateixa proporció, la trobem recollida a la Carta de Parcent i 
Benigembla (capítol XXXIII). 

El capítol XVI de la Carta de la Setla i Mira-rosa obliga als vassalls 
a replegar totes les almelles que tindran en ses heretats i, tot seguit, 
contempla dos llocs on es pot fer el repartiment de la collita:

 (...) portarles a la casa del senyor o a la almàçera pera que allí se faça la 
partició ab lo senyor. Aquest mateix capítol determinen que la distribució es 
farà al quart, ço és, tres parts per al colon i una per al senyor.

Els Negrals disposen d’una carta de poblament que imposa 
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l’obligació a cada repoblador de plantar dos ametlers en les seues heretats 
(cap. XI) i, a més a més, estableix que les ametles s’hauran d’arreplegar 
en dies alterns i, el mateix dia que les hagen plegades, deuen portar-les a 
la casa del senyor; en cas d’incompliment d’aquest norma, la pena serà 
de seixanta sous i el vassall perdrà les ametles que haja recol·lectat. 

La Carta de Pedreguer obliga als colons a portar les ametles, 
així com aniran collint-les, a l’almàssera. Per a facilitar-los l’entrada 
el justícia i el jurats tindran una clau. Quan dins d’aquest recinte sis 
vassalls hagen dipositat totes les seues collites, es podrà procedir a fer la 
partició. Així ho ordena el capítol VI de l’esmentat conveni.

8. Els cereals

La Carta de la Vall de Gall de Gallinera fixa la partició dels cereals 
a la huitena (capítol IV). Idèntica proporció prescriu la capitulació quarta 
de la Vall d’Ebo.

Pel que fa a la dacsa, la Carta de Forna estableix que, abans de 
procedir a la partició, s’ha d’alfarrassar la collita de paniso o dasa per 
dues persones expertes. Una d’elles la nomenarà el senyor; l’altra, els 
veïns. El lloc de la partició serà el graner del senyor i els colons han de 
portar-hi la dacsa quan ja estiga seca. Així ho prescriu el capítol XI de 
la referida encartació.

Quant al blat, la Carta de Sagra i Sanet preveu en el capítol V la 

constitució d’un pòsit en cadascun d’aquests llocs mitjançant una doble 
aportació anual durant sis anys: d’una banda, les dues barcelles de gra 
que el senyoriu rep d’aquestes poblacions; de l’altra, cada vassall haurà 
de posar una barcella.

El capítol XI de la Carta de l’Atzúbia fa referència a les llavors de 
dos cereals  – el forment i l’ordi–, i institueix l’obligació del senyor de 
donar als seus vassalls totes les llavors que siguen necessàries per a la 
seua sembra.

La Carta de Parcent i Benigembla preceptua que els colons han de 
donar anualment al senyor una xàbega de palla, però no tenen obligació 
de donar-la a cap arrendatari si es presenta el cas d’arrendament de la 
baronia (capítol XXXIV).      

9. Els arbres fruiters

En aquesta matèria, la Carta de Parcent i Benigembla disposa el 
següent:

(...) i altres qualsevols abres fuitals, de qualsevol gènero i espècia que sien, [h]
agen de pagar i paguen perpètuament al quart (capítol XXXIII). 

Aquesta carta de poblament també estableix en la tercera de les 
capitulacions que la integren l’obligació d’empeltar tots els arbres bords 
que broten cada any a les terres de dita baronia. Aquesta carta eximeix 
als vassalls de fer la partició dels fruits de les pomeres, pereres, cirerers, 
albercoquers i pruneres que tenen a les terres d’horta si compleixen la 
següent condició: 

(...) que lo dit senyor o qualsevol religiós que estigués en la present baronia 
puga prendre i prenga (...) lo que [h]aurà de menester per a sa casa, i no 
ninguna altra persona ni arrendador (capítol XXXX).     

El capítol IX de la Carta de la Vall d’Alcalà i Benissili fa una 
distinció entre la fruita que els colons destinaran a la venda i la que es 
reservaran per al seu consum. Pel que fa a la primera, estableix aquesta 
norma: 
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(...) en respecte de les prunes, sireres, raïms de paner y altres fruytes fresques 
que vendran, se pague la sisena part de lo que aquelles valdran en dine[r]s. 

Quant a la segona, aquest precepte ordena actuar de la següent 
manera:

(...) y de les que menjaran fresques no paguen cosa alguna. 

Així mateix, els repobladors tenen l’obligació de manifestar la 
fruita que han venut fidelment i sense frau. 

El capítol XVIII de la Carta de Forna posa limitacions a l’esporgada 
dels arbres en general: 

(...) que ningún nuevo poblador ni sus descendientes en dicha baronía puedan 
cortar ni desimalar árbol alguno sin expresa licencia de dicha señoría, pero 
está en su facultad empero de poder limpiar dichos árboles de todo lo menudo 
con que no se corte rama que no sea seca. 

Aquesta mateixa carta declara exempt de tot pagament els arbres 
fruiters plantats a les terres d’horta pel fet d’estar ja subjectes al cens 
d’un sou per fanecada.

També, el capítol XII de la Carta de Benimeli regula la qüestió dels 
arbres: prohibeix que, sense la llicència del senyor o el seu procurador, 
els vassalls puguen arrancar-los, tallar-los o decimalar-los. 

La capitulació segona de la Carta d’Orba recull el supòsit del final 
del cicle vital dels arbres, i ordena que els colons que:

(...) si alguno se muriere o secare, hayan de poner otro en su lugar, conforme la 
tierra lo requiere y esto dentro de un año. 

L’incompliment d’aquest precepte suposa l’aplicació d’una pena 
pecuniària de seixanta sous; però, a més a més, se li reconeix al senyor 
o els seus oficials la facultat de plantar l’arbre a expenses del vassall que 
no ha fet.

10. L’alfals i altres herbes

La capitulació XI de la Carta d’Ondara permet que cada colon 
puga plantar una fanecada d’alfals per a les seues calvacadures sense 
que haja de partir amb el senyor amb una excepció:

(...) y si acàs los dits pobladors vendran dita herba, en tal cas hajen de pagar 
lo ters de la que vendran.

La de Forna concedeix a cada colon una fanecada d’horta en el 
capítol XVI, sense que haja de partir l’alfals sinó només pagar el cens 
ordinari, ço és, un sou. Però hi ha una situació que pot alterar aquesta 
regla general:

  (...) y, si dichos nuevos pobladores o alguno de ellos por ningún tiempo ni sus 
descendientes en dicha Baronia partieran o dividieran dichas tierras, en tal 
caso no pueden hacer más hierva de la que respectivamente tocare a la tierra 
huerta que tubiere.

El capítol X de la Carta de Benimeli disposa que l’alfals que s’haja 
sembrat cada any s’alfarrassarà al mes de març per dues persones: l’una, 
la posarà el senyor; l’altra, els jurats de dit lloc.

La de Pedreguer obliga al senyor a donar a cada vassall una 
fanecada de terra franca per a la sembra d’herba i hortalissa. Però, si 
el vassall s’excedeix d’aquesta extensió, tot allò que haja sembrat de 
més estarà subjecte a la partició al quart com la resta de fruits. Si el 
vassall ven tota o una porció de la collita que ha tret d’aquesta fanecada, 
també li haurà d’abonar al senyor una quarta part. Aquesta regulació 
està continguda en el capítol XII de la referida carta de poblament.   

11. Les moreres

En el cas de les moreres, el capítol XXXIII de la Carta de Parcent 
i Benigembla determina que la partició s’ha de fer al quart; però els nous 
morerals que es plantaran estaran exempts de partició durant un període 
de nou anys, segons allò que disposa el capítol XXXIX.

En el capítol XXXIV de la Carta de Forna, el senyor es reserva per 
a si totes les moreres que hi ha plantades al terme d’aquesta baronia, tant 
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les que es troben a les terres de secà com a les de regadiu.

12. Conclusions

L’anàlisi de les cartes esmentades posa de manifest la voluntat 
d’afavorir determinats conreus. Aquest és el cas de la vinya als senyorius 
de L’Atzúbia, Forna i Sagra-Sanet o la d’ametler als Negrals i Parcent-
Benigembla. I encara hi podríem afegir alguns exemples més: les 
oliveres, els garrofers o les moreres, a Forna i Parcent-Benigembla. La 
plantació s’incentiva eximint al vassall de la partició durant un període 
d’anys que oscil·la entre els sis i els onze. No és, però, l’única manera 
de planificar l’activitat agrícola: hi ha cartes que recullen l’obligació 
de plantar una espècie vegetal en concret. Una tal situació es dóna als 
Negrals (un ametler i una morera tots els anys) o a Forna (quatre jornals 
de vinya). 

Una altra qüestió que afecta a la partició de fruits és la manera 
en què s’ha d’efectuar. Les cartes pobles solen designar un lloc on cal 
dipositar la collita. Aquest varia segons el tipus de fruit. Així, la Carta 
Pobla de Forna fixa el graner del senyor per al cereal, però en el supòsit 
de les garrofes només diu donde le fuera señalado como sea dentro de 
dicho Lugar. Per al cas de les olives, la de l’Atzúbia estableix l’obligació 
de portar-les a l’almàssera senyorial. Quan es tracta de raïm, la partició 
es fa lògicament dins el recinte on es troba el cup del lloc. D’aquesta 
manera ho disposa la Carta Pobla d’Alcanalí, que també es refereix al 
lloc on s’han de repartir la pansa i les figues (el sequer) i el blat (l’era).

Finalment, de la comparació de les cartes objecte d’aquest 
estudi podem concloure que la regla general és que les collites siguen 
transportades directament al lloc on s’ha de fer la partició de fruits, 
però hi ha alguna excepció com és el cas de la Carta de Pedreguer, que 
permet que el colon s’emporte les figues del sequer a casa fins al dia que 
corresponga distribuir-les amb el senyor, o que penge els raïms en una 
habitació de la seua vivenda fins al moment en què s’hagen de partir.
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ARQUITECTURES ABSENTS A ONDARA. 
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Carles Martí Ginestar
carlesmartiginestar@gmail.com

RESUM: un treball sobre l’antic Calvari del Barri del Crist 
a Ondara. El propòsit de l’estudi és localitzar i analitzar cada una de 
las antigues capelles construïdes en obra de mamposteria i ceràmica 
esmaltada representant cadascuna de les catorze estacions que conformen 
el via crucis. 

PARAULES CLAU: arquitectures absents, ceràmica, estació, 
capelleta, Calvari, Barri del Crist, Ondara.

RESUMEN: Un trabajo sobre el antiguo Calvario del Barrio 
del Cristo en Ondara. El propósito del estudio es analizar y localizar 
cada una de las antiguas capillas construidas en obra de mampostería 
y cerámica esmaltada representando cada una de las catorce estaciones 
que conforman el via crucis. 

PALABRAS CLAVE: arquitecturas ausentes, cerámica, estación, 
capilla, Calvario, Barrio del Cristo, Ondara.

ABSTRACT: a research about the old Way of the Cross in Ondara’s 
Christ district. The aim of this study is to analyse and localize each of 
the old chapels built in masonry and adorned ceramics representing the 
fourteen stations of the Way of the Cross.

KEYWORDS: absent architectures, ceramic, station, chapel, 
Way of the Cross, Christ district, Ondara.

ÜBERSICHT: eine Forschung über den Kreuzweg im 
Ondara’s Christusquartier. Die Absicht dieser Studie ist, die 
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alten Stationen aus Mauerwerk und glasierte Keramikplatten, 
an denen die vierzehn Stationen des verloren gegangen 
Kreuzweges dargestellt waren, zu localisieren und analysieren.  

SCHLÜSSELWÖRTER: abwesende Architekruten, Keramik, 
Station, Kapelle, Kreuzweg, Christusquartier, Ondara.

Pròleg

Arquitectures Absents a Ondara és un projecte que pretén recuperar 
i donar a conèixer aquelles construccions importants del poble que han 
desaparegut, o que per les modificacions que han patit, ja no les trobem 
en el seu estat original.

La vocació d’aquest projecte és clara, materialitzar-se en una 
exposició a base de panells monogràfics amb fotografies, textos, plànols 
d’arquitectura essencials (plantes, seccions o alçats) i l’acompanyament 
d’alguna maqueta representativa. El resultat d’aquesta recerca pretén 
crear un vincle entre les generacions més joves i els nostres majors; 
d’aquesta manera, els que van tenir l’oportunitat de conèixer aquell 
patrimoni, compartisquen les seues històries personals sobre els vestigis 
del nostre poble.

Patrimoni seleccionat 

Entre el Patrimoni desaparegut o distorsionat, posarem el punt de 
mira en construccions tant de caràcter religiós com civil. Destacarem, 
aquelles dutes a terme com a conseqüencia de la bonança econòmica en 
temps d’exportació de la pansa, i que presenten major rellevància com 
el Teatre Eslava l’any 1888 o la Plaça de Bous el 1901.

• Teatre Eslava

• Trinquet Las Delicias

• Antic Pont del Prado 

• Escola Els Pins

• Font Fonda

• Pòrxens, Plaça Major

• Mercat Municipal

• Capelletes del Barri del Crist

• Ermita del Crist

• Plaça de Bous (primitiva)

• Cinema Victoria

Figura 1. Plànol d’Ondara amb la ubicació del Patrimoni objecte d’estudi.
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Les Capelletes del Barri del Crist

Origen del calvari

A finals del segle XVIII i sobretot al llarg del XIX apareixen de 
forma generalitzada els calvaris a la Marina Alta. La construcció de les 
primeres capelles a Ondara fou cap a finals del 1852 seguint l’exemple 
d’altres municipis veïns. Segons les paraules del metge Miralles:

En primeros de Enero se ha dado principio al nuevo Calvario que se ha 
construido a expensas de algunos devotos, haciendo cada uno de ellos una 
capillita, colocando la primera en la misma esquina del cementerio.1

Com és el cas d’Ondara i Alcalalí a la nostra comarca, el camí del 
Calvari s’iniciava en un punt de marcat caràcter religiós: el cementeri. 
Dit açò, cal afegir que parlem de l’antic camposanto i no l’actual, que 
va ser inaugurat el 1854 a les Alfatares. La localització exacta d’aquell 
primer cementeri quedava definida pel traçat del carrer Sant Lluís, 
Constitució i Santa Anna. Aquesta ubicació no va ser casual, sinó que 

1 MIRALLES, Robert: Ondara dels orígens a 1900, ps.507-508

es trobava connectat al vial més important que enllaçava el nucli urbà 
consolidat i el nou barri en desenvolupament, el carrer Sant Joan de Déu.

Per definició via crucis, en llatí “camí de la creu” o popularment 
també anomenat calvari, és una pràctica devocional catòlica típica de 
la Setmana Santa i que conforma un recorregut.  Aquesta, recorda els 
diferents successos de la vida de Jesucrist des del moment en que va ser 
pres i condemnat, fins la seua crucifixió i sepultura.

A cadascún dels passatges, queda assignada una estació (parada 
del camí) fins completar el calvari amb un total de catorze estacions 
segons el format de via crucis tradicional.

Les estacions o capelletes, es reconeixen generalment com 
estructures o pilons verticals d’obra emblanquinada o pedra de silleria 
rematades normalment amb una creu. Les capelletes, i d’ahí el seu nom 
popular, estaven destinades a acollir en els seus nínxols la representació 
de cadascuna de les estacions i pautar el recorregut del via crucis.

Estació I: Jesús és condemnat a mort

Estació II: Jesús porta la creu

Estació III: Jesús cau per primera vegada

Estació IV: Jesús troba a sa mare, la Verge Maria

Estació V: Simó el Cirineu ajuda a Jesús a portar la creu

Estació VI: La Santa Verònica eixuga el rostre de Jesús

Estació VII: Jesús cau per segona vegada

Estació VIII: Jesús consola a les dones de Jerusalem

Estació IX: Jesús cau per tercera vegada

Estació X: Jesús és despullat de les seus vestidures

Estació XI: Jesús és clavat en la creu (crucifixió)

Figura 2. Ubicació de l’antic cementeri entre  
els carrers Sant Lluís, carrer Constitució i Santa Anna.
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Estació XII: Jesús mor en la creu

Estació XIII: Jesús és davallat de la creu

Estació XIV: Jesús és sepultat

Desenvolupament urbanístic i desaparició de les capelles

L’eixample d’Ondara, al Sud del carrer Nou i l’Oest de l’avinguda 
d’Alacant - amb la particular existència d’elements urbans com el el 
calvari i l’Ermita del Crist, va originar una mena de segon poble que, 
amb el temps, es convertiria en l’actual barri del Crist, també anomenat 
barri del calvari o de les capelletes.

Però va ser el ràpid i feroç desenvolupament urbà del barri, la raó 
per la qual comencen a desaparèixer aquestes peculiars construccions. 
El traçat dels carrers no sempre va coincidir amb els camins preexistents 
i les fites entre bancals, on s’havien erigit les capelletes. Així que, per un 
costat, la necessitat d’obrir nous carrers - i el posterior alçament de les 
cases-, i per altre, la manca de protecció i escàs interés, tant per part de 
les autoritats civils com eclesiàstiques, va significar la desaparició, quasi 
total, de les capelles.

Figura 3. Posició original de la Capelleta I a l’encreuament del Carrer Constitució i 
Santa Anna. El transformador elèctric del Carrer Santa Anna n’és revelador. 

Figura 4. Capelleta V situada a l’encreuament de l’Avda. de l’Oest  
i Carrer Menéndez Pidal amb riurau de Baidal al fons.

Figura 5. Capelleta situada al Carrer Menéndez Pidal,
pròxima a l’Ermita del Crist.
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El Patrimoni conservat de l’antic calvari  

Les manisetes traslladades

Els plafons de la primera estació (Jesús és condemnat a mort), 
són les restes més conegudes de l’antic calvari d’Ondara. De fet, són 
els únics que es conserven exposats de manera pública a la fatxada del 
carrer Constitució n° 9, casa contigua al Forn de Gabriel Ana. El seu 
estat de conservació és relativament bo, llevat dels impactes sobre els 
soldats romans. D’aquesta capella cal dir, tal i com ens va fer saber el 
nostre veí Pepe Gil, què actualment no s’hi troba en la seua ubicació 
original. Ell mateix va rebre, en el seu dia, l’encàrrec de tombar-la i 
moure els plafons fins on es poden contemplar a dia de hui. L’antiga 
posició de la capella es dedueix que n’estaria a l’encreuament del carrer 
Santa Anna i Constitució, tal i com s’aprecia a la Figura 3.

L’últim nínxol de maçoneria

Són molts els que hauran passat pel carrer Fondària sense adonar-
se’n de l’existència d’una de les antigues capelles. Es tracta d’una xicoteta 
construcció juxtaposada a una de les cases del camí. Però la particularitat 
d’aquesta no sols recau en la curiosa, al mateix temps que antinatural 
juxtaposició -aquestes tenen la vocació de ser elements verticals aïllats-, 
sinó també per tractar-se de l’únic nínxol que conservem. Gràcies a la 
supervivència d’aquesta capella coneguem les dimensions aproximades 
de les capelles, però no podem dir el mateix de les seues manises. Per 
desgràcia, solsides, fruit de l’abandonament i objecte de nombroses 
malifetes durant els darrers anys.

Figura 6. Plànol aeri de les Capelletes de l’antic calvari.

Figura 7. Capelleta I: Jesús és condemnat a mort. 
Detall de les manises del carrer Constitució, 9.

Figura 8. Última capella que es conserva de l’antic Calvari corresponent 
 a l’Estació VI, juxtaposada a la fatxada de Casa Pepita la Guapa.
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Els plafons que creiem desapareguts

Durant la recerca d’informació van ser molts veïns del poble, i 
en especial els del barri, els que van brindar el seu temps i  incalculable 
ajuda. Però la recollida d’informació no sempre és una tasca fàcil de 
gestionar. Els testimonis orals poden no correspondre amb les fotografies 
o, fins i tot,  arriben a contradir-se entre veïns. Però de vegades també 
hi ha lloc per a les sorpreses. En aquest cas, parlem del descobriment 
de dos plafons ceràmics supervivents, corresponents a les dues últimes 
estacions i que es troben en perfecte estat de conservació.

L’estació XIII, penúltima del calvari, va ser retirada per un dels 
veïns en el moment en què, com molts altres, va haver d’alçar casa. 
Com que la capelleta es trobava a la seua parcel·la, va decidir guardar-
la amb la intenció de recol·locar-la un dia a la fatxada. Tot i que mai va 
ser reubicada, les manises han quedat durant tots aquests anys sota la 
protecció i cura del nostre veí.

Per altra banda, i seguint un camí semblant al de la capelleta 
anterior, els plafons corresponents a l’última estació encara continuen en 
vida. Cal assenyalar, que va ser de les capelletes més difícils de trobar i 
va ser gràcies a un testimoni revelador, el que va fer que pararem especial 
atenció a la clàssica fotografia dels Festers del Crist davant de l’Ermita. 
Imaginar que el Calvari culminaria en l’Ermita podia considerar-se una 
obvietat, però la localització exacta de la capella era tot un interrogant per 
esclarir. Com que l’ermita ha estat objecte de nombroses intervencions, 

calia agafar alguna foto dels Festers, però no qualsevol. La clau estava 
en agafar-ne una anterior al 1988 i posar atenció a la llinda de la porta 
(Figura 10). Exactament va ser en aquest any quan la capelleta va ser 
substituïda per una campana. Una vegada retirada de la fatxada de 
l’Ermita, un altre veí sel poble va decidir guardar-la i donar notícia a la 
Parròquia. Sense haver rebut cap resposta de què fer amb les manises, 
encara les conservava en un magnífic estat i sense ser conscient de la 
quantitat d’informació que aquestes manisetes aportarien (Figura 11).

Figura 9. Manises en perfecte estat de conservació.  
Capelleta XIII: Jesús és davallat de la creu

Figura 10. Fotografia Festers del Crist del 72.

Figura 11. Manises ceràmiques en excel·lent estat de conservació. 
Capelleta XIV: Jesús és sepultat.
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Les capelles i els plafons ceràmics

Les capelletes

Les capelletes del via crucis són generalment mollons o pilons 
verticals i exempts (Figures 3, 4 i 5) amb un espai resguardat a mode de 
nínxol destinat a la col·locació de les manises. La composició formal de 
les capelles d’Ondara segueix un esquema clàssic dividit en tres parts: 
basament, fust i remat clarament diferenciats.

Gràcies a la capella que es conserva al carrer Fondària podem fer 
la següent descripció. El basament és una base paral·lelepipèdica de 
60cm d’alçada i un metre d’amplària. Sobre aquesta i separada amb uns 
taulells diferenciadors, arranca el cos principal o fust lleugerament més 
estret de 90cm on destaca el nínxol o fornícula destinat a la col·locació 
de les manises a una alçada aproximada de 215 cm. Per davall de la 
ceràmica vora els 180 cm d’alçada, apareix una nova línia de motlura. I 
per últim, una coberta piramidal a quatre aigües que arranca sobre unes 
motlures i es resol amb teula àrab als quatre careners i rajola plana en 
els intersticis a mode de faldons. Amb la creu com a punt més alt, arriba 
a una alçada total d’uns 3,5 metres.

Els materials emprats en la construcció d’aquests mollons era la 
maçoneria, és a dir, obra tradicional a base de ciment i rajoles pintades 
en blanc on destacava sobretot la ceràmica policromada de les estacions.

Els plafons ceràmics

Les estacions del calvari d’Ondara, com la majoria de casos de la 
Marina Alta, estan compostes per un total de quatre taulells amb format 
de 2x2 i 20x20 cm cadascun col·locats en un espai protegit anomenat 
fornícula. La dimensió del nínxol, en el cas d’Ondara, és 60x60 cm i una 
profunditat de 30cm per tal de protegir la ceràmica de l’acció del sol, 
pluja o gelades.

Pel que fa a l’antiguitat dels plafons, sabem gràcies a una publicació 
específica sobre ceràmica de la Marina Alta,2 que les estacions del calvari 
d’Ondara estan datades de l’any 1942.

A més d’això i com anomenàvem abans, el descobriment de 
la catorzena capelleta va revelar el nom de l’empresa fabricant de la 
ceràmica (Figura 13).

Així doncs, tal com demostra la firma en la última de les estacions 
sabem que els plafons d’Ondara procedeixen de la fàbrica de taulells 
Leopoldo Mora de Manises. Fàbrica que a dia de hui encara continua 
oberta. Tal i com ens va fer saber aquesta empresa, els taulells van ser 
pintats per Mariano Boix i arribats des de València, segurament, per 
mitjà del Sr. Vicente Costa Avellà, constructor i, en el seu dia també, 

2 SENDRA BAÑULS, Fernando: Plafons ceràmics i imatges devocionals a la Marina Alta

Figura 13. Detall firma del fabricant L. Mora - Manises 
Capelleta XIV i última del Calvari d’Ondara.

Figura 12. Vista frontal (esquerra) i vista lateral (dreta) d’una capelleta del calvari 
d’Ondara amb les mesures extretes de la capelleta del Carrer Fondària.
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alcalde de Pedreguer. Aquest vincle comercial justifica l’existència, tant 
a Ondara com en la comarca, del nombrós Patrimoni ceràmic procedent 
d’aquest fabricant tauleller.

Diversitat de plafons a Ondara

Però si el Calvari va ser erigit el 1852 i els plafons són del 1942, 
què hi va haver els 90 anys anteriors? Hi havia altres manises abans 
d’aquestes? A dia de hui no és un fet confirmat, però sembla haver 
indicis que així va ser.

Si parem atenció al pati de llums del Centre Parroquial d’Ondara, 
trobem diferents ceràmiques acompanyant una Mare de Déu de la Soledat 
- també de Leopoldo Mora - emmarcades en una motlura (Figura 15). 
Entre aquestes ceràmiques, s’hi troben un total de sis estacions de calvari. 
Més concretament cinc plafons del que pareix ser un mateix via crucis 
(Estacions I, II, II, IV i VII) i un altre plafó de diferents característiques, 
i per tant d’un altre calvari diferent (Estació XIII).

Tot i no poder confirmar la procedència d’aquestos sis plafons, no 
és difícil imaginar que les manises van ser reemplaçades a Ondara amb 
el pas del temps per diverses raons. Per una banda, els efectes derivats 
de la humitat, és a dir, el despreniment de fragments a causa de la inflor i 
el posterior esclafit de la ceràmica. O d’altra banda, l’acció voluntària de 

l’home com són, especialment freqüents, els trets de balins o pedrades 
sobre les cares dels soldats romans i les seues armes, o fets històrics 
excepcionals com el de la Guerra Civil (on va ser destruït un nombrós 
patrimoni religiós). Per tant, estem davant del suposat d’haver tingut un 
total de 3 calvaris, o millor dit, un únic on es van mantenir les capelletes, 
però on van anar substituint-se les manises conforme van fer-se malbé.

Un altre fet que atorga més versemblança a l’hipòtesis anterior, és 
el fet de trobar a Ondara manises amb molt diferents tipus d’estargit3. 
Del que s’intueix, podria ser una de les manises del calvari original 
de finals del XIX pel seu estat de conservació més delicat (Figura 16, 
esquerra). Aquest primer calvari podria haver estat reemplaçat pel 
natural deteriorament de l’esmalt i la ceràmica; passant per un altre 
calvari; passant per un altre calvari de major qualitat pictòrica, gràcies, 
segurament, als avanços tècnics en la producció taulellera i decorativa 

3 Estargit: tècnica de dibuix primitiva que consisteix en utilitzar una plantilla retallada per a la reproducció 
seriada de dibuixos.

Figura 15. Plafons ceràmics del Centre Parroquial 
 Santa Anna d’Ondara.

Figura 14. Exemple de ceràmiques procedents de la fàbrica de Manises,
Leopoldo Mora.

Imatge Lloc Datació
Mare de Déu de la Soledat
Sant Vicent Ferrer
Calvari
Calvari
Calvari

Centre Parroquial d’Ondara
Beniaia
Ondara
Murla
Vall de Laguar

-
1954
1942
1950
1950
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(Figura 16, centre). La substitució d’aquestos plafons podria obeïr 
a la seua destrucció parcial en temps durant la Guerra fins arribar als 
últims plafons amb una fantàstica policromia i un dibuix que demostren 
un control absolut de la perspectiva així com l’acompanyament de 
text en cada estació. Aquest fet podria tenir relació amb una creixent 
alfabetització de la població.

Situació i recorregut del Calvari

Com tots els calvaris de la Marina Alta, el d’Ondara consistia 
també, o al menys inicialment, en un recorregut periurbà (Figura 17), 
és a dir, un traçat amb inici a les rodalies del poble i final sobre una 
elevació rematada per l’ermita del Santíssim Crist de l’Agonia.

A diferència de recorreguts més clàssics, com bé podria ser el 
calvari d’Alcalalí en línia recta ascendent de 270m, el calvari de Murla 
en forma de “V” i 200 metres de longitud, o el de calvari de Vall de 
Laguar en ziga-zaga d’uns 260m. El d’Ondara tenia la particularitat 
de seguir un traçat caragolat i una longitud de de 700 m. Aquest seria 
doncs, el calvari més llarg de la Marina Alta.

A continuació la representació del calvari sobre dues imatges aèries 
d’Ondara. En primer lloc, corresponent a l’any 1956 on s’observen les 
primeres illes consolidades del barri del Crist; al Sud del carrer Nou 
i l’Oest de l’avinguda d’Alacant. El via crucis és pot considerar, com 
s’ha indicat anteriorment, íntegrament perirubà. Aquest s’obria pas 
entre fites de bancals i acabava a l’Ermita del Crist, rodejada de certes 
construccions. Aquestes però, eren cases disperses, típiques de l’entorn 
rural i vinculades a l’explotació del camp, com bé justifiquen l’existència 
dels seus riu-raus (encara en peu de casa Baidal o el de la desapareguda 
Casa de l’Era). Figura 16. Plafons ceràmics del Centre Parroquial (esquerra i centre) 

 i plafó supervivent del calvari d’Ondara.

Poble Distància (m) Traçat
Murla

Vall de Laguar
Alcalalí

Pedreguer
Ondara

200
260
270
520
700

V
ziga-zaga
rectilini

ziga-zaga
caragolat

Figura 17. Exemple de calvaris de la Marina Alta.

Figura 18. Traçat del Calvari superposat sobre 
imatge aèria d’Ondara l’any 1956
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En segon lloc, una fotografia d’Ondara molt més recent 
corresponent a l’any 1989, on el barri ja es troba totalment consolidat 
i quasi en el mateix estat en que el trobem a dia de hui. En cas que el 
calvari continuara viu, estaríem parlant d’un recorregut totalment urbà 
en l’actualitat.
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EL RIU GIRONA: UN RIU MEDITERRANI 
COSTANER A PROTEGIR.

Hermenegild Maria i Femenia.
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hmariafemenia@yahoo.com

1. El riu Girona

El Girona és un riu mediterrani intermitent, autòcton valencià i 
també autòcton de la Marina Alta, ja que discorre en la seua totalitat 
per territori de la nostra comarca. És un riu ondarenc, el riu d’Ondara 
en majúscules, encara que en tenim un altre més humil però també molt 
nostre, l’Alberca.

El riu Girona naix al terme municipal de la Vall d’Alcalà, a 
aproximadament 650 m sobre el nivell de la mar, i desemboca a la 
Mediterrània a la Punta de l’Almadrava, al límit entre els termes 
municipals de els Poblets i Dénia, després de recórrer 34,7 km. Té una 
conca hidrològica de 105 km2 de superfície.

Roselles vora el riu Girona al terme d’Ondara. Abril 2009.
Font: Wikimedia Commons.
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El seu tram alt, des de la capçalera a l’embassament d’Isbert, 
discorre en la major part encaixonat al barranc de l’Infern, excavat per 
l’erosió fluvial de les aigües del riu. Aquest tram de 14,31 km recorre els 
termes municipals de Vall d’Alcalà, Vall d’Ebo i Vall de Laguar, estant 
ja protegit per la seua inclusió en el LIC Valls de la Marina i la ZEPA 
Muntanyes de la Marina.

El tram que comprèn els cursos mitjà i baix del riu, des de 
l’embassament d’Isbert a la mar, discorre al llarg de 20,38 km per una 
plana al·luvial creada pels sediments aportats pel mateix riu. Travessa 
els termes municipals d’Orba, Benidoleig i dels pobles de la Rectoria 
(Tormos, Sagra, el Ràfol d’Almúnia, Benimeli i Sanet i els Negrals), 
on rep les aigües del principal afluent, la Bolata. Finalment, travessa els 
termes de Beniarbeig, Ondara, el Verger, els Poblets i Dénia.

El règim hidrològic d’aquest últim tram té màxims de cabal durant 
la tardor i la primavera i mínims durant el període d’estiatge, arribant 
a faltar l’aigua superficial durant els mesos d’estiu. Això es correspon 
amb el règim de pluges, un màxim pluviomètric en els mesos d’octubre 
i novembre, un hivern relativament sec, un repunt de les precipitacions 
durant els mesos d’abril i maig i, finalment, un estiu extremadament sec. 
Per a una millor comprensió de la dinàmica del riu Girona, ressenyarem 
que a any hidrològic 2011-2012, un any de poques precipitacions, va 
haver aigua en circulació fins a la primera quinzena del mes d’agost, 
quedant posteriorment relegada l’aigua a les gorgues permanents, o 
tolls, alimentades per la circulació subterrània i que actuen de reservoris 
per a la vida aquàtica fins les pluges de tardor.

També reflecteix el règim hidrològic del riu Girona en els seus 
trams mitjà i baix la geologia de les serres on es recarreguen els aqüífers 
que li aporten els cabals. L’aqüífer Almudaina-Alfaro-Migdia-Segària 
pren el nom de les serres càrstiques on es recull l’aigua de pluja que 
descarrega majoritàriament en les fonts de la Bolata, el segon brollador 
d’aigua de la província d’Alacant, després de les Fonts de l’Algar. 
Aquesta aigua de pluja, després de filtrar-se en les roques calcàries i 
recórrer uns pocs quilòmetres sota terra, troba capes impermeables 
d’argiles que l’obliguen a eixir a la superfície, bàsicament en la Bolata 
(Tormos), les fonts de Sagra i la font del Ràfol, d’on naix la cava de Sanet. 
Aquests cabals, almenys la part no aprofitada per al regadiu, discorre 

pel barranc de la Bolata, que desguassa al Girona aigües avall de la 
població de Sanet i els Negrals. Aquestes, i les aportacions d’altres fonts 
menors, conformen pràcticament tot el cabal que porta el riu en aquest 
tram. Només arriben cabals del tram alt en època de pluges torrencials i 
avingudes, i durant pocs dies o, excepcionalment, setmanes. Aquest tipus 
d’aportacions, juntament amb l’absència d’abocaments industrials en tot 
el recorregut, comporta una bona qualitat de l’aigua en aquest tram.

Per definir els paràmetres de qualitat de l’aigua que circula en 
superfície pel Girona ens basarem en un treball inèdit (PASQUAL, 2008). 
Aquest treball va ser subvencionat pel programa “Joves Investigadors” 
de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), on va participar l’autor 
d’aquest article juntament amb alumnes de batxillerat i professors de 
l’IES Xebic d’Ondara i d’altres IES de la comarca.

Els treballs de camp es van realitzar durant la tardor, l’hivern i la 
primavera de l’any hidrològic 2007-2008. Es prospectaren tres estacions 
de mostreig, situades a la Vall d’Ebo, Sanet i els Negrals i Ondara, 
encara que només ens referirem a les dues últimes, ja que són les que 
estan situades en el tram objecte d’aquest article.

2. Caracterització fisicoquímica

Els resultats denotaren l’excepcional qualitat de l’aigua del riu 
Girona. Com a resum, podem donar els resultats de la taula 1, valors 
mitjans, ja que hi va haver poques variacions en els valors dels paràmetres 
per a cada estació.

(Taula 1) Caracterització fisicoquímica de l’aigua del riu Girona. Valors mitjans de 
la temporada de mostreig 2007-2008.
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La bona qualitat de l’aigua és corroborada també per altres 
autors (ZAMORA, ET AL., 2005) que van efectuar les determinacions 
fisicoquímiques en dues estacions de mostreig d’aquest tram durant la 
primavera i la tardor de 2003. Una de les estacions, Sanet i els Negrals, 
coincideix amb una de les estacions prospectades en el nostre treball. 
L’altra, situada en el Verger, se situa aigües avall de la d’Ondara.

3. Caracterització biològica

Per avaluar la qualitat de les aigües dels rius de la Península Ibèrica 
s’ha estès l’ús d’una adaptació del sistema britànic de puntuació BMWP, 
coneguda com a índex IBMWP (Iberian Biomonitoring Working Party, 
abans BMWP’). Aquest mètode biològic està basat en la taxonomia dels 
macroinvertebrats recol·lectats com a bioindicadors de la contaminació 
de les aigües. S’ordenen les famílies de macroinvertebrats per grups 
seguint un gradient de menor a major tolerància a la contaminació. A cada 
família li correspon una puntuació que oscil·la entre 10 i 1. Després de la 
identificació dels macroinvertebrats s’elabora l’inventari de les famílies 
presents, s’assigna la puntuació que cada família té i s’obté el valor de 
l’IBMWP, per la suma total de puntuació de cadascuna d’elles. L’índex 
IBMWP es pot adaptar als diferents ecotips de les masses aquàtiques. 
Per a l’ecotip 18, rius mediterranis costaners, corresponent al riu Girona 
en aquest tram, la puntuació seria la de la taula 2 (ALBA-TERCEDOR, 
ET AL., 2002).

(Taula2) Relació entre la puntuació IBMWP i la qualitat de l’aigua.

Els resultats obtinguts en les dues estacions de mostreig 
prospectades que estan situades en els trams del riu Girona objecte 
d’aquest treball es detallen a la taula 3.

Les dades s’han d’interpretar en el context en què van ser preses les 
mostres. El 12 d’octubre de 2007 unes pluges d’excepcional intensitat 
van provocar una gran riuada a la conca del Girona. Aquest fet catastròfic 
va interrompre la successió ecològica en el llit del riu. Els mostrejos es 
van iniciar tot just un mes després d’aquest succés, per la qual cosa 
les primeres prospeccions ofereixen dades molt baixes, corresponents a 
aigües de qualitat dubtosa. En un altre context podríem haver interpretat 
aquests resultats com corresponents a aigües contaminades, però els 
resultats fisicoquímics corresponents ens indicaven just el contrari. En 
els resultats dels mostrejos següents observem un augment dels valors 
de l’índex IBMWP, que podem correlacionar amb el desenvolupament 
de la comunitat biològica existent.

Destaquem el valor obtingut en l’únic mostreig de primavera per a 
l’estació d’Ondara. Aquest valor correspon de llarg a aigües de qualitat 
bona, aigües no contaminades o no alterades de manera sensible, i estat 
ecològic molt bo. Era d’esperar que, d’haver fet prospeccions de final de 
primavera i principi d’estiu, amb cabals en superfície encara importants, 
els resultats haurien estat en la mateixa categoria.

En resum, de l’anàlisi de les dades obtingudes, tant biològiques 
com fisicoquímiques, podem deduir una qualitat de l’aigua bona, 
corresponent a aigües poc alterades. Aquestes dades corroboren els 
resultats obtinguts en treballs anteriors (PASQUAL, 1994; ZAMORA 

(Taula 3) Resultats puntuació IBMWP a Ondara i Sanet la temporada de mostreig 
2007-2008.
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ET AL., 2005) . Aquests últims autors donen dades de l’índex IBMWP 
de 127 per a Sanet i els Negrals i de 97 per a el Verger en un mostreig de 
la primavera de 2003, valors que corresponen a aigües no contaminades 
o no alterades de manera sensible i un estat ecològic molt bo. Aquesta 
qualitat de l’aigua és el suport d’una comunitat biològica rica i diversa.

4. Singularitat de l’espai natural

Segons l’Informe per a la Comissió Europea sobre els articles 5 i 
6 de la Directiva Marc de l’aigua (DMA), publicat per la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer (CHX) l’any 2005, aquest tram final del riu 
Girona es cataloga com a massa d’ aigua número 263, codi de massa 
25.02 i ecotipus 18, rius mediterranis costaners. Els de la comarca 
de la Marina Alta són els més característics d’aquest ecotipus dins la 
demarcació de la CHX.

A l’Annex I de la Directiva 92/43/CEE (Directiva “Hàbitats”) 
es classifica aquest tipus d’hàbitat com a “3290 Rius mediterranis de 
cabal intermitent del Paspalo-Agrostidion”. Aquest tipus d’hàbitat es 
distribueix per totes les comarques de clima mediterrani de la meitat 
oriental de la Península Ibèrica. Es tracta de corrents fluvials intermitents 
que sovint es dessequen completament a l’estiu, de vegades deixant 
petites zones entollades en les concavitats de la llera, i que suporten una 
vegetació riberenca diversa, amb boscos en galeria de Salix i/o Populus 
i comunitats de prats amfibis nitròfils de llims compactes. Aquests 
pastures ocupen substrats fangosos compactes, humits en l’època estival 
i inundats durant la crescuda. La renovació d’aquests fangs no és anual, 
la qual cosa permet l’establiment d’una vegetació perenne. Aquests 
prats nitròfils amfibis són gespes gairebé monoespecífiques (compostes 
per una sola espècie) dominades per gramínies rizomatoses i rastreres, 
com Paspalum paspalodes i P. vaginatum. Altres espècies presents en 
ocasions són Cyperus fuscus, Ranunculus sceleratus, Polypogon viridis, 
i Cynodon dactylon. En els petits tolls semipermanents d’aquests rius 
estacionals poden sobreviure algunes plantes aquàtiques menors, com 
algunes espècies de Ranunculus o de Potamogeton, que ocupen grans 
extensions en èpoques humides en els zones de corrent lent. Poden 
ser hàbitat de gran importància per la seua presència en zones seques, 
constituint refugis molt apreciats per la fauna més petita. Alguns peixos 

i molts amfibis són capaços de sobreviure al estiu en els petits tolls 
permanents o, en el segon cas, enterrats en el fang (TORO, ET AL., 
2009).

Cal remarcar que el 35,58% dels LIC d’aquest tipus d’hàbitat 
corresponen al ecotipus 18 de la Directiva marc de l’aigua, però només 
un 0,38% d’aquests LIC pertany a la demarcació hidrogràfica del Xúquer 
(TORO, ET AL ., 2009).

Importància per a la fauna de l’hàbitat del riu Girona

• Macroinvertebrats

Destaca la presència de dos crustacis endèmics del territori valencià, 
les petites gambes d’aigua dolça Dugastella valentina i Palaemonetes 
zariquieyi, (ZAMORA ET AL., 2005) mereixedores d’alguna figura de 
protecció per la seva endemicitat i fragilitat.

• Ictiofauna

El ja esmentat Informe per la Comissió Europea sobre els articles 
5 i 6 de la Directiva Marc de l’aigua, (CHX, 2005), cataloga aquest tram 
final del riu Girona com ecotipus 18, rius mediterranis costaners. Les 
espècies que cal esperar en condicions prístines són el samaruc, Valencia 
hispanica, i el fartet, Aphanius iberus, espècies ambdues incloses en 
l’annex II de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, com espècies animals per 
a la conservació és necessari designar zones especials de conservació, 
sent Valencia hispanica espècie prioritària, inclosa en l’Annex IV de 
la Directiva “Hàbitats” com espècie d’interès comunitari que requereix 
una protecció estricta.

A més el tram mitjà i baix del riu Girona manté una bona població 
d’anguila europea, Anguilla anguilla, espècie inclosa per la UICN a la 
categoria “en perill crític d’extinció”.

• Avifauna

Una de les funcions que compleixen tant el riu Girona com 
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les seues riberes i afluents és la de zona d’alimentació i campeig de 
nombroses aus protegides, incloent algunes espècies ressenyades en el 
llistat de l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE de conservació de les 
aus silvestres. La contigüitat d’una zona humida de relativa importància 
com és la marjal de Pego-Oliva (parc natural, lloc Ramsar, ZEPA i LIC) 
encara dóna més rellevància aquesta funció.

És d›especial importància la colònia d’ardeids que nidifiquen 
a la Marjal de Pego-Oliva, amb unes 200 parelles reproductores de 
cinc espècies l’any 2012: agró roig, Ardea purpurea, agró blau, Ardea 
cinerea; esplugabous, Bubulcus ibis, garseta blanca, Egretta garzetta i 
oroval, Ardeola ralloides.

El nombre de parelles nidificants ha anat en augment durant els 
últims anys, situant-se de mitjana en 40 parelles d’Ardea purpurea, 20 
parelles d’Ardea cinerea, 20 parelles de Bubulcus ibis, i 15 parelles de 
Ardeola ralloides. Des l’any 2009 nidifica Egretta garzetta, amb 50 
parelles de mitjana fins al moment (GÓMEZ LÓPEZ, 2011).

En els censos d’aus hivernants també s’evidencia la importància 
de la Marjal de Pego-Oliva per a els ardeids. Podem destacar les 
concentracions de Egretta garzetta, amb una mitjana de 500 exemplars 
dels últims 5 anys. Semblen en declivi les de Bubulcus ibis i Ardea 
cinerea, que han passat de 400-500 exemplars cada població hivernant 
el 2008 i 2009 a només 60-70 exemplars el 2011 i 2012. És de destacar 
l’aparició anual d’exemplars (entre 1 i 10) de l’agró blanc, Ardea alba, 
com visitant hivernal (GÓMEZ LÓPEZ, 2012).

També podem destacar la presència com hivernants d’exemplars 
de l’arpella occidental, Circus aeruginosus (10 com a mitjana els 
últims anys) i, esporàdicament, l’àguila pescadora, Pandion haliaetus 
(GÓMEZ LÓPEZ, 2011).

Els ardeids són molt fàcils d’observar a l’entorn del riu Girona 
durant tot l’any, ja que són aus molt conspícues, tant en els seus 
desplaçaments entre els dormidors i les zones d’alimentació, com en la 
seva activitat de pesca a la llera i riberes del riu. Aquesta utilització del 
riu Girona com a zona d’alimentació es pot constatar en tot el tram mitjà 
i baix, en qualsevol zona amb aigua en superfície. També s’observen 

desplaçaments d’anàtids entre el PN de la Marjal de Pego-Oliva i 
l’entorn del riu Girona.

Hem ressenyat abans la gran qualitat de l’aigua del riu Girona, 
cosa que contribueix de manera important a la gran biodiversitat de 
la zona costanera propera a la seua desembocadura. Una extensa 
zona marina (2239 ha) just davant d’aquesta desembocadura ha estat 
declarada recentment (any 2009) com a ZEPA de l’Almadrava, declarada 
així mateix LIC per l’interès excepcional del seu gran escull-barrera 
de Posidonia oceànica. Aquesta àrea marina és utilitzada com a zona 
d’alimentació per aus marines amenaçades com la gavina corsa, Larus 
audouinii, l’escateret, Hydrobates pelagicus, i el corb marí emplomallat, 
Phalacrocorax aristotelis. També presenta concentracions hivernals 
destacades d’una de les aus més amenaçades d’extinció al món, la 
baldriga balear, Puffinus mauretanicus així com també de baldriga 
mediterrània, Puffinus yelkouan.

6. Amenaces i pressions antròpiques sobre el riu Girona

Però aquesta qualitat de l’aigua del riu Girona i la rica biodiversitat 
que conté han de fer front a les pressions i amenaces detectades a la 
conca mitjana i baixa del riu:

• Contaminació de fonts puntuals. Abocadors incontrolats.
Hem detectat que encara, en alguns punts de la ribera del riu, es poden 
observar abocadors il·legals on s’acumulen restes d’obra, mobles i elec-
trodomèstics vells i deixalles en general.

• Contaminació de fonts puntuals. Abocaments procedents d’EDAR.

En els trams mitjà i baix del riu Girona ha 5 EDAR (estacions 
depuradores d’aigües residuals) que donen servei als nuclis urbans de 
les riberes del riu i que aboquen les aigües residuals en el seu llit. Si 
els enumerem en el sentit del flux de les aigües del riu tindríem les 
depuradores següents:
- EDAR Orba
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- EDAR Benidoleig - Sagra - Tormos

- EDAR Sanet i els Negrals – Benimeli - el Ràfol

- EDAR Beniarbeig

- EDAR els Poblets - el Verger

En conjunt, aquestes 5 depuradores tracten les aigües residuals 
d’una població de prop de 10 000 persones. En total depuren un cabal 
de 2.000 m3/dia, de mitjana.

El tractament de l’ aigua, en tots els casos, es limita al pretractament 
i als tractaments primari i secundari, amb la qual cosa només s’arriba a 
eliminar la càrrega orgànica de l’aigua. La manca del tractament terciari 
no permet l’eliminació de nutrients com nitrats o fosfats que, en grans 
concentracions, podrien causar l’eutrofització de les aigües.

A més, en cas de mal funcionament de les EDAR, els abocaments 
d’aigües residuals s’efectuarien directament a la llera del riu, amb les 
conseqüències negatives per al medi ambient que es podrien produir. 
Estant situades en una zona on són freqüents les pluges torrencials, 
sobretot a la tardor i primavera, l’arribada de cabals superiors als de 
disseny a les depuradores pot posar en perill el bon funcionament del 
tractament i provocar abocaments no controlats. Aquesta situació ja 
es va produir l’any 2006 al tram final del riu per abocaments d’aigües 
residuals sense tractar procedents de l’EDAR els Poblets - el Verger.

Les EDAR esmentades es troben, excepte la d’Orba, als voltants 
de les riberes i algunes d’elles clarament envaint el llit del riu. Aquesta 
localització pot causar greus problemes en cas de riuades, com ja va 
passar a l’octubre de 2007 en l’EDAR que comparteixen Sagra, Tormos 
i Benidoleig. La riuada va inundar les instal·lacions i les va inutilitzar 
durant diversos mesos, durant els quals es van abocar les aigües residuals 
directament al riu Girona.

• Contaminació de fonts difuses . Fertilitzants i fitosanitaris .

Els trams mitjà i baix del riu Girona discorren per una fèrtil 
plana al·luvial creada per les aportacions de sediments del mateix riu. 

En l’actualitat aquesta plana es troba ocupada per cultius intensius de 
regadiu, majoritàriament cítrics. Aquests cultius intensius són molt 
dependents de les aportacions de fertilitzants i dels tractaments amb 
pesticides per controlar les plagues agrícoles.

En cas d’excés d’aplicació d’aquests adobs, majoritàriament 
nitrogenats i fosfats, l’excedent es dissol en l’aigua de reg o de pluja 
i apareix en el riu amb el vessament. També poden aparèixer restes de 
pesticides, arrossegats per la pluja, o per altres vies com l’abandonament 
d’envasos o la neteja de cubes de fumigació.

• Extraccions significatives d’aigua . Extraccions consumptives .

Les extraccions d’aigua, bé siguen directament del riu o dels 
aqüífers que l’alimenten, poden tenir conseqüències molt greus en la 
dinàmica del riu. Més quan aquestes extraccions s’intensifiquen a l’estiu, 
època de poques pluges , tant per al regadiu com per al consum humà. A 
la zona costanera mediterrània l’activitat turística multiplica la població 
en aquest període, augmentant la demanda d’aigua per a ús humà.

L’extracció d’aigua subterrània més important es realitza en el 
pou Lucifer, situat al mateix llit del riu Girona, a l’eixida del congost 
o barranc de l’Infern, als peus de la presa d’Isbert. Aquest pou abasteix 
les poblacions de la Vall de Laguar, en el terme municipal on està situat, 
Murla i Calp. Aquest últim municipi turístic és el que s’emporta la major 
part del cabal, sobretot en època estival, quan alberga més de 100.000 
habitants estacionals. El volum total màxim d’extraccions permès és 
de 4.894.245 m3/any, és a dir, 4,89 hm3 anuals. El pou detreu els seus 
cabals de l’aqüífer Almudaina - Alfaro - Migdia - Segària, sobre el 
qual està situat. Recordem ací que les principals fonts que conformen 
el cabal circulant pels trams mitjà i baix del riu són alimentats pels 
excedents d’aquest aqüífer, que també està explotat per altres pous per a 
l’abastament de poblacions menors i per al regadiu.

També hem de recordar que l’aprofitament de l’aigua del riu 
Girona per a regadiu comprèn unes 950 ha, per les quals s’usen 3,50 
hm3 d’aigües superficials anuals.

Tot aquest aprofitament de les aigües fa que disminuisca el 
cabal circulant per la llera del riu, reducció que és més important en 
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èpoques crítiques com els mesos d’estiu, ajudant a que la dessecació 
total de la llera es produisca abans de temps. Una conseqüència de la 
reducció o desaparició de l’aigua circulant per la llera és l’estancament i 
eutrofització de l’aigua a la desembocadura del riu, causant la mort dels 
peixos que viuen en aquest tram quan es donen aquestes circumstàncies.

• Alteracions morfològiques: canalitzacions.

El riu Girona, en el seu tram mitjà i baix, travessa tres nuclis 
urbans: Beniarbeig, el Verger i els Poblets. En tots ells està canalitzat, 
amb la conseqüent alteració de la dinàmica natural del riu.

En el cas de Beniarbeig, la canalització es redueix a murs de 
contenció en zones crítiques com corbes de meandre, mentre que en 
altres zones hi ha talussos naturalitzats on, fins i tot, s’adverteix una 
incipient regeneració del bosc de ribera. Moltes d’aquestes alteracions 
artificials de la llera s’han realitzat amb motiu de les obres de reparació 
després de la riuada catastròfica d’octubre de 2007. En canvi, les 
canalitzacions del Verger i els Poblets, més antigues, s’han realitzat amb 
murs verticals de formigó de gran altura durant tot el tram de riu que 
travessa el nucli urbà.

• Alteracions morfològiques: assuts.

Les obres esmentades executades després de la riuada d’octubre 
de 2007 no només han afectat físicament les riberes, sinó també la 
mateixa llera. Al terme municipal de Sanet i els Negrals trobem una 
zona completament alterada , amb l’aigua de la llera estancada per un 
nou assut que alimenta una sèquia de reg, alterant de forma dràstica la 
dinàmica anterior del riu.

• Alteracions morfològiques: extraccions d’àrids.

Tenim també constància de l’extracció d’àrids de la llera del riu 
per al seu ús en la regeneració de les platges de còdols que havien quedat 
alterades durant els temporals de l’hivern de 2011. Aquestes extraccions 
van ser molt polèmiques , ja que no es va regenerar la zona d’acumulació 
natural de sediments del riu Girona a la desembocadura, és a dir, la platja 
de l’Almadrava. En canvi, es va regenerar una platja a Xàbia, pertanyent 
a l’àmbit de la desembocadura del riu Gorgos.

• Alteracions morfològiques: ocupació de les riberes.

Ja s’ha comentat anteriorment l’aprofitament agrícola intensiu de 
la plana al·luvial travessada pels cursos mitjà i baix del riu. Això fa que, 
en alguns trams, les explotacions agrícoles envaisquen les riberes del 
riu, arribant els tarongerars fins la mateixa vora del riu, on de manera 
natural creixeria el bosc de ribera.

• Usos del sòl: construcció d’infraestructures viàries.

El barranc de la Bolata, és el principal afluent del riu Girona al seu 
tram mitjà. Aporta una bona part del cabal d’aigua que circula pel riu en 
els seus trams mig i baix.

La carretera CV-729 travessa els nuclis urbans de Sanet i els 
Negrals, Benimeli, el Ràfol d’Almúnia i Sagra. Per evitar aquests nuclis 
urbans s’ha dissenyat una circumval·lació, part de la qual ja ha estat 
executada. Aquesta circumval·lació discorre en la seua totalitat en 
paral·lel al llit del barranc de la Bolata. Les obres de construcció, i el 
trànsit rodat una vegada estiguen acabades, podrien afectar negativament 
l’entorn i la qualitat de les aigües que aporta al riu Girona.

A més, la rotonda de connexió amb la carretera CV-715 se situa 
pràcticament sobre el naixement o font de la Bolata. Aquesta és la segona 
surgència d’aigua en importància de la província d’Alacant, després del 
naixement del riu Algar. Caldria extremar la cura en aquest punt per 
no afectar l’entorn d’aquest naixement i no alterar durant les obres, i 
posteriorment , amb la rotonda i el trànsit.

• Presència d’espècies al·lòctones.

En les prospeccions dutes a terme al riu Girona durant els anys 
2007 i 2008 per l’equip del qual formava part l’autor d’aquest treball 
de pràctiques, es va detectar la presència del cranc de riu americà 
Procambarus clarkii. Aquesta espècie ha desplaçat al cranc de riu 
autòcton Austropotamobius pallipes, que és molt més exigent amb la 
qualitat de les aigües i al qual el cranc americà ha transmès la malaltia 
de l’afanomicosi . El cranc autòcton està inclòs en la llista vermella de 
la UICN com a “en perill” (EN).
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També hem de parlar d’una altra amenaça com és la invasió de 
gran part de les riberes (aquelles que no han estat artificialitzades) i del 
llit del riu per l’agressiva canya Arundo donax, espècie invasora que està 
considerada per la UICN entre les 100 més perilloses i nocives a escala 
mundial (World Worst Invaders) per la seva capacitat per desplaçar la 
vegetació nativa.

7. El riu Girona, un espai natural a protegir?

Tot açò ens serveix per a fonamentar dues idees bàsiques sobre 
l’espai natural format pels trams mitjà i baix del riu Girona:

1. Aquest espai natural té uns valors naturals importants, tant 
biòtics com abiòtics, que cal preservar.

2. L’espai natural està sotmès a una sèrie d’amenaces que podrien 
destruir aquests valors naturals i que cal contrarestar.

Per això proposem les figures de protecció necessàries per a 
una eficaç preservació d’aquests valors naturals, ara en perill. Per 
això necessitem prèviament contextualitzar geogràficament l’àmbit de 
protecció proposat amb les àrees protegides ja existents a l’entorn del 
riu Girona.

7.1. Figures de protecció de l’entorn del riu Girona
• Parcs Naturals de l’entorn del riu Girona.

En el seu tram baix, el riu Girona discorre pràcticament equidistant 
entre dos dels parcs naturals del territori valencià: el de la Marjal de 
Pego-Oliva i el del Montgó i cap de Sant Antoni, que inclou una reserva 
marina. (Figura 1).

És evident que l’espai natural pot exercir de connector biològic 
entre els dos parcs naturals. Anem a aprofundir en aquest argument 
analitzant els àmbits territorials afectats pel Pla d’Ordenació dels 
Recursos Naturals (PORN) de cada parc natural (PN).

(Figura 1). Ortofoto que mostra el curs del riu Girona i les superfícies 
declarades com a Parc Natural (verd) i Reserva Marina (beix). Font: Conselleria 

d’infraestructures, Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana.

(Figura 2). Ortofoto que mostra el curs del riu Girona i les superfícies afectades 
pels PORN respectius. Font: Conselleria d’infraestuctures, Territori i Medi Ambient. 

Generalitat Valenciana.
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• PORN de l’entorn del riu Girona.

Els PORN del PN de la Marjal de Pego-Oliva i el PN del Montgó 
i cap de Sant Antoni, tenen un àmbit geogràfic d’aplicació molt proper 
a l’entorn del riu Girona, com podem veure al mapa següent. (Figura 2)

Cal destacar aquí la proximitat de l’àrea d’amortiment d’impacte 
(groc pàl·lid) del PN de la Marjal de Pego-Oliva a l’entorn del riu 
Girona, així com de les àrees agrícoles (groc ataronjat) i urbanes (gris), 
afectades pel PORN del PN del Montgó i cap de Sant Antoni.

• LIC i ZEPA de l’entorn del riu Girona

Els Llocs d’Interès Comunitari (LIC) de l’entorn del riu Girona, 
la majoria d’ells també inclosos com Zones d’Especial Protecció per 
a les Aus (ZEPA) i que formen part de la xarxa europea Natura 2000, 
els podem veure a la figura 3. Els llocs Ramsar són els que formen part 
actualment de la llista de zones humides d’importància internacional 
segons la Convenció de Ramsar de 1971. (Figura 3)

(Figura 3). Ortofoto que mostra el curs del riu Girona i les superfícies declarades 
com a LIC (verd). Font: Conselleria d’infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

Generalitat Valenciana.

Els espais naturals grafiats al mapa de la figura 3, i les seues figures de 
protecció són:

LIC Valls de la Marina (inclòs en la ZEPA Muntanyes de la Marina)

LIC Riu Gorgos

PN del Montgó (LIC i ZEPA)

PN de la Marjal de Pego-Oliva (LIC, ZEPA i lloc Ramsar)

LIC i ZEPA de l’Almadrava.

Cal destacar la importància i abundància dels espais naturals protegits 
que envolten els cursos mitjà i baix del riu Girona.

7.2. Propostes de figures de protecció per al riu Girona

Realitzarem i argumentarem ací quatre propostes de protecció per 
a l’àmbit de l’espai natural format pel curs mitjà i baix del riu Girona. 
Cal assenyalar que aquestes propostes no són incompatibles entre si, 
sinó que podrien ser complementàries. Es tractaria, en primer lloc, de 
l’ampliació de l’àrea d’esmorteïment d’impactes de l’àmbit del PORN 
del PN de la Marjal de Pego-Oliva perquè incloguera el curs mitjà i baix 
del riu Girona i, d’altra banda, la designació com a LIC i com a ZEPA 
d’aquest mateix tram del riu Girona. Finalment proposem la declaració 
del tram del riu que travessa el terme municipal d’Ondara com a paratge 
natural municipal.

• Ampliació de l’àmbit del PORN del PN de la Marjal de Pego-Oliva.

La proposta consistiria a incloure en l’àrea d’esmorteïment 
d’impactes que preveu el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) 
del parc natural de la Marjal de Pego-Oliva la superfície al nord del riu 
dels termes municipals de Tormos, Sagra, el Ràfol d’Almúnia, Benimeli, 
el Verger i Dénia (ja inclosos en part) i d’Orba, Sanet i els Negrals, 
Beniarbeig, Ondara i dels Poblets (no inclosos de moment). A la figura 
2 podem veure que es tracta de tota la superfície al nord del riu, fins al 
límit de l’àrea actual d’esmorteïment d’impactes.
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Queda clar que també s’haurien d’incloure tant el llit com les dues 
riberes del riu en aquesta àrea d’esmorteïment d’impactes.

D’aquesta manera no seria necessària la creació d’una nova figura 
de protecció, sinó l’ampliació d’una ja existent. La justificació estaria 
molt clara per la importància com a zona d’alimentació i dispersió de 
les aus aquàtiques del PN de la Marjal de Pego-Oliva. Precisament, 
l’abundància i riquesa en espècies d’aus aquàtiques d’aquest parc és el 
motiu pel qual està designat com a ZEPA i lloc Ramsar.

• Designació com a LIC del curs mitjà i baix del riu Girona.

El curs mitjà i baix del riu Girona entraria de ple en la categoria 
3290 “Rius mediterranis de cabal intermitent del Paspalo-Agrostidion” 
de l’annex I de la Directiva 92/43/CEE “Directiva Hàbitats”. Només per 
aquest fet ja mereixeria la seva designació com a LIC, com ja es va fer 
amb el curs alt i mitjà del riu Gorgos, un altre dels rius autòctons de la 
comarca de la Marina Alta.

• Designació com a ZEPA del curs mitjà i baix del riu Girona.

Ja hem vist anteriorment la importància per a les aus que té aquest 
espai natural. Algunes d’elles estan incloses en el llistat de l’annex I de 
la Directiva 2009/147/CE de conservació de les aus silvestres. Segons 
l’article 4 d’aquesta directiva “Les espècies esmentades en l’annex I 
seran objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat, 
amb la finalitat d’assegurar la seua supervivència i la seua reproducció 
en la seua àrea de distribució.” Entre elles, al àmbit del riu Girona, cal 
destacar la presència de Ardeola ralloides, Egretta garzetta i Ardea 
purpurea.

• Paratge natural municipal.

La llei 11/94 d’Espais Naturals Protegits de la Generalitat 
Valenciana inclou la figura del paratge natural municipal, que es defineix 
com a una zona compresa dins d’un o diversos termes municipals que 
presente especials valors naturals d’interés local i que requerisca ser 
protegida, millorada i conservada. S’ha de declarar com a tal a instància 
del govern local i només es permeten els usos compatibles amb les 
finalitats que han motivat la declaració. Aquesta declaració podria ser 

una primera passa en la protecció efectiva del riu Girona, si més no a 
Ondara i a altres municipis veïns que pogueren declarar també aquesta 
figura de protecció.

8. Conclusions

Aquestes declaracions com LIC i ZEPA, així com l’ampliació de 
l’àmbit del PORN del PN de la Marjal de Pego-Oliva i la declaració 
com a paratge natural municipal , es veurien reforçades en neutralitzar 
les amenaces i si es pogueren executar projectes d’eliminació de les 
espècies invasores i de recuperació de la vegetació original de les seues 
riberes. Seria molt important el control de les extraccions consumptives, 
tant superficials com subterrànies, per assegurar la presència de cabal 
en circulació pel llit del riu durant el major temps possible durant 
l’any hidrològic. Una altra acció molt beneficiosa per a la millora i 
manteniment dels valors naturals del riu seria l’eliminació de les masses 
d’Arundo donax que envaeixen actualment bona part de les riberes, com 
a etapa prèvia a la restauració dels boscos en galeria originals, hàbitat de 
nombroses espècies d’interès. Per dur a bon terme aquesta restauració 
caldria també revertir l’ocupació de trams de les riberes per cultius i les 
actuacions que artificialitzen aquestes riberes.

A més, per la seua situació geogràfica i per les característiques 
lineals dels cursos d’aigua, amb la seua declaració com a espai natural 
protegit (ENP) s’aconseguiria millorar i assegurar la connexió ecològica 
entre diversos dels ENP circumdants. Aquest efecte com a corredor 
ecològic de l’espai natural format pel llit i les riberes del riu Girona es 
veuria potenciat per aquesta declaració. Així aconseguiríem la connexió 
efectiva entre ENP de muntanya, com el LIC Valls de la Marina i el 
PN del Montgó, i de zones humides com el PN de la Marjal de Pego-
Oliva i el mateix riu Girona, i entre tots ells. No hem d’oblidar tampoc 
l’important paper del riu Girona en el manteniment dels valors naturals 
del LIC i ZEPA marítima de l’Almadrava, per l’aportació d’aigua 
dolça de qualitat i sediments al medi marí que sustenten la praderia de 
Posidonia i la comunitat aquàtica i ornítica de gran biodiversitat que ha 
fet mereixedora a aquesta zona de les figures de protecció.

Finalment vull encoratjar a tots els ondarencs per a que tornen a 
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fer el riu Girona seu. El riu va ser font de matèries primeres i energia 
per a la vida quotidiana de les generacions que ens han precedit, però 
també ha estat un lloc on els jovens del poble han entrat en contacte 
amb la natura. Hui Ondara viu d’esquena al riu. Ens toca a nosaltres, la 
generació actual, tornar a posar en valor el gran patrimoni natural que 
és el riu Girona.
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EVOLUCIÓ DE LA QUALITAT ECOLÒGICA DE LES 
AIGÜES DEL RIU GIRONA (MARINA ALTA)

Juli Pasqual i Trilla

Ara fa 25 anys, en 1991, l’autor d’aquest projecte, encetà un treball 
amb alumnat de 3r de BUP sobre el riu Girona, principal curs fluvial 
de la Marina Alta. Aquell treball, acabat en 1992, obtingué els primers 
resultats sobre la presència de diverses famílies de macroinvertebrats 
aquàtics en el nostre riu comarcal. Tot i tractar-se d’una investigació 
portada a terme per joves estudiants de batxillerat, aquells resultats i la 
metodologia posada en pràctica per obtenir-los van tenir un reconeixement 
a nivell estatal, a través de l’accèssit concedit pel Ministeri d’Educació 
en el “Simposio de Jóvenes Investigadores” celebrat aquell mateix 
any a Salamanca, on es presentà una comunicació. Un resum d’aquell 
treball es pot llegir en la revista Aguaits, editada per l’Institut d’Estudis 
Comarcals de la Marina Alta (Pascual, 1994).

Més tard, durant el curs 2001-2002, un nou equip d’alumnes, ara 
del nou Batxillerat científic, que cursava l’assignatura Ciències de la 
Terra i del Medi Ambient, també en l’institut Roc Chabàs, de Dénia, 
dirigits pel mateix professor, realitzà una nova investigació sobre la 
qualitat ecològica de les aigües del riu Girona, que va posar de manifest 
l’evolució de la biodiversitat al llarg dels deu anys transcorreguts des del 
primer projecte. En aquesta ocasió, el treball fou premiat en la modalitat 
d’investigació juvenil per l’Ajuntament de Teulada. 
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El darrer treball és el resultat d’un projecte d’investigació portat 
a terme per un grup d’alumnes de 2n curs de Batxillerat Científic, de 
l’Institut d’Ensenyament Secundari Xebic, d’Ondara, dirigits per 
l’autor d’aquesta comunicació. El projecte va ser desenvolupat entre 
els mesos d’Octubre i Maig del curs 2007-2008. Presentem en aquest 
article la metodologia i els resultats obtinguts en aquest últim estudi, 
tot comparant-los amb els anteriors per tal de conéixer a grans trets 
l’evolució de la qualitat aquàtica del riu.

A hores d’ara, continuem amb la mateixa escassesa d’investigacions 
locals, tot i que la gestió de l’aigua esdevé, cada vegada més, un tema 
de màxima actualitat. Els càlculs de cabal i les mesures referents al 
cicle de l’aigua deixen de costat a sovint les consideracions ecològiques 
més bàsiques, com ara la necessitat de salvaguardar la biodiversitat 
aquàtica d’uns ecosistemes que, tot i menuts i temporals, mostren una 
variabilitat i un dinamisme característics, tan dignes d’estudi com els de 
qualsevol altre tipus de corrent fluvial (Prat, 1984; Sabater et al., 1993). 
El coordinador del present estudi ha treballat sobre un riu d’aquestes 
característiques (Riera de Pontons, Alt Penedès) amb anterioritat 
(Pascual, 1993), on precisament realitzà el seguiment de les comunitats 
de macroinvertebrats al llarg d’un cicle climatològic. 

La davallada del nivell freàtic deguda a l’acció humana sobre 
les reserves d’aigua està provocant la desaparició de la circulació 
superficial d’aigua, limitada als escassos períodes de pluges torrencials, 
tan característics de la zona climàtica on ens trobem. Així, és patent per 
a l’observador atent de la dinàmica fluvial d’un riuet com el Girona, on 
en aquests darrers anys ha desaparegut temporalment el flux circulatori, 
adés freqüent en diverses localitats del tram baix de la seua conca, amb 
la consegüent desaparició d’organismes propis, que no sabem si podrem 
tornar a viure al riu. 

L’estudi dels macroinvertebrats fa temps que ha estat proposat 
com un mètode vàlid per a la determinació de la qualitat de l’aigua a 
tot Europa (Woodiwiss, 1980; Tachet et al., 1980). Al nostre país han 
estat desenvolupats diversos índexs biològics basats en la taxonomia 
dels macroinvertebrats (Prat, 1983; Alba-Tercedor, 1988; Andreu, 1994; 
Alba-Tercedor, 1996). El valor indicador que han demostrat, així com la 
seua relativa senzillesa tant per a recol.lectar-los com per a identificar-

los al nivell taxonòmic requerit, els han fet guanyar terreny sobre els 
anteriors organismes usats en els estudis de contaminació aquàtica, com 
ara els saprobis (Margalef, 1981,1983).

Des d’un punt de vista didàctic, les propostes per al seu ús en 
ensenyaments de batxillerat també han proliferat de manera paral.lela 
(Pascual, 1990,1995). Destaca, en aquest sentit, el doble aprofitament 
que l’estudi d’un riu ofereix, ja que, si d’una banda es tracta d’un 
model d’ecosistema original però al mateix temps ben delimitat (amb 
unes vores ecotòniques ben marcades entre aigua i aire), de l’altra una 
investigació d’aquest tipus es presta a la consideració del riu com un 
transecte longitudinal entre uns ecosistemes situats al tram alt i uns 
altres de la part baixa. 

Aquesta consideració permet plantejar, a més de l’aspecte 
purament limnològic, l’estudi de la variació altitudinal dels ecosistemes 
travessats pel riu. Un dels aspectes que ens agradaria desenvolupar en 
un futur projecte és precisament la realització d’un itinerari ecològic que 
permeta recórrer, segons unes determinades pautes, diversos paisatges-
ecosistema de la Marina Alta, des del clímax constituït pels carrascars 
mesomediterranis de la part alta de la conca del riu Girona (Valls d’Alcalà 
i d’Ebo) fins als ecosistemes litorals pròxims a la desembocadura.

El riu Girona dins del context de la confederació hidrogràfica del 
xúquer

Les dades que oferim en aquest apartat estan tretes del document 
“Informe para la Comisión Europea sobre los artículos 5 y 6 de la 
Directiva Marco del agua (DMA)”, publicat per la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, l’any 2005. 

En el cas que ens ocupa, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
(CHX) ha identificat un conjunt de masses d’aigua entre les quals figuren 
dues que corresponen al riu Girona: la núm. 262 (des de la capçalera 
a l’embassament d’Isbert) i la núm. 263 (des de l’embassament a la 
desembocadura a la mar). Resumim algunes de les dades que figuren en 
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l’annex I de l’esmentat informe:

Les dades que apareixen a l’informe de la CHX pel que fa a les 
nostres masses d’aigua, reflectides en una matriu de pressions, són:

A la província d’Alacant només apareixen altres quatre trams de 
rius sense pressions antròpiques significatives (és a dir, que haurien de 
trobar-se en condicions inalterades o primitives), com en el cas del tram 
alt del riu Girona, codi 25.01; són:

1. la capçalera del riu Vinalopó 
2. la capçalera del riu Serpis 
3. el riu Guadalest des de l’embassament a Callosa d’Ensarrià 
4. el barranc de l’Encantada, afluent del riu Serpis 
La fitxa tècnica d’aquests trams és la següent:

Cal subratllar que cap d’ells pertany al mateix ecotipus que el riu 
Girona, ni es tracta de trams tan llargs, la qual cosa indica la importància 
i singularitat del nostre riu comarcal, dins del context valencià i, 
especialment, alacantí.

A la província de València destaquen el riu Cabriol, la capçalera 
del Xúquer i els rius Vallanca i Ebrón, tots dos al Racó d’Ademús.

Val a dir que es cataloga com a riu aquella massa d’aigua superficial 
que té una conca de drenatge superior a 10 km2 i l’aportació mitjana de 
la qual és superior a 100 l/s (3,2 hm3/any). Pel que fa als ecotipus, els 
codis corresponen a les següents característiques:

- Ecotipus 9: rius mineralitzats de baixa muntanya mediterrània

- Ecotipus 10: rius mediterranis d’influència càrstica

- Ecotipus 13: rius mediterranis molt mineralitzats

- Ecotipus 18: rius costaners mediterranis. Els de la Marina Alta 
són els més característics, dins de la CHX.

Aquests ecotipus estan definits en funció de l’aportació mitjana 
anual, el cabal mitjà, el pendent mitjà, l’altitud corregida amb la latitud, 
la conductivitat estimada, la temperatura mitjana anual i l’ordre del riu 
segons Stralher.

Per a cada ecotipus cal definir unes condicions de referència. Això 
suposa definir uns punts d’aigües primitives, originals, “virginals” o 
“naturals”. A partir de les pressions antròpiques i dels impactes ecològics 
que se’n deriven, això és possible.

En el Girona eixes condicions es donen a la conca alta, eliminant 
les proximitats del poble d’Alcalà de la Jovada, que afecta el riu, i 
arribant fins a l’embassament d’Isbert.
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Les estacions de mostreig

Estació núm. 1: ONDARA. Coordenades UTM: 4302300N- 
761520E. Altitud: 26 m 

Accessible des de la nova carretera de circumval·lació d’Ondara, 
junt a la bassa de la comunitat de regants, immediatament després 
de l’assut existent entre els pobles de Beniarbeig i Ondara, abans 
d’arribar al pont de la carretera N-240, entre Ondara i El Verger. Punt 
morfològicament molt afectat per l’avinguda d’aigua produïda el dia 12 
d’octubre de 2007, així com pels treballs d’eliminació de les canyes de 
la ribera, com a conseqüència de les protestes veïnals que atribueixen a 
l’abundància d’aquesta espècie la responsabilitat de les inundacions (?). 
Entre les plantes aquàtiques no apareixen créixens ni api bord. Tampoc 
les algues filamentoses han arribat a assolir un gran desenvolupament, 
limitant-se la comunitat algal a la microflora que recobreix les pedres 
submergides.

Estació núm. 2: SANET I ELS NEGRALS. Coordenades 
UTM: 4300490- 758620W. Altitud: 54 m.

Accessible des de l’interior del poble, a través d’una carretereta 
asfaltada que creua en primer lloc la riera de la Bolata, d’aigua neta 
i abundant, procedent del brollador existent entre Sagra i Tormos, i 
posteriorment el llit del propi riu Girona, habitualment molt més sec. 
A continuació se segueix la carretera a mà esquerra, paral·lelament al 
riu, fins al punt on s’acaba, sobre uns bancals de tarongers. Seguint una 
sèquia, al llarg d’uns 20 metres, s’accedeix a una petita platja de còdols 
i al riu, aiguabarreig ja a aquesta alçada de les aigües de la Bolata i, en 
el seu cas, del Girona. La depuradora del poble se situa un centenar de 
metres més amunt. També ací han entrat les màquines per tallar canyes 
de la ribera esquerra, on abundaven en els primers mostreigs. Els treballs 
realitzats han arribat a alçar un petit mur de contenció travessant el curs 
fluvial, tot creant condicions d’assut a partir del darrer mostreig. Hi 
abunden macròfits aquàtics com l’api bord, els créixens i els ranuncles, 
a més d’algues filamentoses.
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Estació núm. 3: TOLLS D’EBO. Coordenades UTM: 
4299310N- 745120W. Altitud: 415 m.

Accessible a través d’un camí que naix a l’esquerra, uns dos-
cents metres abans de la cova del Rull, en la carretera d’Ebo a Alcalà 
de la Jovada. Després de caminar durant uns quinze minuts, es baixa 
al paratge conegut com a Tolls d’Ebo, donada l’existència d’alguns 
petits tolls on és possible el bany. En un entorn molt més natural que 
les estacions anteriors, aquest punt, d’accés més complicat, presenta 
unes característiques molt diferents. Baladres, sargues, joncs, bogues, 
introdueixen les seues arrels a l’aigua, mentre altres espècies, com ara 
llentiscles, marfulls o pins blancs poblen els sòls més secs al seu costat. 
Algunes molses pròximes a l’aigua també són detectables. Hi ha algues 
filamentoses, d’escàs creixement. Falten créixens, ranuncles i api bord.

Metodologia

1) Treball previ al mostreig. Abans del primer mostreig, realitzat 
al mes de novembre, hem tingut una sèrie de sessions formatives, en les 
quals ens hem introduït en el món de l’ecologia de les aigües dolces. 
Hem conegut les principals característiques dels rius mediterranis com a 
ecosistemes, així com la metodologia per a realitzar anàlisis biològiques 
i químiques de l’aigua.

2) Treball de camp i laboratori. Organitzat a través de les 
següents operacions:

a) Descripció de l’estació de mostreig a través d’una fitxa 
d’observació prèviament elaborada. En ella figuren les dades 
corresponents al propi llit del riu i corrent d’aigua (amplada, fondària, 
substrat, velocitat, etc.).

b) Recollida de les mostres de macroinvertebrats aquàtics. 
Explorem quatre hàbitats: pedres, fulles, basses o zones d’aigua 
encalmada i macròfits submergits i algues. Les mostres són agafades 
després de rentar les pedres i el material vegetal dins d’una safata blanca, 
on també s’incorporen els organismes capturats amb una xarxa en altres 
hàbitats. A continuació són fixades amb líquid conservador per a ser 
identificades posteriorment al laboratori.
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c) Anàlisi física i química de l’aigua. Amb l’equip corresponent, 
al camp i laboratori, es mesuren els següents paràmetres: oxigen dissolt, 
conductivitat, pH, concentració de ions nitrat, amoni, sulfat i clorur. 
El material utilitzat ha sigut un equip multimesura HACH HQ40D,                                                     
reactius per a l’anàlisi de clorurs per volumetria i un fotòmetre de camp 
LASA Aqua Dr. Lange amb els filtres i reactius corresponents. Ni les 
anàlisis d’amoni ni de sulfat han donat resultat positiu i, per tant no en 
mostrarem gràfiques.

3) Treball d’aula. Els resultats de les campanyes de mostreig 
donen lloc a la representació en taules on figuren els macroinvertebrats 
que hem trobat a cada estació i mostreig (identificats a nivell taxonòmic 
de família, en la major part dels casos). Sobre la mateixa taula afegim tres 
columnes amb les dades sobre valor indicador (índex BMWP o d’Alba-
Tercedor), preferències de corrent (lèntiques/lòtiques) i característiques 
de l’alimentació de cada grup taxonòmic. També s’hi incorporen els 
següents paràmetres elaborats a partir d’aquelles: diversitat (nombre 
de grups taxonòmics diferents), índex quantitatiu total (BMWP) de 
qualitat d’aigua, índex qualitatiu (bioindicadors), índex de temporalitat 
L/C i coeficient d’afinitat de Jaccard entre inventaris corresponents a la 
mateixa estació de mostreig. L’índex L/C resulta de dividir el nombre 
de grups taxonòmics de preferència lòtica pel d’aquells altres grups de 
preferència lèntica. El coeficient de Jaccard és un indicador de l’afinitat 
entre inventaris; es calcula multiplicant el nombre d’inventaris menys 
1, és a dir 4 en el nostre cas, pel nombre de grups comuns a tots ells, 
i dividint el resultat per la suma de grups que han aparegut en cada 
inventari menys el nombre de grups comuns a tots ells:

C. Jaccard= (n-1)· C/ A+B+D+.......- C

  Amb totes aquestes dades a l’abast, podem ja passar a la construcció 
d’un model interpretatiu de cada punt de mostreig, que caldrà contrastar 
amb les anàlisis físiques i químiques realitzades, tot obtenint així un 
model global de la dinàmica ecològica de la xarxa hidrogràfica sencera. 

A continuació presentem els resultats corresponents a l’anàlisi 
biològica de les mostres aquàtiques, així com l’elaboració d’alguns 
d’aquests resultats a través de gràfiques. Els grups taxonòmics presents 
en les taules, però sense el símbol “X”, que significa presència, foren 
trobats en els mostreigs de 1991-1992, però no posteriorment. 
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Interpretació de resultats

ESTACIONS DEL TRAM BAIX: SANET (E.2) I ONDARA 
(E.1)

A Sanet, durant la tardor de 2001 no hi havia pràcticament aigua; 
només van aparèixer quironòmids al segon mostreig, amb qualitat 2/C. 
En el present cicle la diferència és enorme, després de les abundants 
pluges d’octubre, començant ja l’estudi amb qualitat 35/B1 i 56/B1, 
nivell aquest últim que fa sis anys mai no va ser assolit. Tampoc el 
nombre màxim de grups taxonòmics d’aquell cicle (11), assolit a finals 
d’agost(!), arribà a les 15 que s’assoleixen ara. La comunitat animal 
s’ha vist enriquida amb Polycentropodidae, Haliplidae, Notonectidae, 
Lymnaeidae, Glossiphonidae i Oligoquets, que mai no aparegueren 
en aquells mostreigs; no hem trobat, però, mol·luscs Bythinellidae ni 
Bythinidae, identificats, en canvi, en aquell cicle, mentre que n’han 
aparegut de la família Hydrobiidae.

Al treball de 1991, sí corria aigua a la tardor. La qualitat va ser 
B1 tot l’any, tal com ara fins al darrer mostreig (26 d’abril), quan baixa 
a B2, amb uns índexs IBMWP (Alba-Tercedor) entre 55 a l’hivern i 
75 a la primavera, quan ara no hem passat de 60, ja que al mostreig 
del 26 d’abril aquest índex ha baixat a 52. El màxim nombre de grups 
taxonòmics va ser 19, mentre que ara ha estat 15. Destaca l’absència 
actual de Gammaridae (?), present en tots els mostreigs aquell any. S’hi 
mantenen en canvi els Athyidae, les altres gambetes. També resulta 
estranya l’absència de Hydropsychidae (?) i Hydroptilidae, apareixent 
en el seu lloc altres tricòpters com els Polycentropodidae, alhora que 
ara abunden els Limnephilidae, escassos aleshores. Pel que fa als 
coleòpters, els Elmidae i Hydrophilidae d’aquell moment semblen haver 
estat substituïts per Dytiscidae, més limnòfils. Alhora, observem ara 
major presència de Simuliidae i Tipulidae, que també podrien indicar 
una tendència limnòfila. Crida també l’atenció la falta d’heteròpters, 
potser degut a la manca de basses al punt de mostreig. Hi falten, també 
algunes famílies de mol·luscs, tot i que es pot deure a una errada en la 
seua identificació, i tractar-se sempre de la família Hydrobiidae.

En resum, l’estudi del cicle 2001-2002 va començar en un moment 
de sequera tardoral, que va canviar a partir de les pluges de primavera, 
de manera que el riu anà recuperant progressivament les comunitats de 

macroinvertebrats al llarg de l’estiu. Els resultats del cicle actual, 2007-
2008, són millors, ja que hem partit d’unes abundants pluges al llarg 
de l’any 2007, particularment intenses a octubre. Aquestes condicions 
de cabal han afavorit la recuperació del riu durant la tardor i l’hivern, 
assolint uns valors de qualitat biològica comparable als de l’any 1991. 
Sobtadament, aquesta qualitat baixa a la primavera; la manca de 
precipitacions durant aquest hivern i primavera (menys de 70 L/m2 fins 
al 7 de maig), junt a la modificació produïda pels treballs de tala de les 
canyes de les riberes, que han ocasionat el pas de maquinària pesada, 
l’acumulació de residus i, inclús, la construcció d’algun petit assut, són 
les causes probables de la tendència limnòfila, lèntica, observada en la 
comunitat animal. Així, s’ha interromput la successió ecològica que 
apuntava a la reconstrucció de les condicions del riu de 1991. 

Aquest fet no s’ha produït a Ondara, on les característiques del 
riu han arribat a ser , a la primavera, molt similars a les de Sanet de 
l’any 1991. Efectivament, comparant les dades d’ambdues primaveres 
(els mostreigs respectius van ser fets 19 i 20 d’abril de 1991, i 26 d’abril 
de 2008) entre ambdues estacions, observem índexs molt semblants 
(IBMWP 75 front a 79, B1 en tots dos casos, 19 grups taxonòmics front 
a 18, L/C 0,6 front a 0,5). Calculant l’afinitat entre ambdós inventaris, 
obtenim un valor del coeficient de Jaccard de 42,3, que resulta bastant alt, 
tot confirmant l’homogeneïtat de les comunitats de macroinvertebrats 
que estem comparant. Donat que el cabal d’aigua a Ondara ha disminuït 
significativament al darrer mostreig, al contrari que a Sanet, només 
resta l’acció humana per explicar la divergència de resultats entre 
ambdues estacions en la primavera actual. No seria, doncs, la manca 
de precipitacions d’hivern la responsable del descens de qualitat, sinó 
l’impacte de les alteracions morfològiques produïdes a les riberes i a la 
mateixa llera fluvial, que han fet aparéixer l’aigua més tèrbola que en 
ocasions anteriors. Cal no descartar, a falta de més anàlisis químiques, 
el paper que hi ha pogut jugar també l’abocament d’aigües residuals, 
donat que hem detectat un increment positiu de clorurs entre gener i 
abril, així com de nitrats. Una errada en l’anàlisi d’amonis ens impedeix 
oferir resultats sobre la presència d’aquest component a abril, tot i que 
l’aspecte i l’olor fètid de la mostra d’aigua arreplegada apunten a la seua 
existència.

La comunitat de macroinvertebrats present en els moments 
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de màxima complexitat detectats al riu, és a dir a la primavera, està 
organitzada des d’un punt de vista tròfic de la següent manera:

MASTEGADORS HERBÍVORS: Limnephilidae i Tipulidae

XUCLADORS HERBÍVORS: Hidroptilidae

BROSTEJADORS: Baetidae, Elmidae, Lymnaeidae i Haliplidae

RASCADORS: Ancylidae, Physidae i Hydrobiidae

MASTEGADORS OMNÍVORS: Astacidae, Atyidae i 
Gammaridae

FILTRADORS: Hydropsychidae i Simuliidae

MENJADORS DE SUBSTRAT I DETRITUS: Asellidae, 
Caenidae, Chironomidae, Culicidae i Oligoquets

PREDADORS MASTEGADORS: Dytiscidae, Erpobdellidae i 
Polycentropodidae

PREDADORS XUCLADORS: Anthomyidae, Nepidae, 
Hydrometridae, Notonectidae, Glossiphonidae, Hirudidae, Dugesiidae 
i Hydracharina.

ESTACIÓ DEL TRAM ALT: TOLLS D’EBO (E.1)

A Tolls d’Ebo, mostrejada fa sis anys, trobem les dades més 
semblants entre estacions, tot i que ara siguen els índexs lleugerament 
superiors, probablement degut també a la incidència de les precipitacions 
d’octubre. Tot i partir, aleshores, d’una sequera prèvia important, la 
successió ecològica produí alts valors de qualitat de l’aigua a finals 
d’hivern (I. Alba: 80, I. qualitatiu: A). També ara, hem enregistrat 
màxims de qualitat biològica a l’hivern (I. Alba: 72, I. qualitatiu: B1) 
; i, també com en aquell cas, al mes d’abril s’ha produït un descens 
notable de la mateixa, tot indicant l’inici d’una sequera estival (I.Alba 
54 i 55, respectivament). Es tracta, doncs, d’un tram de característiques 
molt més temporals que el de baix, de sequera més primerenca, sense 

les fonts d’aqüífers que, al tram inferior regulen l’escolament i permeten 
una circulació tardana que, segons els anys, pot enllaçar amb les pluges 
de tardor.

No hem trobat, però, els crustacis Asellidae ni plecòpters com els 
Perlodidae o els tricòpters Glossosomatidae; també falten per trobar 
libèl·lules de la família Lestidae, dípters com Simulidae, Culicidae i 
Tipulidae, així com hidràcars. Potser la successió ecològica no ha arribat 
encara a fer-ho possible, ja que moltes d’elles són famílies recol·lectades 
a partir de finals de primavera.

L’any 1991 aquesta estació no va ser mostrejada, prenent mostres, 
en canvi, aigües avall del poble d’Ebo, així com a Alcalà de la Jovada 
(dues estacions: una  situada aigües avall del poble i una altra a un 
torrentet afluent situat al costat). La comparació de resultats mostra ara 
la presència de gammàrids, que no aparegueren en aquells moments 
en les tres estacions adés citades. Destaca l’absència de plecòpters en 
l’actualitat, quan van ser trobats al voltants d’Alcalà en aquell any i 
ací als Tolls d’Ebo fa sis anys. Els leptoflèbids continuen sent molt 
característics del punt, molt exigents com són pel que fa a la qualitat de 
l’aigua i lligats a la descomposició de residus vegetals, com succeeix 
també amb els gammàrids.

Els nínxols tròfics són ocupats en aquest tipus d’estacions de la 
següent manera:

MASTEGADORS HERBÍVORS: Limnephilidae 

XUCLADORS HERBÍVORS: -

BROSTEJADORS: Baetidae i Lymnaeidae 

RASCADORS: Ancylidae i Physidae 

MASTEGADORS OMNÍVORS: Gammaridae

FILTRADORS: Philopotamidae

MENJADORS DE SUBSTRAT I DETRITUS: Caenidae, 
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Chironomidae i Leptophlebidae

PREDADORS MASTEGADORS: Dytiscidae, Gyrinidae, 
Aeschnidae, Platycnemididae, Coenagrionidae, Erpobdellidae i 
Polycentropodidae

PREDADORS XUCLADORS: Nepidae, Hydrometridae, 
Notonectidae, Mesovellidae, Naucoridae, Gerridae i Glossiphonidae.

En resum:

Allò que anomenem riu Girona és, des d’un punt de vista ecològic, 
un conjunt de trams diversos que només en ocasions excepcionals, 
per pluges torrencials, es comuniquen entre sí. En aquest treball hem 
distingit entre un tram alt, representat per estacions de caràcter temporal 
i escàs cabal, com els Tolls d’Ebo, i un tram baix, alimentat per fonts i 
brolladors com la Bolata, que el connecten directament amb els aqüífers 
subjacents, l’estat dels quals determinarà l’existència de major o menor 
circulació d’aigua superficial. Aquesta circulació superficial esdevé, 
així, un indicador de la quantitat d’aigua present subterràniament, i, 
per tant, un indicador de salut ambiental, sempre que vaja acompanyat 
d’uns bons valors dels índexs de qualitat biològica.

Els índexs quantitatius i qualitatius que hem utilitzat per valorar 
aquesta qualitat biològica han donat uns resultats que podem considerar 
positius, en general. Hem realitzat l’estudi en un cicle hídric d’abundants 
pluges d’octubre i maig, de manera que, sobretot les primeres, han 
possibilitat un flux important d’aigua i la successió ecològica conseqüent 
al llarg dels mesos durant els quals hem estat visitant el riu. A hores 
d’ara podem afirmar que les comunitats de macroinvertebrats del riu 
Girona són les corresponents a un riu costaner mediterrani en bon estat, 
pel que fa a la qualitat de l’aigua que hi corre. Les analisis químiques 
realitzades així ho corroboren també.

L’estat de les seues riberes, però, ofereix un estat poc natural al tram 
baix i, donada la debilitat de l’ecosistema per rebre impactes importants, 
caldrà estar molt atents a tot allò que perjudique morfològicament el 
riu i el transforme en un canal d’aigua sense vida. No hem estudiat 

aquest aspecte del riu, les riberes, però el contrast entre el seu aspecte, 
brut i degradat, i la qualitat de l’aigua circulant, ens fa proposar la seua 
incorporació urgent a un pròxim projecte d’investigació, alhora que fer 
una crida perquè tot plegat, llera fluvial i ribera, siguen contemplats com 
un tresor ecològic que cal protegir i restaurar, de manera que puga ser 
utilitzat per la població des d’un punt de vista educatiu i recreatiu.
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MOLÍ COVÍ, DESCOBRINT ELS TRESORS DEL RIU 
GIRONA.  L’ÚS ANTRÒPIC DEL MEDI NATURAL. 

PROPOSTA D’ITINERARI INTERPRETATIU.

David S. Fornés Mas 

1. Introducció:

Ondara és un municipi de la comarca de la Marina Alta, aquesta 
es localitza a la part meridional del País Valencià; limita pel nord amb la 
comarca de la Safor (Serra de Mostalla, rius Bullent i Molinell), a l’est 
amb la mar Mediterrània, al sud amb la comarca de la Marina Baixa 
(pas del Mascarat, serres de Bèrnia, Carrascal i Serrella) i a l’oest amb 
la comarca del Comtat.

Aquest itinerari és un xicotet recorregut circular que es desenvolupa 
pels voltants del molí Coví, també denominat d’en Coví, d’Alcovir, de 
Fernando Pérez Minarro o de Pepe Tono, molí que fou documentat per 
primera vegada en el s. XVII. Recorrent el marge esquerre del riu Girona 
al seu pas per Ondara, des de gairebé la bassa de Santonja fins el molí 
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Coví, fent unes parades en les quals el guia ens donarà les pertinents 
explicacions del que hi podrem veure i sentir.

En aquest treball m’agradaria posar en valor i donar a conèixer a 
la gent jove, i no tan jove, el patrimoni que tenim en el nostre riu Girona, 
tant des del punt de vista natural com cultural i etnogràfic.

Molta gent de la meua generació, com de generacions anteriors, 
ens hem criat jugant al riu durant la primavera i l’estiu, prenent el bany 
en els tolls, collint llidons per tal d’obtenir “munició” per al canut, 
fet de la part superior de les canyes (la flor, anomenada popularment 
“bandera”, amb la qual també es feia el “desembossador”, ja que el 
canut s’embossava freqüentment) i fins i tot jugant a ser “paleontòlegs” 
buscant possibles restes de fòssils a les vores del riu.

És per tots aquestos motius que m’agradaria que els joves 
despertaren de la seua letargia i s’atreviren a eixir d’eixe món seu  tan 
tecnificat i virtualitzat en el que solen viure i es posaren un poc més en 
contacte amb la natura que ens envolta, donant-li el valor i la rellevància 
que li cal a aquest paratge i, sobre tot, al molí Coví, un dels pocs molins 
hidràulics que conserven, hui en dia, quasi tota la seua maquinària, i 
el qual és tot un  referent de l’ús antròpic del riu, concretament de la 
transformació del moviment de l’aigua en energia mecànica.

També es conserva en el riu el seu assut (assut del molí Coví), 
aigües amunt,  que les retenia una vegada utilitzades com a font 
d’energia pel molí Nou i, també, les aigües del propi riu; situat abans del 
nostre molí, més amunt, enviant-les, per una sèquia, la sèquia Fonda, al 
molí Coví per tal de ser novament reutilitzades. Creant així, amb l’ajut 
indirecte de la intervenció humana, una zona humida formada per les 
aigües embassades de l’assut, on han proliferat gran quantitat d’aus i 
flora hidròfila.

2. Diagnòstic o situació de partida:

- Localització de l’itinerari.

El Molí Coví es troba a la partida Vinyals (2-110) d’Ondara, a la 
Marina Alta.

Accés a la zona de l’itinerari.
La zona d’aparcament està situada en les següents coordenades:
• Geogràfiques:  38º49’57.9’’N 0º00’34.3’’E
• UTM:   31 S 240416 4302467

Imatge de la població d’Ondara i rodalies.

Ubicació d’Ondara respecte del País Valencià i de la Marina Alta.
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El seu accés des de  la CN-332a en el seu encreuament amb la CV-
729, bé venint des del Verger o d’Ondara, en direcció cap a Beniarbeig, 
a mà esquerra, a uns 350 metres de l’encreuament.

L’accés des de Beniarbeig i la Rectoria es fa prenent l’eixida de 
Beniarbeig cap al Verger per la CV-729 i a 1 kilòmetre, aproximadament, 
trobarem l’aparcament a mà dreta.

L’accés a la zona des de la circumval·lació amb sentit Alacant-
València per la CN-332, també des de Dénia i des de la AP7, agafarem 
l’eixida següent a la del parc comercial “Portal de la Marina”, la que 
indica Ondara/Orba/Beniarbeig, entrarem en una rotonda i prendrem 
l’eixida direcció el Verger; aplegarem a una segona rotonda i 
continuarem direcció al Verger. Immediatament trobarem una tercera 
rotonda i prendrem l’eixida cap a Beniarbeig (CV-729). Des d’ací com 
en la indicació inicial.

L’accés a la zona des de la circumval·lació amb sentit València-
Alacant per la CN-332, es fa prenent la primera eixida que ens indica 
Ondara/Orba/Beniarbeig, entrarem en la rotonda i agafarem l’eixida 
cap al Verger i seguim tot el procés indicat anteriorment. Aquest accés 
també és vàlid si venim des de Benidoleig/Orba una vegada arribem a la 
rotonda després de la ITV.

Característiques de la zona.

Els punts més significatius de la zona són el riu Girona i el molí 
Coví.

El riu Girona és un riu mediterrani autòcton de la comarca de la 
Marina Alta, en el territori del País Valencià. Neix en el terme municipal 
de la Vall d’Alcalà, a aproximadament 650 m. sobre el nivell del mar, 
i desemboca a la mar Mediterrània a la Punta de l’Almadrava, al límit 
entre els termes municipals dels Poblets i Dénia, després de recórrer 
34,7 km. Té una conca hidrològica de 105 km2 de superfície.

El seu tram alt, des de la capçalera a l’embassament d’Isbert, 
discorre per la Vall d’Alcalà i passat el nucli de la Vall d’Ebo flueix 

encaixonat al barranc de l’Infern, excavat per l’erosió fluvial de les 
aigües del riu. Aquest tram té 14,31 km de recorregut i passa pels termes 
municipals de la Vall d’Alcalà, la Vall d’Ebo i la Vall de Laguar, i està 
ja protegit per la seua inclusió en el LIC Valls de la Marina i la ZEPA 
Muntanyes de la Marina.

El tram que comprèn els cursos mitjà i baix del riu, des de 
l’embassament d’Isbert al mar, discorre al llarg de 20,38 km per una 
plana al·luvial creada pels sediments aportats pel mateix riu. Travessa 
els termes municipals d’Orba, Benidoleig i dels pobles de la subcomarca 
de la Rectoria de la Marina Alta (Tormos, Sagra, El Ràfol d’Almúnia, 
Benimeli i Sanet i els Negrals), on rep el Girona les aigües del seu 
principal afluent, la Bolata. Finalment, discorre travessant els termes 
de Beniarbeig, Ondara, El Verger, Els Poblets i Dénia (Gil & Morales, 
1989).

El molí Coví o molí de Pepe Tono, molí bastit a finals del s. XVII 
o inicis del s. XVIII, situat al marge esquerre del riu, a la partida Vinyals 
d’Ondara, rep l’aigua des del seu assut, també anomenat popularment 
assut del molí Nou per la seua proximitat a aquest, per la cava Baixa  i 
del riu per la cava Alta amb un recorregut d’uns 300 m. i l’envia al molí 
del Verger.

Existeix una proposta de BRL (Bé de Rellevància Local) tant 
respecte del molí Coví com de la seua sèquia, la sèquia Fonda, i del seu 
assut. També hi ha una proposta de protecció sobre el sòl i l’entorn sobre 
el qual s’assenta l’assut del molí Coví, aquestos estan qualificats pel Pla 
General d’Ordenació d’Ondara com a sòl no urbanitzable.

La Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, del 
sòl no urbanitzable, qualifica en el seu art. 1 el sòl de domini públic 
natural hidràulic com d’especial protecció. Són de domini públic, 
d’acord amb la Llei d’Aigües i el seu Reglament, la llera del riu i una 
franja de servitud de 5 m. d’ample  a cada costat del riu, a contar des 
dels marges del mateix. Aleshores el terreny on s’assenta l’assut i el seu 
entorn gaudeixen per llei de la màxima protecció, proposant-se així la 
protecció de l’assut i de tota la seua zona humida que defineix el mateix, 
fins la bassa de Santonja.



190

DAVID S. FORNÉS MAS MOLÍ COVÍ, DESCOBRINT ELS TRESORS DEL RIU...

191

Cal destacar també les zones d’influència dels PORN del P.N. del 
Montgó i del P.N. de la Marjal Pego-Oliva, i LIC i ZEPA de les Valls i 
Muntanyes de la Marina que envolten tot l’itinerari.

Descripció de l’itinerari.

Aquest itinerari serà guiat, té una llargària de uns 2.000 m. i la 
seua realització una durada aproximada de dues hores i mitja, depenent 
del nombre de persones, les seues edats, etc. Caldria afegir una mitja 
hora més per a la realització d’un taller al final de l’itinerari.

El grau de dificultat de l’itinerari és fàcil. Com que l’itinerari 
transcorre principalment per la zona de servitud del marge esquerre del 
riu, pràcticament és un trajecte pla amb tot just alguns canvis de rasant 
esmenats amb algunes passarel·les de fusta laminada, rampes, baranes i 
graons, a fi de fer-ho accessible a tot el públic, fins i tot els que puguen 
anar amb cadira de rodes. El recorregut per aquest paratge és per gaudir 
dels silencis i dels sons del nostre riu, a banda de les seues meravelloses 
vistes.

Les èpoques més recomanables per realitzar aquest itinerari serien 
la primavera i la tardor. A més de gaudir d’unes millors temperatures, 
a la primavera trobarem quasi tota la vegetació en plena floració i 
podrem observar, amb un poc de sort, les aus reproductores que allí van 
a alimentar-se procedents del P.N. de la Marjal Pego-Oliva. Al seu torn, 
a la tardor podrem començar a veure alguna de les aus hivernants que 

també utilitzen el riu Girona com a menjador a banda d’altres espècies 
vegetals d’aquesta temporada.

Problemes als quals està sotmesa la zona de l’itinerari.

Veure treball El riu Girona: un riu mediterrani costaner a protegir, 
de MARIA FEMENIA, H. (en aquest mateix llibre, p. 149.)

Abocadors incontrolats
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En el nostre tram del riu, per on discorre l’itinerari, hem de destacar 
la presència, cada any major, de l’aromer [Vachellia farnesiana, Acacia 
farnesiana o, anteriorment, Mimosa farnesiana], planta arbustiva que es 
creu que és originària de l’Amèrica tropical i ha estat estesa per l’home 
per usos de jardineria, per a fer tanques, sobretot en les voreres de la 
AP7.

També ens hi podrem trobar altres espècies invasores i molt 
colonitzadores com són la figuera de pala [Opuntia ficus-indica] i la 
pitera [Agave americana].

Tipificació de les pressions sobre les masses d’aigua, segons la CHX.

• Recomanacions.

Per tal que el recorregut de l’itinerari siga més còmode i agradable, 
es recomana dur roba còmoda, gorra, ulleres de sol, calçat esportiu o de 
muntanya, crema solar, cantimplora gran i algun repel·lent d’insectes 
per als més exigents, ja que estem en zona d’aiguamolls.

Ocupació de les riberes

Canya comú [Arundo donax]

Aromer [Vachellia farnesiana]

Figuera de pala [Opuntia ficus-indica] Pitera [Agave americana]
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3. Objectius:

Objectius generals.

• Contribuir a la conservació de la biodiversitat a partir de la 
conscienciació de la població.

• Recuperar l’aiguamoll per a l’ús i gaudi de tots els ciutadans.

• Col·laborar en la protecció de les aus migratòries, nidificants i 
reproductores, que troben en aquest punt un lloc de recursos alimentaris.

• Contemplar mesures d’ordenació del territori de les 
administracions competents que garantesca la seua conservació.

• Donar a conèixer el benefici que suposa recuperar i  conservar 
una zona d’alt valor ecològic, paisatgístic, històric i cultural per a les 
persones.

• Fomentar actituds de responsabilitat individual i col·lectiva amb 
tendència a conservar el patrimoni natural i històric.

• Impulsar l’ús i el gaudi del medi natural.

Objectius específics.

• Desenvolupar la sensibilitat i la percepció del medi a través 
d’activitats lúdiques.

• Aprendre, entendre i apreciar els usos tradicionals de la vegetació 
de ribera.

• Propiciar un contacte directe amb la natura i gaudir dels diferents 
elements que la formen; paisatge, olors, sons, etc.

• Distingir els elements més representatius de la flora i fauna del 
recorregut, així com les interaccions que existeixen entre ells.

• Conèixer i apreciar la vida, tradicions i costums dels nostres 
avantpassats, sobretot als voltants del riu Girona.

4. Inventari dels recursos del lloc:

Vegetació.

En aquest itinerari la vegetació predominant és la hidròfila de 
ribera i algunes espècies aquàtiques (Chara sp., Lemna sp., alga de riu, 
etc.), convivint  també amb la vegetació nitròfila i de ruderal i amb la de 
cultius tradicionals.

Com a vegetació de ribera a destacar tenim boga, jonc, senill, 
baladre, canya comuna, vimetera, oms, moreres, menta, poliol, lledoners, 
ricí, acant, etc.

La vegetació nitròfila i de ruderal es caracteritza per corretjola, 
llepassa, olivarda, margall bord, malveres, cugula, civada, trèvol blanc, 
brassica sp., cotonera sp., plantatge sp., estramoni, cogombre amarg, 
roselles, cama-roja, blet de paret o herba caragolera, etc.

Boga [Typha angustifolia] Jonc [Scirpus holoschoenus]

Senill, canyisset [Phragmites australis] Acant [Acanthus mollis]
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Com a cultius tradicionals tenim els tarongers, mandariners, 
llimeres, oliveres, ametlers, garrofers, magraners, etc.

Fauna.

La fauna que, amb una mica de sort, ens podem trobar en aquest 
itinerari és molt variada. 

Els bons observadors podran trobar-se, pels marges del riu, 
alguns rastres de mamífers i micromamífers, com ara el ratolí de rostoll 
[Apodemus sylvaticus], rata de camp [Rattus rattus], fagina [Martes 
foina], rabosa [Vulpes vulpes], porc senglar [Sus scrofa], etc.

També podrem gaudir de la presència de amfibis, com la granota 
verda [Pelophylax perezi] i el gripau comú [Bufo bufo]; de rèptils, com la 
serp verda [Malpolon monspessulanus] i la serp d’aigua [Natrix maura], 

a més de sargantanes [Podarcis hispanica].

També ens podrem trobar algunes espècies d’avifauna, ictiofauna 
i macroinvertebrats.

Avifauna.

En l’aiguamoll de l’itinerari, a l’assut del molí Coví, podrem 
escoltar i observar, amb un poc de sort i depenent de l’estació de 
l’any en què ens trobem, a les següents aus i pardals: corbellot [Apus 
apus], agró blau [Ardea cinerea], camallarga/camallonga [Himantopus 
himantopus], torlit [Burhinus oedicnemus], gallineta/polla d’aigua 
[Gallinula chloropus], corriolet [Charadrius dubius], martinet blanc 
[Egretta garcetta], ànec collverd [Anas platyrhynchos], merla [Turdus 
merula], teuladí [Passer domesticus], rossinyol bord [Cettia cetti], 
oreneta cuablanca [Delichon urbicum], oreneta cua-rogenca [Cecropis 
daurica] i l’oreneta comuna [Hirundo rustica].

[1] VV.AA. (2005). Informe para la Comisión Europea sobre los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del 
agua. Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Valencia.

Corretjola [Convolvulus arvensis] Plantatge [Plantago lagopus]

Olivera [Olea europaea] Taronger [Citrus sinensis]        Ametler [Prunus dulcis]

Serp verda [Malpolon 
monspessulanus]

Granota verda [Pelophylax perezi]

Agró blau [Ardea cinerea] Polla d’aigua [Gallinula chloropus]
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Ictiofauna.

El tram mitjà i baix del riu Girona manté una bona població 
d’anguila europea [Anguilla anguilla] espècie inclosa per la UICN a la 
categoria en perill crític d’extinció.

A banda d’aquestes espècies també podrem trobar un gran nombre 
de barb comú [Barbus bocagei] i alguna madrilla [Parachondrostoma 
toxostoma] en les seues aigües.

Macroinvertrebrats.

Destacar la presència de dos crustacis endèmics del territori 
valencià, les petites gambes d’aigua dolça, els àtids [Dugastella 
valentina] i les palemonetes  [Palaemonetes zariquieyi], mereixedores 
d’alguna figura de protecció per la seua endemicitat i fragilitat.

Geologia.

Els materials més antics del terme són del triàsic i es donaven 
a la partida del Saladar. Les margues i les argiles inferiors d’aquestos 
paratges indiquen l’existència en el nostre territori de saladars o llacunes 
salobres, que anaren desapareixent per les aportacions de materials de 
tipus continental que efectuaren els cursos fluvials de la zona (Girona, 
Alberca, etc.) amb una freqüència irregular i per la colmatació deguda 
a l’acció de l’home per a guanyar terreny conreable. Se sap que, durant 
el juràssic i el cretàcic, el règim dominant era marí, i que en l’eocé i 
l’oligocé, en l’era terciària, la comarca va emergir, produint-se una nova 
transgressió marina durant el miocé inferior; vol dir açò que, en diferents 
períodes geològics, les terres del terme d’Ondara han estat més temps 
submergides que no al contrari.

El modelat del relleu actual, tal com el veuen els nostres ulls, amb 
un domini de les planes formades per la sedimentació fluvial (Girona, 
Alberca) i marina, és d’origen quaternari, amb períodes on la mar va 
retrocedir, com abans del 125.000 o entre el 90.000 i l’11.000, amb 
un descens del nivell de les aigües, i altres on la mar va avançar terra 
endins, com entre el 125.000 i el 90.000, coincidint amb el període 
interglacial Riss-Wurm, així com entre el 10.000 i el 7.000 de l’holocé, 
amb diferències de nivell fins de 120 m.

En la nostra zona de l’itinerari, i més concretament en les partides 
de Vinyals, del Racó de  Vinyals i de les Sorts de Vinyals, apareixen 
combinats dos tipus de sòl: un és esquelètic i de modesta utilitat 
agrícola, perquè l’erosió no ha arrossegat la xicoteta capa superficial, 
producte de l’alteració de la roca; el segon és un sòl amb un PH elevat, 

[2] Toro, M., Robles, S. i Tejero, I. (2009). 3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspa-
lo-Agrostidion. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de 
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Camallarga [Himantopus 
himantopus]

Martinet ros [Ardeola ralloides]

Barb comú [Barbus bocagei]
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conseqüència de què els materials que l’han format procedeixen de la 
descomposició de roques calcàries , arenisques i margues molt calcàries, 
situació que ocasiona una elevada saturació de bases; quan aquestos sòls 
són profunds, agrícolament són acceptables.

Aprofitaments i valors històrics i culturals.

Al seu pas per Ondara, el botànic Cavanilles, en el seu cèlebre 
viatge per les terres valencianes entre 1.791 i 1.793, no va ocultar 
l’admiració que li va produir el treball dels llauradors locals , ponderant 
que “[...] en las áreas se ven maíces, trigos y otras producciones de 
huerta”. La producció, d’acord amb les dades facilitades per les 
autoritats locals, és de “6.000 libras  de seda, 600 cahices de trigo, 400 
de maíz, 200 de cebada, 150 de habas, 1.200 arrobas de aceyte, 10.000 
de algarrobas y 1.000 cántaros de vino”. Amb una renda estimada de 
2 cafissos per hectàrea, el blat ocuparia unes 300 hectàrees i la civada 
al voltant de 100, sobre un total de 900 hectàrees que tenia aleshores el 
terme municipal d’Ondara conreat.

La significació que tenia dedicar la meitat de la terra treballada 
del terme als cereals tenia com a únic propòsit el de garantir cada dia 
el pa a taula, un objectiu que en ocasions resultava irrealitzable. El blat 
i la civada dominaven les terres no regades –però també una part de 
les irrigades-, motiu pel que la seua dependència de la climatologia era 
total. Un any de collita normal (90.000 kg de blat i 45.000 kg de civada) 
proporcionava una quantitat de farina de 330 grams per persona i dia tot 
l’any. En un any de collita insuficient, la disponibilitat de gra a penes 
servia par alimentar la població entre 2 i 5 mesos.

Assut del Molí Coví a l’altura del molí Nou

Per a la mòlta dels grans, Ondara disposava de quatre molins 
fariners, que empraven les aigües del Girona, l’Alberca i el barranc 
de Fusta. En el nostre itinerari, el molí Coví, del segle XVII, també 
denominat d’en Coví, d’Alcovir, de Fernando Pérez Minarro o de Pepe 
Tono.

La sèquia Fonda, la del molí, es conserva quasi completa en 
l’actualitat. Era, si bé coberta en certs trams, una sèquia receptora 
d’aigües a cel obert.

La sèquia està construïda amb maçoneria calcària presa amb 
morter de calç, lluïda interiorment amb morter de calç. La seua secció 
mitjana és de 2,00 m. d’ample per 1,40 m. de profunditat. Els murs 
laterals són de 45 cm. de grossària.

El molí presenta una bassa, dos cups de 186 cm. i de 156 cm. de 
diàmetre i 4,30 m. i 3,25 m. de caiguda d’aigua respectivament, amb 
dues voltes , tres rodes i tres moles catalanes. Les voltes de la cacau són 
impressionats, amb una altura d’uns 3 m.

A la seua altura, dins del riu, arranca la cava dels Poblets.

Era de Fernando Pérez i després del seu fill Salvador, fins la vida 
útil del molí en què el moliner era Carmelo Sendra Guitart de Pego, cap 
a l’any 1.958.

Cups del molí Volta o cacau, amb la roda
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També caldria destacar els nombrosos tolls que ens hi podrem 
trobar durant gairebé tot l’any al riu. Començant pel toll del molí 
Nou, excavat en una revolta del riu i on desguassava la bassa del molí 
Nou quan estava plena a continuació venia el toll de la “tubería”, hui 
desaparegut per colmatació de grava, el toll de l’assut del molí Coví 
(el toll de l’assut del molí i el de la “tubería” eren el mateix), toll de la 
Barca, el toll del Brocal, el toll de la Passera i el toll dels Blaus (mapa de 
la situació dels tolls en l’annex III, pàgina 235).

Fins gairebé els anys 70-80 del s. XX, com era tradició a l’estiu, la 
gent jove del poble anava a prendre el bany als tolls del riu, els diumenges 
després de la missa major, ja que a la mar tan sols se solia anar per festes 
de Sant Jaume, on la gent del poble, grans i menuts, anaven a peu, en 
carro, en bicicleta i algun afortunat en cotxe fins la platja de “las cuatro 
villas”, a la partida de l’Estanyó de Dénia, on muntaven unes barraques 
de canyissos per passar uns dies.

El toll que més èxit tenia en aquella època era el toll dels blaus 
el qual, a dia de hui, encara es conserva bastant bé, amb aigües netes i 
clares, i amb prou profunditat per fer algun que altre capbussó.

5. Elecció del tema: “Atreveix-te a descobrir els tresors del Girona”

L’elecció d’aquest tema ha estat per intentar provocar als visitants 
i motivar-los a descobrir les tradicions i costums, tant lúdiques com 
culturals, dels nostres avantpassats així com tots els aprofitaments que 
feien del riu, tant etnobotànics com de les energies, cinètica i potencial, 
del corrent de l’aigua per part del molí transformant-les en energia 
mecànica per poder moldre el gra.

A més volem ressaltar i posar en valor l’aiguamoll de l’assut del 
molí Coví, llar d’una nombrosa biodiversitat la qual es veu amenaçada 
per algun que altre abocador il·legal i vessaments agrotòxics.

Part de la maquinària del molí

Molí Coví

Sèquia Fonda

Part de la maquinària del molí
Toll del Brocal Toll dels Blaus

Toll de l’assut del molí Coví Toll de la Barca
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6. Estudi del traçat:

Aquest itinerari arranca des d’una zona d’aparcament a vora de 
la carretera CV-729, anirem per un camí de terra molt pla tot el principi 
del trajecte fins els 500 m. on hi ha un pujada un poc pronunciada d’uns 
30º, però és molt curta, d’uns 6 m. de llargària. A continuació anirem per 
terreny pla, entre les fites dels bancals de tarongers que anirem trobant-
nos des de l’inici de l’itinerari fins els 700 m., on aplegarem per fi a la 
vora del riu.

A partir d’ací fins els 870 m., tot l’itinerari discorrerà per la zona 
de servitud del riu -és la franja situada tocant al llit, dins de la zona de 
policia, amb ample de cinc metres, que es reserva per a usos de vigilància, 
pesca i salvament- i la seua ribera, aquestes zones de pas pertanyen al 
Domini Públic Hidràulic de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
(CHX) i, per tant, són de pas públic i lliure. Després retornarem als 
camis de terra fins aplegar al molí Coví. (Fig. 1)

Possibles travesses i accessos per a discapacitats.

Aquest seria el traçat per a persones amb discapacitats, que ens 
portaria directament als punts de més interés del nostre itinerari saltant-
nos les parts més dificultoses del trajecte. (Fig. 2)

Aiguamoll de l’assut del molí Coví

 (Fig. 1) La línia de color blanc representa en el mapa el traçat de l’itinerari

(Fig. 2) Traçat per a persones amb discapacitats
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Perfil longitudinal.

Actuacions de millora.

Per a millorar el nostre itinerari caldria realitzar una sèrie 
d’actuacions, com tasques de desbrossament de canyar i malesa entre 
les parades 3 i 4, afegir alguns panells amb cartells informatius i pals 
de senyalització al llarg del trajecte; també caldria incloure-hi diversos 
tipus de mobiliari per a senders com poden ser tarimes de fusta, 
baranes, escales i rampes, també caldria la construcció d’un observatori 
d’avifauna (Hide).

En la zona de l’aparcament caldria instal·lar un panell on s’indiqués 
el traçat de l’itinerari i les possibles rutes adjacents de la zona.

En el nostre mirador/àrea de pícnic, on els nostres visitants podran 
descansar, gaudint d’unes bones vistes i del seu temps lliure; també 
caldria instal·lar el mobiliari adequat i adaptat.

Caldrà senyalitzar i adequar correctament la zona on anirà instal·lat 
el nostre observatori d’avifauna, per tal que els visitants guarden el 
màxim silenci possible, a fi de no destorbar ni espantar les aus que per 
allí puguen haver i així poder-les observar i gaudir.

Perfil aproximat de l’itinerari

Traçat complet -amb color blanc- i les possibles travesses i rutes
de fuita -amb color blanc a punts-.

Exemples de panells amb cartells informatius i zona d’aparcament

Exemples de mirador/àrea de pícnic i taula adptada per a discapacitats

Exemples d’observatoris d’avifauna -Hide-



208

DAVID S. FORNÉS MAS MOLÍ COVÍ, DESCOBRINT ELS TRESORS DEL RIU...

209

A banda de totes aquestes actuacions, també caldrà adequar 
algunes parts del traçat de l’itinerari amb pals de senyalització, tarimes 
de fusta, baranes, escales i rampes per a millorar la seua accessibilitat. 

En la zona on es troba el molí Coví també caldria fer algunes 
millores, a banda de l’adquisició d’aquest, per part de l’administració 
local, ja que està en procés de considerar-lo com a Bé de Rellevància Local 
(BRL) per part del Servei de Patrimoni Arquitectònic i Mediambiental 
de la Generalitat Valenciana, i per fer del molí Coví un museu etnològic 
i centre d’interpretació de l’itinerari i del possible Paratge Natural 
Municipal (PNM) del riu Girona, en el seu pas pel terme d’Ondara.

Com a millores consideraríem la neteja dels voltants del molí, de 
la sèquia Fonda i l’adequació, per a fer-la visitable, de l’eixida de les 
aigües del molí i la seua confluència amb la cava que ve de la zona de la 
bassa de Santonja paral·lela a la primera. Un altra de les millores seria 

incloure uns serveis públics exteriors, on els visitants puguen assear-se. 
També caldria instal·lar una sèrie de bancs i zones enjardinades per al 
gaudi dels visitants així com altres panells informatius on s’indiquen 
altres itineraris, rutes, parcs naturals i zones d’interès.

7. Anàlisi dels trets amb potencial interpretatiu:

Per a tindre una idea més clara del potencial interpretatiu del nostre 
itinerari, utilitzem una llista de criteris o indicatius a través dels quals 
obtindrem l’IPI (Índex de Potencial Interpretatiu), per a això utilitzarem 
una adaptació de la matriu ponderada dels autors originals de l’IPI, 
Baradacco i Scull.

Per a la matriu s’utilitzaran els següents factors i la següent 
puntuació (Taula 1).

Factors analitzats de la matriu.

Singularitat:

Aquest factor es refereix al nivell de raresa de l’element en qüestió 
dins del lloc. Com més singular siga, més gran és el seu potencial 
interpretatiu.

Atractiu:
Es refereix al potencial del tret per impactar i atreure la curiositat 

dels visitants.

Exemple de pal de senyalització, de senda amb barana i d’escala de fusta 

Zones d’adequació amb rampes i/o escales

Imatge de l’exterior del molí Coví
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Resistència a l’impacte:

No tots els elements amb potencial interpretatiu tenen la mateixa 
resistència a l’impacte de visitants. Depenent de la seua fragilitat 
intrínseca, un element pot tenir major o menor puntuació en aquest 
sentit.

Accés a una diversitat de públic:

Aquest aspecte està relacionat amb les característiques del tret 
quant al seu accés; si aquest és complicat, estret o perillós, no serà 
apte per a certs públics més sensibles a aquest tipus de característiques 
(ancians, xiquets, discapacitats físics, etc.).

Estacionalitat:

No tots els recursos poden romandre accessibles al públic durant 
tot l’any, ja siga per les seues característiques intrínseques (més comú en 
el patrimoni natural) o per restriccions imposades per assegurar la seua 
conservació (com pot ser el cas d’un fresc o una pintura rupestre) 

Afluència actual de públic:

Es pretén valorar si l’element, o algun element molt proper, ja 
compten amb un cert flux de visites, és a dir, si ja és conegut i visitat de 
manera prèvia a l’establiment d’activitats interpretatives.

Disponibilitat de la informació:

Avaluarem l’existència d’informació contrastable i fiable respecte 
del tret en qüestió, ja que sense aquesta la interpretació és pràcticament 
inviable.

Facilitat d’explicació:

A través d’aquesta dada analitzem el nivell de dificultat que 
presenta l’explicació del tret i el seu significat en termes esquemàtics.

Temàtica coherent:

En aquest punt avaluarem si els temes interpretatius que ofereix el 
tret són coherents amb la resta de temes pertinents a la zona a interpretar. 
Es tracta d’avaluar si aquestes temàtiques podrien o no incloure en el pla 
interpretatiu general sense resultar alienes a la resta de continguts.

Seguretat:

També és fonamental el nivell de seguretat que ofereix l’element i 
els seus voltants per als visitants, de manera que avaluarem el seu nivell 
de perillositat.

Facilitat d’infraestructura:

Aquest factor contempla la facilitat que presenta el lloc per ser 
adaptat a l’activitat interpretativa, és a dir, per albergar visitants (seients, 
accessos, etc.) i si ja hi ha infraestructures aprofitables (carreteres, 
escales, aigua potable, etc.).

(Taula 1)
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Trets amb potencial interpretatiu de la zona.

• T1- L’ecosistema del riu i els seus problemes.

• T2- L’aiguamoll de l’assut i les diverses espècies d’aus que allí 
podríem observar (observatori d’avifauna).

• T3- L’ús per part de l’ésser humà de la diversa vegetació de 
ribera a través del temps (etnobotànica).

• T4- L’assut del molí, el seu objectiu.

• T5- El toll de la Barca, usos i costums .

• T6- Estrats sedimentaris al·luvials i l’erosió fluvial (toll del 
Brocal).

• T7- La problemàtica amb espècies vegetals invasores.

• T8- L’àrea de pícnic – el mirador del riu.

• T9- El toll dels Blaus i la tradició d’anar a banyar-se al riu.

• T10- La sèquia Fonda i la seua funció.

• T11- El molí Coví o de Pepe Tono, com l’home aprofitava 
l’energia de l’aigua transformant-la pel seu profit.

Matriu de les parades:

Realitzada la matriu, podem concloure que seleccionarem per 
realitzar la interpretació i fer les parades de l’itinerari (Taula 2):

1. L’ecosistema del riu i els seus problemes [P1]

2. L’aiguamoll de l’assut i les diverses espècies d’aus que allí 
podríem observar (observatori d’avifauna) [P2]

3. L’ús per part de l’ésser humà de la diversa vegetació de ribera a 
través del temps (etnobotànica) [P3]
4. L’assut del molí, el seu objectiu [P4]
5. Estrats sedimentaris al·luvials i l’erosió fluvial (toll del Brocal) [P5]

6. L’àrea de pícnic – el mirador del riu [P6]
7. El toll dels Blaus i la tradició d’anar a banyar-se al riu [P7]
8. El molí Coví o de Pepe Tono, com l’home aprofitava l’energia 
del aigua transformant-la pel seu profit [P8]

Triem aquestos valors ja que són els que més puntuació han tret, 
segueixen el tema triat per l’itinerari, són més singulars que altres trets, 
tenen major atractiu, etc.

(Taula 2)
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8. Parades:

Mapa de situació de les parades

Presentació.
Un cop reunit tot el grup a l’aparcament, començarem amb la 

presentació del guia de l’itinerari i fent una petita introducció del que van 
a poder veure en el recorregut, d’uns 5 minuts com a màxim, les coses 
que es poden fer i les que no. En segon lloc, analitzarem els visitants per 

poder saber millor el tipus d’experiència que han vingut a buscar, si són 
aficionats al senderisme, si vénen preparats, etc.

Indicar que el guia-intèrpret realitzarà la seua exposició en funció 
de la parada, ajustant-se al guió i els temps establerts. No obstant es 
permetrà certa flexibilitat, promovent la participació dels visitants. Sent 
realment, aquesta participació, la que marque el ritme de la visita.

A trets generals esta serà la sistemàtica de treball però es pot 
modificar en el cas que les condicions meteorològiques siguen adverses 
i/o en temporada hivernal. En tot cas es pot suspendre el servei si les 
condicions meteorològiques no permeten un desenvolupament adequat, 
emplaçant els visitants a vindre un altre dia.

S’estableix un total de 8 parades, coincidint amb el nombre 
d’elements interpretatius anteriorment seleccionats, mitjançant un guió 
coherent, que tinga per finalitat la consecució dels objectius establerts i 
en concordança al tema triat en cada parada.

Fase de preparació i partida.

Arribarem a l’inici de l’itinerari, comprovarem l’estat del terreny 
i l’aparició o desaparició d’imprevists, així com també prepararem les 
mesures de seguretat adequades (telèfon, farmaciola, etc)

Un cop realitzada la inspecció acudirem al punt de partida 
amb suficient antelació on saludarem, ens presentarem i xerrarem 
informalment amb el públic que ha arribat, informarem de l’hora del 
començament, les mesures de seguretat, el comportament, la durada del 
recurs i altres aspectes generals.

A partir d’ací, ens dirigirem cap a la primera parada realitzant un 
trajecte que discorrerà per un camí entre tarongers, on anirem explicant 
una mica el monocultiu i els seus problemes actuals. Aquest trajecte 
tindrà una durada aproximada d’uns 15 minuts, recorrent uns 700 m. 
pràcticament en pla.

De tant en tant, ens acompanyarà en el trajecte del nostre itinerari 
un personatge imaginari anomenat Madrilleta.
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Madrilleta és un peixet que té la seua llar en aquest riu, on habita 
amb la seua família, i que ens ajudarà a contar aquesta fantàstica història 
dels tresors del Girona.

Parada 1.- El cor d’un poble.

En aquesta primera parada ens agradaria sensibilitzar sobre el 
tema de la problemàtica de la pol·lució en els rius en general, i en el 
Girona en particular, i com afecta a tot l’ecosistema fluvial. Esta parada 
tindrà una durada d’uns 5 minuts aproximadament.

“... Madrilleta ens repta a descobrir els tresors que ens amaga el Girona... ja 
des de ben antic, l’esser humà ha buscat fer el seu refugi a prop de l’aigua i, 
a poder ser, en llocs elevats. Totes les civilitzacions han buscat un riu, o font 
d’aigua dolça semblant, per construir les seues aldees, pobles i ciutats, sent 
l’aigua l’element indispensable per a l’agricultura, motor de l’economia dels 
pobles en la història, sent l’aigua el ‘cor’ d’un poble, el seu tresor més preat.

Un riu no és només l’aigua que veiem, és molt més, és el conjunt de tot el 
paisatge que l’envolta i observem, açò és el que els humans anomenen 
‘ecosistema fluvial’, i dins d’aquest paisatge hi habiten molts éssers vius, tant 
animals com vegetals... però des de fa uns anys enrere l’ésser humà, conscient 
i/o inconscientment, ha començat a matar aqueix cor que ens dóna la vida, ha 
començat a pol·luir el riu, convertint-lo en un abocador incontrolat de restes 
d’enderrocs i vessant productes agrotòxics en ell, acabant així en una gran part 
de la seua família que habitava en el riu...”

“... El nostre riu és el Girona i ja no sols afecta la pol·lució d’aquest a la família 
de Madrilleta, sinó que també afecta a totes les llars humanes disposades al 
llarg de la seua conca i que d’ell se n’aprofiten, tant per beure la seua aigua 
com per regar els seus conreus. Aquestes llars les trobarem repartides entre els 
pobles de la Vall d’Alcalà, on naix en la vessant sud del Penyal Gros, la Vall de 
Gallinera, tot i que no toca la vall geogràfica, la Vall d’Ebo on rep el nom de riu 
d’Ebo i on s’endinsa pel barranc de l’Infern d’on surt per l’estret d’Isbert ja en 
la Vall de Laguar, entrant després en la Rectoria, creuant els termes de Tormos, 
Sagra, El Ràfol d’Almunia, Benimeli, Sanet i Negrals, ací rep les aigües dels 
afluents del Barranc de la Bolata, per l’esquerra, i dels Barrancs de Trullens, 
de la Murta i de ‘Telesforo’ per la dreta, a continuació passa per Beniarbeig, on 
rebia el nom de riu de Benihome, Ondara, El Verger, on novament canvia el nom 

pel de riu del Verger, i finalment pels Poblets, desembocant en el Mediterrani 
per la Punta de l’Almadrava, després d’un recorregut de 40 km...”

“... dit tot aixó m’agradaria que reflexionàrem un poc sobre tot açò i pensàrem 
quina és la llar que volem per a la família de Madrilleta i la nostra pròpia, si 
volem continuar destruint el nostre ‘cor’ o pel contrari volem tindre’n un més 
sa, més fort i més verd, si volem tindre un veritable tresor...”

Parada 2.- Un refugi per a la vida.

Desprès de la primera parada tornarem sobre les nostres passes un 
poc i ens dirigirem cap a la segon parada, fent un xicotet trajecte d’uns 
2 minuts.

En la segona parada ens agradaria posar en valor l’aiguamoll que 
es forma en aquest tram del riu, el nostre segon tresor, i les aus que 
allí acudeixen per alimentar-se i refugiar-se. En ella instal·larem un 
observatori d’avifauna. Hi anirem en el més absolut silenci a fi de poder 
observar alguna de les aus aquàtiques que per ací vénen a menjar des del 
P.N. de la Marjal de Pego-Oliva. Aquesta parada tindrà una durada d’uns 
20 a 30 minuts aproximadament, depenent del que hi puguem observar 
i de la predisposició dels visitants.

“... segons Madrilleta, aquest és l’aiguamoll del nostre tram del Girona. Com 
podem observar un aiguamoll és un tresor líquid, és un terreny impermeable i 
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planer, ple d’aigua, ple de vida,  amb una gran quantitat de plantes herbàcies, 
joncs, canyes, senill, boga, vimetera, baladre, etc., on es solen refugiar una 
nombrosa quantitat d’aus, les quals busquen ací el seu aliment, intentant 
pescar a la família de Madrilleta i els seus parents més llunyans...”

“... la gran majoria d’aquestes aus nidifiquen i/o hivernen en la Marjal de 
Pego-Oliva, utilitzant aquest aiguamoll com a menjador ja des de primera hora 
del matí. Algunes de les aus que hi podrem observar amb un poc de sort poden 
ser: l’agró blau, la camallarga o camallonga, la gallineta o polla d’aigua, el 
corriolet, el martinet blanc o l’ànec collverd entre d’altres... sort Madrilleta, 
que no t’agafe l’ànec...”

Dins de l’observatori, voluntàriament, els assistents més curiosos 
intentaran omplir uns fulls que prèviament hauran estat donats, per tal 
que puguen aprendre i conèixer, si cap encara més, els diferents tipus 
d’aus. Per exemple, per a cada tipus de visitant hi haurà coses diferents 
segons les característiques del mateix; si portem un grup d’escolars, 
podem portar unes fitxes per omplir amb les dades de les aus observades; 
colors, forma del bec, mida etc. Un cop recopilades aquestes dades i amb 
l’ajuda del guia podrem intentar identificar l’espècie. Només ens caldrà 
uns prismàtics i/o una càmera fotogràfica i una mica de paciència per 
trobar a aquestos meravellosos éssers que habiten en el nostre aiguamoll.

Parada 3.- L’aprofitament. Els oficis i tradicions ancestrals.

Una vegada finalitzada l’observació de les aus ens dirigirem cap 
a la tercera parada bordejant el marge del riu, fent un trajecte d’uns 2 

minuts fins aplegar-hi. En aquesta parada voldríem ressaltar i posar  en 
valor els oficis i tradicions relacionats amb els usos etnobotànics de la 
flora de ribera, tot un tresor pel nostre record. La durada aproximada 
d’aquesta parada serà d’uns 5 minuts.

“... A Madrilleta li agrada molt aquest indret ja que en ell troben un refugi, de 
les aus, la seua família i ell mateix; és un lloc amb abundant vegetació, ple de 
plantes que l’esser humà hi aprofitava molt en temps passats, segons ens conta. 
L’home, que basant-se en les fases de la lluna, hi venia a recollir canyes per 
fer canyissos pels antics sostres de les vivendes i per a assecar la pansa, era el 
canyisser; també es tallaven canyes per asprar les hortalisses (‘encanyar-les’), 
per fer el canyisset dels ombralls i tanques, etc. Les fases lunars son importants 
per evitar que les canyes es  podrisquen...”

“... També es recollia el jonc per fer cortinetes, per a les cases de camp, a 
l’estiu, disposant els trossets de les tiges en horitzontal i fent passar una agulla 
amb fill a través d’ells. Aquestes evitaven que mosques i mosquits tingueren 
accés a la llar fent, així un estiu més suportable...”

Exemples de fitxes pel quadern de camp

El canyisser de Benissa, Benjamín Ortolà, realitzant un taller 
de canyissos a la Vall de Laguar
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“... les cortines també podien ser fetes amb trossets fets de les branques del 
baladre, però aquestos anirien disposats verticalment i també units per un fil 
passat amb l’agulla...”

“... el nostre Madrilleta ens recorda, també, altres oficis relacionats amb la 
comoditat del dia a dia de l’esser humà i les plantes del nostre riu, com ara 
són el del cisteller que treballava el vímet -branca prima, llarga i flexible de la 
vimetera- com ja feien els antics egipcis per manufacturar cistelles i mobles, i 
sense oblidar-nos dels embogadors, els quals revestien de boga les cadires per  
fer-los un còmode i fresc seient.

Ens agradaria molt saber si en coneixeu algun d’aquestos artesans o si hi ha 
algun a prop de casa vostra, això sí que és tot un gran tresor...“

Parada 4.- És tan sols un mur?

Finalitzada la tercera parada ens dirigirem cap a la següent, 
travessant un bosc de canyes. Aquest trajecte tindrà una durada d’uns 
2 minuts fins aplegar a l’assut del molí Coví, on realitzarem la quarta 

parada, d’aproximadament 5 minuts. En ella posarem en rellevància 
l’assut del molí, intentant explicar què és i quins són els seus objectius.

“... Madrilleta, en el nostre viatge aigües avall, ens presenta l’assut del molí 
Coví, tot un tresor del segle XII, i que segons ens indica, ‘assut’ és una paraula 
d’origen àrab que significa ‘barrera’.

Es tracta d’una obra de fàbrica de poca alçària construïda transversalment 
en un riu o en un rierol per a aturar l’aigua, fer-ne pujar el nivell i derivar-la 
fora de la llera, cap a una sèquia, en general és una presa, però sol conservar 
la denominació d’origen àrab quan es corresponen a preses de mida xicoteta i 
d’origen musulmà. Els assuts són una part important en els regadius tradicionals 
que segueixen en ús a les hortes de València i Múrcia, aquestos, al costat de 
les sèquies formaven un sistema hidràulic que, a més de servir d’ús per a reg, 
alimentava els safareigs, abeuradors per animals i fins i tot s’utilitzava la força 
de l’aigua per als molins hidràulics o d’aigua... ja em sembla estar veient als 
llauradors ficant una pedra damunt l’altra, adobant-les amb morter de calç i 
procurant que no en relliscara cap atès que eren cudols de riu...”

“... En el nostre cas, l’assut derivava les aigües cap a la cava Baixa i per 
aquesta al molí Coví; les aigües, una vegada utilitzades, eren retornades cap 
al molí del Verger. Hui en dia aquestes aigües són utilitzades exclusivament pel 
regadiu dels conreus del terme d’Ondara i del Verger...”

Parada 5.- Són bones les riuades?

Deixant enrere el nostre assut farem un xicotet trajecte d’uns 
6 minuts per la ribera del riu, on podrem observar algunes moreres, 
lledoners i algun que altre garrofer, fins aplegar a la quinta parada. Ací 
intentarem que els visitants entenguen els conceptes d’erosió fluvial, 
sedimentació  al·luvial i tot el que passa quan es produeix una gran i 
descontrolada avinguda d’aigua. La durada d’aquesta parada serà d’uns 
5 minuts aproximadament.

“... Ací apleguem al toll del Brocal, el nostre cinquè tresor,  un indret que li 
agrada molt a la família de Madrilleta.

Com podrem observar a la part de d’alt del toll, la paret està nua. No fa massa 
anys, per aquesta paret discorria un baixador al riu, fet en la mateixa paret de 
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terra, a mode de rampa amb alguns graons. Era el baixador de la caseta del 
‘Leon’, l’antic camí de Vinyals i de la passera, que la riuada del 2.007 va fer 
desaparèixer, les aigües se’l varen endur cap a la mar. De fet, el riu sempre 
torna a fer grans avingudes... es produeixen cada cert temps... lustres, dècades, 
segles o mil·lennis. En aquest mateix lloc on ens hi trobem, tota aquesta vora 
del bancal on estem xafant ara mateix amb els nostres peus, ací mateix, tot açò 
era i és la llera del riu! Tot aquest material que veiem al terra són sediments 
que el riu ha anat arrossegant al llarg dels anys i de diferents avingudes... 
quanta raó tenien els nostres avantpassats quan deien ‘a vora riu no faces 
niu!’.

En la paret d’enfront nostre es pot observar com la terra dibuixa una sèrie 
de capes, es tracta dels estrats dels sediments, de les diferents capes de terra 
i cudols que el riu ha anat dipositant una damunt l’altra a través del temps, 
seguint les riuades, contribuint així a la formació de sòl, remineralitzant-lo i 
enriquint-lo amb nous materials geològics arrossegats pel riu...”

“... Madrilleta em preguntava si hi hauria alguna manera d’evitar les riuades 
però jo no ho tinc massa clar, per molt que s’intente dragar el riu o desviar 
la seua llera, el riu és un ens viu i canviant el qual sempre tindrà tendència a 
reprendre el seu camí  original...”

Parada 6.- El relax dels oms.

Una vegada finalitzada aquesta fantàstica explicació, ens dirigirem 
cap a la següent parada, fent un recorregut d’uns 8 minuts fins aplegar 
al mirador dels oms. En arribar explicarem que es tracta  d’una àrea de 
descans i pícnic, amb dos oms magnífics i unes vistes panoràmiques del 
riu. La parada durarà de 20 a 30 minuts, depenent de l’estat d’ànim dels 
visitants.

“... ha arribat l’hora de fer un descanset. Des d’aquest lloc podem gaudir 
d’aquestes meravelloses vistes de la llar de Madrilleta, el nostre Girona, tot un 
regal per a la vista, tot un tresor a la nostra disposició.

Ací tenim unes fantàstiques taules per poder fer un mosset i relaxar-nos una 
estona, respirant l’aire pur i humit del riu, escoltant els ocells i els amfibis, 
gaudint de tot l’entorn... a més a més tenim la immensa i fresca ombra 
d’aquestos majestuosos oms... oms que segurament descendeixen d’uns 

avantpassats plantats pels romans. Com que ens trobem a la partida de Vinyals, 
tot indica que ací hi havia molta vinya, encara que ja no n’hi haja, les vinyes es 
van plantar tradicionalment usant branques rectes d’arbres per a asprar-les, 
aquestos arbres són els nostres oms.

La primera prova documental del maridatge d’oms i vinyes la trobem a la 
Grècia Clàssica, on s’esmenta un vi anomenat ‘Pteleaikós oinos’ que fa 
referència a la regió on es produïa, Ptelea (om). Durant l’època Romana el 
cultiu de les vinyes maridades als oms adquireix major importància, com es 
reflecteix en els tractats d’agricultura. La pràctica va ser tan comú que apareix 
de moda recurrent com a tòpic en la literatura. Al segle I aC., quan apareix la 
màxima llatina ‘Pirum, non ulmum accedeixis, si cupias pira’ (A la 
perera acudeix, no a l’om, si vols peres) d’on procediria l’expressió ‘Demanar-
li peres a l’om’, atès que la fruita que s’associava a aquest arbre no era la pera 
sinó el raïm. Els textos clàssics són copiats durant l’Edat Mitjana, i només 
els agrònoms àrabs de la Península Ibèrica proporcionen noves proves de la 
relació entre vinyes i oms ja al segle XII...”

Parada 7.- El gran capbussó.

Desprès d’un merescut descans i de delectar-nos amb tant 
meravellós paisatge, continuem amb el nostre itinerari. Fem un xicotet  
trajecte d’uns 6 minuts fins aplegar a la setena parada, el toll dels Blaus, 
on romandrem uns 5 minuts aproximadament i parlarem dels costums 
estiuencs d’anar a banyar-se al riu.

“... arribem per fi a uns del més valuosos tresors del nostre itinerari, el toll dels 
Blaus, aquest és, segons ens explica Madrilleta, un dels tolls que millor han 
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resistit als elements i al pas del temps. Tot i que ja no té la profunditat d’altres 
èpoques encara es pot fer un bon capbussó en les seues aigües clares i netes, de 
vegades  d’una lluïssor i d’un cristal·lí enlluernadores, tal com fèiem els joves 
d’altres temps passats.

Els joves enfilàvem paret amunt, o anàvem per l’altra vora, fins arribar a la 
part més elevada, vora el camp de cítrics que hi ha justament enfront nostre, i 
des d’on ens llançàvem per fer el gran capbussó...”

“... caldria dir que, en altres èpoques no tan llunyanes, no hi havia tanta 
costum d’anar a l’estiu a prendre el bany a la mar; als joves els venia de gust 
més banyar-se al riu que no a la mar, siga per la proximitat o per la gran 
aventura que açò representava, i com era de costum, tots els diumenges després 
de missa major.

A la platja només se n’anava en acabar les festes dels bous, el mateix dia de 
Sant Jaume per la vesprada, on la gent del poble d’Ondara, a peu o en carro 
(ja que cotxes n’hi havia molt pocs), anava a passar uns dies a ‘les quatre 
viles’ a la platja de l’Estanyó de Dénia, on muntaven unes barraques fetes amb 
canyissos i estores per a l’endemà gaudir d’una exquisida paella amb cigrons, 
típica dels dies de Sant Jaume i Santa Anna.

Aquestos mateixos canyissos són els que es farien servir per a assecar la pansa 
després de l’escaldà...”

Parada 8.- El Molí Coví.

Desprès de gaudir de tots aquestos meravellosos records 
continuem cap a l’última parada fent un recorregut d’uns 6 minuts. 
Arribem doncs al nostre molí Coví, on estarà el centre d’interpretació 
de l’itinerari, i la seua sèquia. La durada d’aquesta parada serà d’uns 30 
minuts aproximadament, tenint en compte que en finalitzar realitzarem 
una xicoteta manualitat per endur-nos com a record.

“... hem aplegat a l’última parada dels nostre itinerari, el major tresor de tots, 
la nostra joia, el molí Coví.

Com ens diria Madrilleta, el molí és una màquina que fa un soroll infernal... res 
més lluny de tot això, un molí i en el nostre cas, un molí d’aigua, hidràulic, era 
una de les eines més valuoses en temps; era el motor de la societat, el cor que li 
donava el suport, ja que en ell es molia el gra per fer la farina, tan necessària 
per a la nostra alimentació, per fer el nostre pa de cada dia...”

“... els moliners eren les persones més estimades, ja que sense ells no hi havia 
farina i per tant no hi havia pa, i alhora les més odiades de la societat antiga, ja 
que molts els consideraven uns embabucadors per fer-los la cisa amb la farina, 
i com diu el refranyer valencià, que (com la resta) sempre té raó, ‘De Moliner 
canviaràs, però de lladre no t’escaparàs’.

El nostre moliner no sempre tenia una vida fàcil i resolta, el riu Girona no 
sempre portava aigua, i com tots sabem sense aigua un molí hidràulic no 
funciona. També cabia la possibilitat que hagués sigut un mal any per la collita 
de gra i el nostre moliner tingués molt poca feina...”

“...i què dir de les riuades, l’any que el riu baixava en forma d’una gran 
avinguda d’aigua no hi havia on amagar-se, l’aigua anegava cases, camps 
i conreus... i com no, el nostre molí a vora riu. Era la pitjor desgràcia que li 
podia succeir al nostre pobre moliner, perdre-ho tot: la casa, el molí, tota la 
feina que tant esforç i suor li havia costat; era començar de nou, partir de zero, 
a refer la casa i el molí...”

“... desprès d’aquesta fantàstica història sobre les vivències, alegries i 
penúries del nostre moliner, passarem a l’interior del molí on podrem observar 
la pràctica totalitat de la seua maquinària i tota mena d’eines i estris, el sòl fet 
de pedra de carreu, etc.
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A l’exterior i ja anant cap a la zona d’aparcament, trobem la sèquia Fonda, 
receptora d’aigües, a cel obert, que les conduïa cap al molí. La sèquia està 
construïda amb maçoneria calcària presa amb morter de calç i les seues mides 
són  de 2 m. d’ample per 1,40 m. de profunditat, els murs laterals són de 45 cm. 
de grossària...”

“... finalitzada ja la nostra visita, tothom que vulga, farà una original manualitat 
que ens podrem endur com a record. Es tracta de construir amb uns trossos de 
canya un molinet d’aigua...”

En acabar la manualitat, que prèviament hauríem preparat tallant i 
polint els trossos de canya, passarem als visitants unes fitxes d’avaluació 
final del guia-intèrpret i l’itinerari abans d’acomiadar-nos, desprès 
indicarem i/o acompanyarem els visitants al aparcament on estan els 
seus vehicles.

“... abans d’acomiadar-nos ens agradaria molt i ens seria molt útil que ens 
ompliren aquesta xicoteta fitxa d’avaluació. I com no, agrair-los la seua 
participació en aquesta aventura, ara ja saben on ens tenen...

Atreviu-vos a descobrir els tresors del Girona!

A cuidar-se molt i fins aviat...”

9. Anàlisi de la història:

Mapa conceptual 
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10. Sender PR-CV 415 circular.

Aquest sender es troba en les proximitats del nostre itinerari. 
Més concretament l’inici es troba a 1,94 km. del la zona d’aparcament 
d’aquest, a uns 30 minuts.

• Descripció:

La serra de Segària és una alineació muntanyenca que s’estén de 
NE a SO pels termes municipals d’Ondara, Benimeli, Ràfol d’Almúnia, 
Pego, el Verger i Beniarbeig.

La singularitat d’aquest bonic racó de 94.000 m2 d’extensió és 
que té un vèrtex geodèsic de tercer ordre en el pic de Segària, de 506 
m. sobre el nivell del mar. La serra es divideix en parts iguals entre la 
grandiositat de les parets rocoses de la serra amb les seues capritxoses 
formes i dissenys i el magnífic paisatge que ens ofereix una panoràmica 
del Riu Girona i la Vall de Gallinera, així com al P.N. de la Marjal de 
Pego-Oliva.

El PR-CV 415, està compost d’una ruta principal i dues variants.

SENDA CIRCULAR

Llargària 8,571 km – Temps estimat 4 h – Dificultat Mitjana

Ruta de comparació entre la Segària Nord (humida) i Sud (seca)

Es tracta del sender més llarg, el qual envolta la serra de Segària 
completat per dues variants, la del portet de Beniarbeig i la del vèrtex 
geodèsic de Segària.

Discorre des del pàrquing del conjunt recreatiu de Segària direcció 

oest per una antiga canal de reg, fins al seu encreuament amb un camí 
que ens porta a un conjunt hídric, compost per dos pous i abeurador, 
solapant amb la senda SL-CV 109 fins al repetidor de televisió i el poblat 
ibèric. Se segueix pel vessant nord fins a la Font Català i vorejant la cara 
nord fins arribar al conjunt càrstic (morro de les coves, cova fosca), 
continuant fins al punt de partida.

Variant del Portet de Beniarbeig: comença des del mateix lloc que 
la circular seguint la sèquia fins a la senda la qual comença a pujar pel 
vessant sud fins arribar a la cova del Bolumini, des d’allí a escassos 
metres hi ha un avenc, el qual passa la senda pel costat seguint la pujada 
fins al Portet de Beniarbeig i ja es baixa per la part nord fins a enllaçar 
amb la circular.

Variant Vèrtex Geodèsic: comença des del pàrquing i se segueix 
pel vessant sud direcció al portet d’Ondara i des d’allà direcció oest pel 
cim es puja al punt més alt de la serra de Segària on s’ubica el vèrtex 
geodèsic.

11. Difusió:

La proposta per a la difusió d’aquesta activitat serà a mode de fullet 
divulgatiu en format de tríptic, el qual es repartirà i difondrà per diversos 
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llocs d’interès com col·legis, aules de medi ambient, ajuntaments, cases 
de cultura, oficines d’informació turística, centres interpretatius dels 
parcs naturals del voltant, etc.

12. Avaluació:

Després de l’avaluació inicial abans de començar el nostre itinerari, 
l’avaluació que es durà a terme serà continuada i des de diferents punts 
de vista, per una part s’avaluarà al participant i el participant a l’intèrpret 
i a l’itinerari.

Després d’haver realitzat l’itinerari, es realitzarà una autoavaluació 
en la qual es tindrà en compte els següents criteris: la participació dels 

visitants, el compliment dels objectius, el temps emprat, etc.

Per altra banda els participants avaluaran al guia intèrpret i 
l’itinerari.
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13.  Referències i annexos:

Agraïments per la seua col·laboració a:
Vicent Ortuño Ginestar (Arquitecte Tècnic i llicenciat en Geografia i Història)

Ferran Miralles Ballester (APAMCV - Associació Professional d’Agents 
Mediambientals de la

Comunitat Valenciana)

Hermenegild Maria Femenía (Professor de Química)

Robert Miralles i Cebrià (Professor de Geografia i Història)

Joan Sala Bernabeu (SEO/BirdLife–Alacant; Acció Ecologista  Agró)

Toni Ortolà Martí (tresT Comunicación)

Verònica Crespo Sendra (Llicenciada en Filologia Catalana i doctora en 
Fonètica i Fonologia)
Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta
Ajuntament d’Ondara
Centre Excursionista d’Ondara
Biblioteca Municipal d’Ondara
SEO/BirdLife – Levante
Direcció General de Patrimoni Cultural – GVA
Confederació Hidrogràfica del Xúquer 

Bibliografia:

– Propuesta de declaración del Espacio Natural Protegido de los 
cursos medio y bajo del Riu Girona (Marina Alta) – Maria Femenía, 
Hermenegild (UNED).

– Molins Hidràulics a la Marina Alta - Ivars Pérez, Josep i Sendra 
Bañuls, Fernando.

– Ondara: dels orígens a 1900 – Miralles i Cebrià, Robert.

– Costumari Botànic – Pellicer i Bataller, Joan.

– Revista Aguaits nº 3: Els molins d’aigua a la conca del Girona – 
Doménech, Jaume i Ivars, Josep.

– Revista DAUALDEU números del solstici d’hivern 2012 i dels 
solsticis d’estiu i d’hivern 2013.

ANNEX I:

Censos d’aus aquàtiques hivernants a les zones humides del País 
Valencià del 2014.
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ANNEX II:

Censos d’aus aquàtiques nidificants a les zones humides del País 
Valencià del 2014.

ANNEX III : Situació dels tolls del nostre itinerari en el mapa. 

TOLLS DE L’ITINERARI

ANNEX IV: Fitxes LIC adjacents.

LIC VALLS DE LA MARINA

Superfície: 16.061 Ha

Municipis: Beniarrés, Plans, Vall de Gallinera, Tollos, Vall 
d’Alcalà, Vall d’Ebo, Vall de Laguar, Tormos, Sagra, Pego, el Ràfol 
d’Almúnia, Benimeli, Sanet i els Negrals, Beniarbeig, el Verger i Ondara.

Característiques generals: extensa zona constituïda per un conjunt 
de valls i serres de gran interès paisatgístic, ambiental i cultural. 
Alberguen un peculiar mosaic en el qual alternen els cultius tradicionals, 
majoritàriament instal·lats en terrasses o bancals a causa de l’accidentat 
relleu, amb zones fluvials de gran rellevància i àrees de matoll i pastura. 
A més, l’abrupta topografia ha permès la conservació d’una valuosa 
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comunitat de rapinyaires i de nombroses singularitats botàniques, com 
les que apareixen en els barrancs i ombrívoles més inaccessibles.

Hàbitats i espècies a destacar: entre els hàbitats, destaca per la seua 
extensió les pastures anuals de Thero-Brachypodietea (6220), així com els 
matolls i timonedes (5330). No obstant això, el màxim interès de la zona 
resideix en la vegetació de pendents rocoses calcícoles (8210), els prats 
calcaris càrstics (* 6110), els matolls arborescents amb Juniperus (5210) 
i els bosquets de Laurus (*5230). Igualment, cal destacar els hàbitats 
fluvials presents en els nombrosos barrancs i rambles que solquen la 
zona, amb una excepcional representació de Nerio-Tamaricetea (92D0), 
freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia (91B0), brolladors 
petrificants (*7220) i boscos galeria d’Salix alba i Populus alba (92AO).

Pel que fa a les espècies, i com s’ha dit, cal destacar la varietat de 
rapinyaires associades a mitjans rocosos, entre elles Aquila chrysaetos, 
Bubo bubo, Falco peregrinus o Hieraetus fasciatus. També cal esmentar 
la presència d’alguns peixos d’interès a la zona, com Leuciscus 
pyrenaicus, Cobitis paludicola o Barbus guiraonis. A més, diverses 
espècies vegetals d’interès (com Biscutella montana, Hippocrepis 
valentina, Scabiosa saxatilis o Teucrium buxifloium subsp. Hifacense) 
presenten bones poblacions a la zona.

LIC L’ALMADRAVA

Superfície: 2.239 Ha (marina)
Municipis: front litoral de Dénia i Poblets.
Característiques generals: zona marina que alberga un gran escull-

barrera de posidònia d’un interès excepcional.

Hàbitats i espècies a destacar: òbviament, l’hàbitat prioritari és 
la praderia de Posidonia (*1120) i les espècies associades a aquest 
ecosistema.

LIC EL MONTGÓ

Superfície: 3.009 Ha (2.193 continental + 816 marina)
Municipis: Dénia i Xàbia

Característiques generals: serra litoral d’excepcional valor 
paisatgístic i ambiental, constitueix un lloc clau per al coneixement de 
la flora endèmica mediterrània. Important per a la conservació de Silene 
hifacensis, alberga una excel·lent representació d’hàbitats rupícoles 
i de penya-segats, així com l’existència de nombroses coves tant 
terrestres com submergides. El lloc inclou així mateix una àrea marina 
adjacent, caracteritzada pel gran interès dels ecosistemes que alberga, 
alguns dels quals es troba probablement entre els més ben conservats 
de la regió mediterrània espanyola. Igualment, s’ha inclòs en el lloc 
tres microreserves litorals declarades en l’àmbit dels penya-segats 
baixos i d’especial importància per incloure espècies de Limonium 
endèmiques. Hàbitats i espècies a destacar: els prats anuals (* 6220) i les 
pastures calcaris bàsics (* 6110) es troben, juntament amb els matolls 
termomediterranis (5333 i 5335), entre els hàbitats millor representats. 
A destacar així mateix els hàbitats lligats a penyals i penya-segats, com 
els despreniments rocosos (8130), pendents rocoses calcícoles (8211) i 
coves (8310); també mereixen esmentar-se per la seua singularitat les 
formacions de Buxus (5110), mentre que al litoral apareixen estepes 
salines (*1510) i penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies 
(1240). Pel que fa al medi marí, cal esmentar les praderies de Posidonia 
(*1120) i Cymodocea (1110), els esculls (1170) i les coves submergides 
o semi submergides (8330).

Pel que fa a les espècies, i a més de l’existència d’algunes 
rapinyaires d’interès, sobretot Hieraetus fasciatus, destaca la població 
de quiròpters (amb espècies com Miniopterus schreibersii, Myotis 
blytii, M. capaccinii, M. myotis, Rhinolophus ferrum- equinum, R. 
hipposideros o R. euryale) i, sobretot, de diversos vegetals, tant de 
la prioritària Silene hifacensis com d’altres espècies d’interès com 
Centaurea rouyi, Hippocrepis valentina, Scabiosa saxatilis, Biscutella 
montana, Leucanthemum gracilicaule, Carduncellus dianius, Limonium 
rigualii, L. scopulorum, etc.

LIC MARJAL DE PEGO-OLIVA

Superfície: 1.255 Ha
Municipis: Pego i Oliva
Característiques generals: la marjal de Pego i Oliva destaca per 

la quantitat i qualitat d’aigua dolça que es produeix, el que resulta 
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excepcional a la costa mediterrània espanyola. Aquestes característiques 
donen lloc a l’existència a la zona d’hàbitats extraordinàriament rars i pel 
manteniment és imprescindible la conservació de la zona. El seu interès 
per a les aus va motivar la seua inclusió en el Conveni Internacional 
de Ramsar. També alberga una de les millors poblacions naturals de 
samaruc. No obstant això, i malgrat a més del seu caràcter d’espai 
natural protegit, recentment ha patit greus alteracions per tal de la seua 
posada en cultiu, alteracions que han afectat el 70% de la zona humida 
i que han provocat notables descensos en la nidificació de nombroses 
espècies d’interès.

Hàbitats i espècies a destacar: tot el complex d’hàbitats lligats 
a les zones humides litorals es troben representats, en major o menor 
mesura, a la zona: prats mediterranis de Molinio-Holoschoenion 
(6420), pastures salines mediterranis (1410), rius mediterranis de cabal 
permanent (3280), llacs eutròfics naturals (3150), Megaforbis higròfils 
(6430), llacunes costaneres (*1150), etc.

Pel que fa a les espècies, esmentar únicament per la seua importància 
com a nidificants Ardea purpurea, Marmaronetta angustirostris, 
Porphyrio porphyrio, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, 
Fulica atra, etc. A més, i com s’ha dit, hi ha a la zona una magnífica 
població de Valencia hispanica, així com diverses poblacions de 
Kosteletzkya pentacarpos.

LIC RIU GORGOS

Superfície: 777 Ha
Municipis: Castell de Castells, Vall de Laguar, Benigembla, Murla, 

Parcent, Alcalalí, Xaló, Llíber i Gata de Gorgos.
Característiques generals: petita zona exclusivament fluvial, 

corresponent a la llera del riu Gorgos, en el qual apareixen magnífics 
exemples de la vegetació ripària associada als rius mediterranis de cabal 
discontinu.

Hàbitats i espècies a destacar: d’acord amb el que s’ha dit, els 
hàbitats més destacats són Nerio-Tamaricetea (92D0) i les galeries 
fluvials de Salix i Populus alba (92AO), a més d’altres hàbitats fluvials 
com els rius mediterranis (3280 i 3290).

ANNEX V: Fitxes ZEPA adjacents.

ZEPA MUNTANYES DE LA MARINA

ZEPA discontínua. Superfície total: 43.117,77 ha

Províncies: Alacant, València

Municipis: Atzúbia, Alcalalí, Alcoleja, Altea, Benasau, Beniarbeig, 
Beniardà, Beniarrés, Benidorm, Benifato, Benimantell, Benimassot, 
Benimeli, Benissa, Bolulla, Callosa d’en Sarrià, Calp, Castell de 
Castells, Confrides, Dénia, El Ràfol d’Almúnia, el Verger, Fageca, 
Famorca, Finestrat, Guadalest, La Nucia, La Vall d’Alcalà, La Vall de 
Laguar, Llíber, l’Orxa, Ondara, Orba, Orxeta, Pego, Penàguila, Planes, 
Polop, Quatretondeta, Sagra, Sanet i els Negrals, Sella, Tàrbena, Tollos, 
Tormos, La Vall d’Ebo, Vall de Gallinera, Villalonga, Xaló.

Espècies d’aus de l’annex I de la Directiva 79 / 40CEE presents a 
la zona:

Nom comú   Nom científic
Àguila serpera    Circaetus gallicus
Àguila reial   Aquila chrysaetos
Àguila calçada   Hieraaetus pennatus
Àguila de panxa blanca  Hieraaetus fasciatus
Falcó pelegrí   Falco peregrinus
Saboc    Caprimulgus europaeus
Terrerola   Calandrella brachydactyla
Cogullada fosca   Galerida theklae
Cotoliu    Lullula arborea
Còlbia negra   Oenanthe leucura
Busquereta cuallarga  Sylvia undata
Gralla de bec roig  Pyrrhocorax pyrrhocorax
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Dades rellevants:

Alberga importants poblacions de rapinyaires com marcenca 
europea, àguila real, àguila cuabarrada, àguila calçada, falcó pelegrí i 
duc. També destaca la presència de còlit negre i gralla de pic roig.

Observacions:

ZEPA de nova creació (2009).
Altres proteccions vigents a la zona:
LIC Aitana, Serrella i Puig Campana (ES5213019), Valls de la 

Marina (ES5213042), Serres de Bèrnia i Ferrer (ES5213020) i Serra de 
la Safor (ES5233041)

Paisatges Protegits: Serpis, Serra de Bèrnia i Ferrer i Puig Campana 
i Ponotx (part de l’àmbit).

Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Marjal de Pego - 
Oliva (part de l’àmbit)

ZEPA L’ALMADRAVA

ZEPA marina. Superfície: 2.239,49 ha
Província: Alacant
Municipis limítrofs: Dénia, els Poblets
Espècies d’aus de l’annex I de la Directiva 79 / 40CEE presents a 
la zona:

Nom comú   Nom científic
Baldriga balear    Puffinus mauretanicus
Baldriga mediterrània  Puffinus yelkouan
Escateret   Hydrobates pelagicus
Corb marí emplomallat   Phalacrocorax aristotelis
Gavina corsa   Larus audouinii
Xatrac becllarg   Sterna sandvicensis

Dades rellevants:

Àrea marina utilitzada com a zona d’alimentació per aus marines 
com gavina corsa, escateret i corb marí. Concentracions hivernals 
destacades de baldriga balear i baldriga mediterrània.

Observacions:

ZEPA de nova creació (2009).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5212005)

ZEPA MONTGÓ - CAP DE SANT ANTONI

ZEPA marítim terrestre. Superfície total: 3.009,56 ha (2.187,85 ha 
terrestres i 821,71 ha marines)

Província: Alacant
Municipis: Dénia, Xàbia
Espècies d’aus de l’annex I de la Directiva 79 / 40CEE presents a 
la zona:

Nom comú   Nom científic

Baldriga balear   Puffinus mauretanicus
Baldriga mediterrània   Puffinus yelkouan
Escateret   Hydrobates pelagicus
Corb marí emplomallat  Phalacrocorax aristotelis
Gavina corsa   Larus audounii
Àguila de panxa blanca  Hieraaetus fasciatus
Falcó pelegrí   Falco peregrinus
Brúfol/Duc   Bubo bubo
Cogullada fosca   Galerida theklae
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Còlbit negre   Oenanthe leucura
Busquereta cuallarga  Sylvia undata
Gralla de bec roig  Pyrrhocorax pyrrhocorax

Dades rellevants:

Presenta una colònia recentment establerta de corb marí, amb sis 
parelles en 2008. L’àrea marina és utilitzada com a zona d’alimentació 
per aus marines com la gavina corsa i l’escateret. Concentracions 
hivernals destacades de baldriga balear i baldriga mediterrània. També 
alberga importants poblacions d’aus rapinyaires: àguila cuabarrada, 
falcó pelegrí i duc.

Observacions:
ZEPA de nova creació (2009).
Altres proteccions vigents a la zona:
Parc Natural del Montgó (àmbit terrestre) Reserva Natural dels 
Fons del Cap de Sant Antoni (àmbit marí)
LIC Montgó (marítim terrestre) (ES5211007)

ZEPA MARJAL DE PEGO – OLIVA

Superfície: 1.248,65 ha
Províncies: Alacant, València
Municipis: Oliva, Pego
Espècies d’aus de l’annex I de la Directiva 79 / 40CEE presents a 
la zona:

Nom comú   Nom científic
Gomet    Ixobrychus minutus
Martinet    Nycticorax nycticorax
Oroval    Ardeola ralloides
Garseta blanca   Egretta garzetta

Agró roig   Ardea purpure
Picaport    Plegadis falcinellus
Flamenc    Phoenicopterus roseus
Rosseta    Marmaronetta angustirostris
Roget     Aythya nyroca
Ànec capblanc   Oxyura leucocephala
Arpellot de marjal  Circus aeruginosus

Arpellot cendrós  Circus pygargus
Gall de canyar   Porphyrio porphyrio
Fotja banyuda   Fulica cristata
Camallonga   Himantopus himantopus
Alena    Recurvirostra avosetta
Carregada   Glareola pratincola
Gavina capblanca  Larus genei
Gavina corsa   Larus audouinii
Curroc     Sterna nilotica
Xatrac becllarg   Sterna sandvicensis
Xatrac d’albufera  Sterna hirundo
Mongeta    Sterna albifrons
Fumarell de galta blanca Chlidonias hybrida
Torlit    Burhinus oedicnemus
Corriol camanegre  Charadrius alexandrinus
Saboc    Caprimulgus europaeus
Blavet    Alcedo atthis
Calàndria   Melanocorypha calandra
Terrerola   Calandrella brachydactyla
Cogullada fosca   Galerida theklae
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Cotoliu    Lullula arborea
Xitxarra bigotuda  Acrocephalus melanopogon

Dades rellevants:

Nidifiquen nou espècies d’aus aquàtiques de l’annex I, destacant 
agró roig (16% de les poblacions reproductores de la Comunitat 
Valenciana de mitjana), fumarell de galta blanca (12%), martinet 
comú i rosseta. Indicis de nidificació de Bitó comú. Important 
localitat d’hivernada de picaport comú (24% de les poblacions 
valencianes) i fotja moruna.

Observacions:

Designada ZEPA a 1995 (ES0000147)

Altres proteccions vigents:
LIC de la mateixa denominació (ES0000147)
Parc Natural de la Marjal de Pego – Oliva
Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la mateixa denominació
Zona Humida Catalogada
Lloc Ramsar

BOSQUEJOS PLANIMETRICOS DE ONDARA
1899

Jordi Romá Ruiz

1. UN POCO DE HISTORIA

Para recordar un poco de historia, señalaremos que en el año 
1856 es creada la Comisión del Reino que iba a coordinar los trabajos 
estadísticos  a efectos de establecer una cartografía nacional para 
acabar con el fraude de superficie y evitar esas “nocivas influencias” – 
ocultación, actuación de los caciques, intereses de los ayuntamientos.

Deslindes y Amojonamientos

La línea límite de un término municipal permite definir la zona 
bajo la cual la administración local aplica su jurisdicción; una mala 
delimitación de este territorio lleva a graves problemas con los términos 
colindantes. Por ello, es muy importante que la representación de esta 
línea sea única en cualquier cartografía que se utilice. Como caso concreto 
se estudia y analiza los bosquejos  planimétricos de Ondara realizados 
en el año 1899 (línea límite, Triangulación e Itinerarios)  de este término 
municipal  a través de su representación en dichos bosquejos y diversa 
información obrante en  diversas cartografías de diferentes organismos 
a lo largo de su historia (el archivo municipal de Ondara, el IGN y en el 
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Archivo del Ejército del aire.

La cartografía estudiada se ha analizado con detalle, tratando de 
plasmar la evolución de la línea límite y los itinerarios desde principios 
del siglo XX hasta la actualidad.

Primeramente, para poder analizar la representación de una línea 
límite es necesario conocer como se llega a su primera representación. 
Por ello, para definir un límite ante todo hay que deslindar, considerando 
el deslinde como el acto formal de señalar o distinguir los límites de una 
propiedad. 

Los deslindes entre administraciones pueden ser entre fronteras 
entre países o entre regiones o entre términos municipales; los cuales, en 
España, son regulados por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y por disposiciones análogas en las distintas Comunidades 
Autónomas.

Normalmente, una vez practicado el acto de deslinde, va seguido 
del amojonamiento (señalización física de los linderos en el terreno). En 
el caso de los deslindes de términos municipales el primer amojonamiento 
se materializaba en el terreno mediante señales de mampostería (rocas de 
distintos tamaños) siguiendo las descripciones de las actas de deslinde. 
Posteriormente se realizan los trabajos topográficos necesarios para el 
levantamiento y representación en un plano de todos y cada uno de los 
mojones.

Primer deslinde del Instituto Geográfico

En 1865 se publica el Reglamento General de Operaciones 
Topográficas Catastrales en donde se entiende que la unidad 
administrativa es el término municipal, y la primera operación a llevarse 
a cabo es el deslinde jurisdiccional del término.

Desde esta fecha hasta principios del siglo XX se llevaron a cabo 
los trabajos de deslinde de los distintos términos municipales en España; 
muchos de los deslindes llevados a cabo en la Comunidad Valenciana 
datan, en sus inicios, de los años 1900-1910. Desde este primer deslinde 

y amojonamiento han pasado ya más de 100 años; lo que ha llevado a la 
desaparición y destrucción de gran parte de los mojones; que en muchos 
casos no se han vuelto a reponer. Todo ello trae como consecuencia la 
desaparición de la línea límite física inicial.

Aunque se dispone de la documentación histórica correspondiente 
al deslinde inicial, hasta estos momentos, prácticamente en la mayoría 
de municipios, no se ha llegado a recuperar, y la línea que representa este 
primer deslinde ha empezado a “perderse”. Conscientes de ello, y dada 
la gran importancia de la definición correcta de estos linderos, el IGN 
hace unos años empezó a realizar los primeros trabajos de recuperación 
de estas líneas límite.

En las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX el IGN 
(antiguo Instituto Geográfico y Estadístico, IGE e Instituto Geográfico 
Catastral, IGC) realizó un importante esfuerzo para determinar el 
límite entre todos los municipios existentes en España. Se llegaron a 
realizar los deslindes oficiales de los municipios españoles; siendo, no 
tan solo deslindados, sino también amojonados; han pasado ya más de 
100 años y muchos de los mojones han desaparecido. Otros no, pero 
su representación en los distintos mapas no coincide su posición física 
en el terreno, es decir sus coordenadas no son correctas. Por ello la 
línea inicialmente representada ha cambiado con el tiempo; así que es 
necesario recuperar dicho deslinde, y como consecuencia, la línea única 
que representa.

De este trabajo nos quedan en la actualidad las actas de deslinde 
y los cuadernos de campo; originados a partir del levantamiento 
topográfico de las líneas límite que configuran los perímetros de todos 
los municipios del territorio nacional.

Esta información se puede encontrar en el Archivo Técnico 
del Servicio de Documentación y Biblioteca del Instituto Geográfico 
Nacional, y se puede solicitar a la sede central o en las distintas 
delegaciones.

En principio, se utilizó para la representación gráfica del Mapa 
Topográfico Nacional a escala 1/50.000, utilizándose también para el 
mismo objetivo en el Mapa Topográfico Nacional a escala 1/25.000. 
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Posteriormente se hizo una generalización de estos planos y se digitalizó. 
Esta base, con mucha peor métrica, es la que se encuentra insertada en la 
mayor parte de los Sistemas de Información Geográfica de la Comunidad 
Valenciana e incluso en la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN), tiene una nota indicando su 
carácter informativo, y no jurídico.

Actualmente se usa, además, para proceder al replanteo de las 
líneas originales por haber desaparecido su materialización física en 
el terreno. Esta es la información básica que se emplea para dirimir y 
esclarecer cuantos problemas puedan surgir entre Ayuntamientos en este 
ámbito y a requerimiento de los mismos.

En las actas de campo se describe la situación de mojones y 
sus referencias. Por otra parte en los cuadernos itinerarios de campo 
se encuentran todos los datos de los itinerarios de los levantamientos 
topográficos empleados para la confección de la información 
gráfica. A esta información debemos añadir la base gráfica catastral, 
correspondiente a las planimetrías originales llamadas “Pañoletas” o 
Planos Geométricos Geográficos de los términos municipales (escalas 
1/25.000 ó 1/50.000) que se pueden encontrar también en el IGN; en 
donde, gráficamente, aparecen unidos todos los mojones definidos en el 
acta de deslinde, dibujando el perímetro del término municipal.

La documentación histórica sobre las actas de deslinde, los 
cuadernos de campo y las planimetrías originales se encuentran 
gestionados en el Instituto Geográfico Nacional.

 Actas de deslinde

Como ejemplo se presenta el acta de deslinde oficial entre Ondara 
y Beniarbeig, del año 27 de Septiembre de 1899. Como se puede apreciar 
son actas meramente literarias en donde se describe la situación de cada 
uno de los mojones. (Figura nº 1)

Cuadernos de campo

Los cuadernos de campo corresponden a los datos técnicos 

topográficos para poder definir exactamente, y con precisión conocida, 
la ubicación exacta de las líneas límite a partir de la unión entre mojones. 
Así que se puede decir que los deslindes están íntimamente relacionados 
con la topografía. De hecho, en sus inicios, en el año 1870, el propio 
Instituto Geográfico Catastral y Estadístico (actualmente conocido como 
Instituto Geográfico Nacional) y el cuerpo de Topógrafos nacieron para 
realizar la cartografía catastral española, y uno de los primeros pasos 
previos a la delimitación de las parcelas catastrales, era la delimitación 
exacta del término municipal.

La labor fundamental de la topografía en los deslindes oficiales es 
la determinación exacta de la línea de separación del dominio público 
del privado; para poder así, posteriormente, llevar a cabo las actuaciones 
pertinentes por parte de la administración del Estado en el espacio público. 
Por ello, ante todo, es muy importante definir claramente cuál es la línea 
que separa los dos dominios; dicha información aparece detallada en 
la legislación correspondiente. La mayoría de estos deslindes oficiales 
(la determinación de las líneas de límite o separación) deben de ser 
plasmados gráficamente en la cartografía existente.

Figura nº 1. Acta de deslinde entre Ondara y Vergel
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Los cuadernos de campo equivalen a las libretas con los datos 
topográficos correspondientes al levantamiento de cada uno de los 
mojones y de los puntos auxiliares intermedios. Los datos numéricos 
escritos pertenecen a las estaciones, los puntos observados, los rumbos, 
las lecturas a la mira, los ángulos de depresión y elevación y al cálculo 
de los desniveles negativos y positivos.

Las características topográficas más destacadas son las siguientes:

• Mediciones con brújula (rumbos: norte y sur). 0,25 minutos de 
apreciación.

• Graduación sexagesimal o centesimal, dependiendo del año de 
actuación.

• Distancias medidas con lecturas a mira (en metros). Máximo 300 
m de alcance.

• Mediciones en círculo directo y círculo inverso.

• Ángulos de depresión y elevación (0 en el horizonte). Solo se 
tenían en cuenta pendientes superiores a los 5º sexagesimales para la 
reducción de distancias.

Acompañando a estos datos numéricos viene un croquis a mano 
alzada con acotaciones a elementos cercanos.

Figura nº 2. Cuaderno de campo por el deslinde entre Ondara y Pedreguer.

Planos con la línea de término municipal

La traducción de estos cuadernos de campo sobre una hoja 
cuadriculada viene a reflejarse de modo métrico en los mapas generales 
del municipio, normalmente a escala 1/25.000. Uniendo la representación 
gráfica de todos los mojones se obtiene el perímetro del municipio; en 
la cartografía se pueden ver los puntos que conforman el perímetro 
nombrados como MX (X indica el número de mojón).

2. LA MEDICION EN ONDARA

Corría el mes de Diciembre de 1898 cuando en nuestra localidad 
aparecieron unas personas cargadas con unos aparatos de medición, 
dispuestos a realizar en cumplimiento de la  Ley de 24 de Agosto de 
1896 se  el reconocimiento la línea perimetral del término municipal, 
así como realizar un bosquejo planimétricos de aquellos itinerarios 
que servían para comunicar tanto las localidades limítrofes como las 
partidas agrarias  a través de un recorrido  de sendas, caminos, vías 
pecuarias, azagadores, servidumbres de paso ríos y barrancos así como 
la elaboración de las llamadas CARTILLAS EVALUATORIAS de la 
riqueza rustica y pecuaria para la elaboración del catastro.

Fig. 3. Croquis en la línea limite entre Ondara y Denia.
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 En el año 1857 se crea la Comisión de Topografía Catastral 
que había de trabajar con unos instrumentos clave: la triangulación 
del terreno y la brújula, el Instituto Geográfico Nacional posee en la 
actualidad una importantísima colección de instrumentos que evocan y 
ponen de manifiesto la importancia de los trabajos y el quehacer de este 
organismo a lo largo de su dilatada historia. 

Los instrumentos conservados pertenecen a distintas épocas 
de la vida del Instituto, cubriendo el siglo XIX con ejemplares 
excepcionales desde el punto de vista histórico y científico, así como 
una representativa y numerosa muestra de aparatos del siglo XX, menos 
transcendentales pero que evidencian los trabajos realizados en este 
período. Lógicamente, los aparatos más numerosos de la colección son 
los instrumentos topográficos, de los que cabe destacar la existencia 
de más de 300 brújulas taquimétricas, alrededor de 100 teodolitos y 
taquímetros de muy distintas precisiones, desde teodolitos geodésicos 
de primer orden hasta teodolitos topográficos, y cerca de un centenar 
de niveles y heliotropos. A los grupos anteriores se añade más de 
otro centenar de instrumentos de muy distinto uso, como son otros 
instrumentos geodésicos, astronómicos, meteorológicos, cartográficos, 
náuticos, geofísicos, etc. 

Estos dos equipos son del tipo que según los datos obrantes en ese 
instituto, se utilizaron para la realización de los trabajos.

Fig. 4 y 5, Brújula taquimétrica y teodolito de tercer orden del mismo tipo que los 
utilizados en la medición. 

Procedimiento para la realización de la medición

Antecedentes del trabajo

La ley de 24 de agosto de 1896 dispone la rectificación de las 
cartillas evaluatórias  de la riqueza rustica y pecuaria, la formación 
del catastro de cultivos y el registro fiscal de predios rústicos y de la 
ganadería, de esta manera se iniciaba el catastro de cultivos mediante 
el bosquejo planimétrico de cada termino municipal realizando los 
itinerarios con brújula

Los itinerarios con brújula son elaborados por la Comisión Central 
de Evaluación y Catastro y están destinados a realizar los trabajos 
topográficos y agronómicos propugnados por la misma. Cada provincia 
se dividía en varias regiones, y en cada termino municipal  trabajaba una 
brigada. Para llevar a cabo todos estos trabajos más el levantamiento del 
mapa topográfico  se creó en el Ministerio de Hacienda la Secretaria de 
la Comisión Central de Evaluación y Catastro, que tendría un servicio en 
las provincias con el personal técnico y facultativo siguiente: 1 ingeniero 
agrónomo, oficial de primera clase; 19 ingenieros agrónomos, oficiales 
de segunda, y 40 agrimensores y peritos agrícolas, oficiales de quinta.

Para ello las cartillas evaluatórias debían contemplar la siguiente 
operación. Antes de levantar la línea perimetral de cada término, el 
jefe de la brigada topográfica, encargado de este trabajo, pondrá en 
conocimiento de los Alcaldes de los pueblos colindantes, el día, la hora y 

Fig. 6.- Componentes de una brigada en los trabajos de campo 
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el sitio donde aquella ha de comenzar. Los alcaldes designaran a quienes 
han de acompañar a la brigada para señalar a esta los mojones que 
determinan la línea divisoria. (Art. 3 R.D. de 15 de junio de 1845) Como 
era de esperar, esta norma ya prevé la disensión, por lo que encarga al 
jefe de la brigada que si, estos representantes de los ayuntamientos no 
adquirieran o discreparan entre si el jefe de la brigada, encargado de la 
operación topográfica, señalará la línea perimetral por los accidentes 
naturales del terreno… (Art. 5 R.D. de 15 de junio de1845), aspecto que 
reitera la Ley de 24 de agosto de 1896.

Los croquis estudiados para la confección de  este documento 
son prolijos en detalles, representando vías de comunicación, caminos, 
sendas, azagadores; términos municipales, descritos con minuciosidad; 
accidentes geográficos, montes, cerros, ríos, arroyos; Inmuebles, 
casas, corrales, molinos harineros, cementerios; toponimia menor con 
referencia a todos los hitos mencionados; nombres de propietarios, 
relacionados con los nombres de casas o vías de comunicación menores.

 La Ley de 24 de agosto de 1896 especifica parte del contenido 
informativo que se ha de incluir en los croquis: dentro de cada perímetro  
se fijara directamente el curso de los ríos, los arroyos principales, las 
líneas de comunicación y la situación de cada pueblo, así como los 
grupos de población que excedan de diez edificios

Como indicaba el (art. 3 R.D. de 15 de junio de 1845) el primer 
trámite a realizar era el de delimitar las líneas límite entre los términos 
municipales colindantes, levantando el acta correspondiente, después 
de haber sido citados los respectivos alcaldes junto con el personal 
designado por el mismo conocedor del territorio en el lugar indicado a 
través de los respectivos recibos

El cuaderno está formado por una portada que contiene los 
siguientes datos: la provincia, la región, el término municipal, el número 
de la brigada que realiza el trabajo, el nombre de la brújula y el número 
de la misma y la declinación que tiene ese aparato. Todas las brújulas 
debían estar inventariadas, siendo el número de inventario el que 
se consigna  al comienzo del documento y el nombre del observador 
aparece a continuación

La toma de datos numéricos se realiza a la izquierda siendo 
cumplimentadas las siguientes columnas: estaciones; puntos observados; 
lecturas de mira; ángulos de pendiente (grados, minutos); distancia 
reducida, metros; rumbos: norte (grados, minutos), sur (grados, minutos). 
La hoja de la derecha es destinada para croquis y observaciones y todas 
van rubricadas por el autor. En este lugar de la hoja se realizan los 
croquis con las mediciones requeridas sobre inmuebles, lugares, etc.

Realizado el plano del término municipal se pasara a materializar 
puntos de referencia (vértices) con que apoyarse la triangulación 
a realizar para la correcta localización de los puntos tomados en los 
levantamientos topográficos.

Seguidamente y contando con la triangulación correspondiente 
de puntos de apoyo se pasara a la realización de los  itinerarios 
correspondientes a la planimetría de inmuebles, caminos, ríos y barrancos

Los observadores que realizan estos trabajos tienen, 
indudablemente, sus problemas y dudas y esto se manifiesta en algunos 
aspectos: hay quien elabora el documento a lápiz y luego sobrescribe 
con tinta, hay raspaduras (forma de eliminar un texto ya realizado con 
tinta) y tachaduras. Estos croquis se levantan a escala de 1 a 25.000 y las 
cartillas evaluatórias se elaboraran manteniendo una independencia con 
respecto a las numerosas presiones que probablemente sufrirán en cada 
término municipal.

Se entiende por replanteo de líneas limite la recuperación de la 
posición de los mojones que definen la línea en cuestión y el trazado entre 
ellos, a partir de la documentación de carácter jurídico(actas de deslinde 
levantadas por el IGN) y de carácter técnico (cuadernos topográficos 
de campo y planimetrías a escala 1:25.000) conservados en el Registro 
Central de Cartografía de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional, sirve para que se puedan realizar operaciones de replanteo de 
líneas limite de términos municipales.

La función de los jefes de brigada era compleja ya que de ellos 
dependían diversas actividades y, especialmente, eran encargados de 
la elaboración de las cartillas evaluatórias en sus diversos pasos. En 
primer lugar debían poner de acuerdo a los diferentes ayuntamientos  
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para determinar el término, cuestión que no era fácil, ya que muchos 
ayuntamientos aun seguían discutiendo su jurisdicción y termino.

El trabajo de los operadores era el básico e inicial para el desarrollo 
posterior de toda la planimetría que la Comisión Central de Evaluación y el 
Instituto Geográfico y Estadístico requería: la triangulación del terreno a 
catastrar, y la delimitación del término municipal mediante brújula.  Ello 
suponía, como demuestran los cuadernos de los itinerarios con brújula 
que aquí analizaremos, un conocimiento minucioso de cada término 
municipal, no solo de su superficie, sino de todos aquellos elementos 
necesarios para que la brújula pudiera tener sus puntos de referencia 
para la triangulación así como la descripción de todos los itinerarios de 
manera más o menos prolija. Los croquis presentan diversas facturas y 
maneras descriptivas. La representación  de los núcleos urbanos y de sus 
alrededores revela los entornos de los lugares ya que para algunos casos 
son las representaciones de los mismos más antiguas.

Los croquis estudiados para la confección de  este documento 
son prolijos en detalles, representando vías de comunicación, caminos, 
sendas, azagadores; términos municipales, descritos con minuciosidad; 
accidentes geográficos, montes, cerros, ríos, arroyos; Inmuebles, 
casas, corrales, molinos harineros, cementerios; toponimia menor con 
referencia a todos los hitos mencionados; nombres de propietarios, 
relacionados con los nombres de casas o vías de comunicación menores.

Formación de los bosquejos planimétricos

Art, 9º.Los bosquejos topográficos de todos los términos 
municipales de España, comprenderán en cada uno de estos, la 
determinación de sus líneas limite jurisdiccionales, el curso de los ríos, 
canales de navegación y de riego, los arroyos, las vías de comunicación, 
los ferrocarriles, tranvías, carreteras y caminos rurales, siempre que 
estos últimos sean de servicio público y constante, el perímetro de 
los pueblos y de los demás grupos de población que excedan de diez 
edificios y la situación de edificios aislados, abrevaderos, fuentes, 
lagunas, pozos, cruces, etc.

Art. 12. E el caso que no sea posible fijar ninguna línea divisoria 

entre  los términos de dos municipalidades, se consignara con toda 
claridad en el acta que la línea convencional mandada a trazar por 
la referida ley no tendrá otro efecto que la medición planimétrico, sin 
que pueda en ningún caso perjudicar los derechos de los respectivos 
ayuntamientos.

Art. 20. Siendo el objeto de los triángulos dar a la planimetría 
puntos de referencia en la que apoyarse para localizar sus diferencias, 
se elegirán los vértices con gran esmero para que sean visibles desde 
el mayor número posible de estaciones en los itinerarios, teniendo 
presente que en general deben ser, en su día, vértices geodésicos de 
tercer orden y se señalaran en el terreno y se hará su descripción de 
manera prevenida  

Trabajos previos

1º.- Como indicaba el (art. 3 R.D. de 15 de junio de 1845) el primer 
trámite a realizar era el de delimitar las líneas limite entre los términos 
municipales colindantes, levantando el acta correspondiente, después 
de haber sido citados los respectivos alcaldes junto con el personal 
designado por el mismo conocedor del territorio en el lugar indicado a 
través de los respectivos recibos.

Fig.7.- Modelo de recibo para la convocatoria para la realización
del acta de deslinde 
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2º.- Seguidamente según el Art. 20 de la Ley de 24 de Agosto de 
1896 se procederá a reconocer la línea perimetral del término municipal.

Según la documentación estudiada se señalan cuatro itinerarios de 
línea límite los cuales vienen descritos en los cuadernos:

Cuaderno nº 1: Línea limite Ondara-Denia (dos MT comunes, 76 
puntos de paso)

Cuaderno nº 2: Línea limite Ondara-Pedreguer (dos MT comunes, 
43 puntos de paso, 4 MT)

Cuaderno nº 3: Línea limite Ondara-Vergel (dos MT comunes, 24 
puntos de paso, 3MT)

Cuaderno nº 4: Línea limite Ondara-Beniarbeig (dos MT comunes, 
49 puntos de paso, 1 MT)

Una vez reconocida y señalada  dicha línea  por parte de los 
respectivos representantes de ambos ayuntamientos, se procede a 
realizar el correspondiente itinerario con brújula, tomando las lecturas, 
mediciones  y croquis necesarios para la realización del correspondiente 
bosquejo planimétricos de la zona.

Fig. 8.- Cuaderno de campo sobre el deslinde entre Ondara y Beniarbeig.

 3º.- Realizado el plano de la línea límite del término municipal 
se pasara a materializar puntos de referencia (vértices o bases) con que 
apoyarse la triangulación a realizar para la correcta localización de los 
puntos tomados en los levantamientos topográficos.

La orientación de las dos primeras bases de la  A a la  B por medio 
de la estrella polar  haciendo estación en el extremo A, la observación se 
verifico  el día 25 de Octubre de 1899 por medio de cinco observaciones 
a la Polar y a la estación B.

Fig. 9.- Descripción de la base B.

Fig. 10.- Calculo de los promedios de las observaciones entre la base A y la B
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4º.-  A partir de estas comprobaciones y verificaciones se construye 
la triangulación que cubre todo el término municipal y parte de términos 
colindantes.

5º.- Seguidamente y contando con la triangulación correspondiente 
de puntos de apoyo se pasara a la realización de los  itinerarios 
correspondientes a la planimetría de inmuebles, caminos, ríos y 
barrancos.

Fig.11.- Croquis del proyecto de triangulación, termino municipal de Ondara,
Vergel y otros

Este trabajo consta de 27 itinerarios los cuales describen ríos, 
barrancos, caminos y carreteras así como uno que describe el perímetro 
de la población. Así mismo  se vinieron a señalar las casitas agrícolas 
aprovechando la realización de los itinerarios para catalogarlas y a modo 
de referencia con un total de 220 catalogadas. (No figurando todas las 
existentes) 

Cuaderno nº 5: 

Itinerario nº 5: Perímetro de la Población

Itinerario nº 6: Carretera de 2º orden Silla-Alicante

Itinerario nº 7: Camino Viejo Carretera Pedreguer-Ondara

Itinerario nº 8: Carretera de Segundo Orden Cocentaina-Denia

Itinerario nº 9: Barranco de Cremaelles

Itinerario nº 10: Camino Carretera Cremaelles

Itinerario nº 11: Camino Carretera Beniarbeig-Vergel

Fig.12.- Cuaderno de campo sobre la medición del camino a la Alfatara.
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Itinerario nº 12: Camino Carretera Beniarbeig- Vergel 2ª parte

Itinerario nº 13: Rio Girona

Itinerario nº 14: Carretera Beniarbeig-Ondara

Itinerario nº 15: Camino Carretera Ondara-Beniarbeig

Itinerario nº 16: Carretera Vergel-Ondara

Itinerario nº 17: Camino Carretera Vegel-Ondara

Itinerario nº 18: Vértice de Segaria

Itinerario nº 18-1: Camino Ondara-Murla

Cuaderno nº 6

Itinerario nº 19: Camino de Beniarbeig a Pamis y a Pedreguer y 
perímetro del Caserío de Pamis

Itinerario nº 20: Barranco de la Alberca

Itinerario nº 21: Carretera Ondara a la Llosa

Itinerario nº 22: Barranco de Les Marjals

Itinerario nº 23: Camino del Palmar

Itinerario nº 24: Carretera de Setla y Mirarosa

Itinerario nº 25: Barranco de la Alberca

Itinerario nº 26: Camino de Vergel a Jávea

Itinerario nº 27: Carretera de Denia a Ondara

Cuaderno nº 7

Itinerario nº 28: Carretera Jabea-Ondara

Itinerario nº 29: Camino Alfatara

Itinerario nº 30: Camino Alfatara

Itinerario nº 31. Determina itinerario al vértice de la Torre

Cuaderno nº 8

Itinerario nº 32: Camino de Viñals

Itinerario nº 33: Camino de Viñals (Carretera)

Itinerario nº 34: Carretera Pamis-Ondara

Itinerario nº 35: Referencia a Vértice

Con toda esta información el Instituto Geográfico y Estadístico 
realizo el primer plano del término municipal de Ondara.

Fig.13.- Primer plano de Ondara
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3- PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE ESTE 
TRABAJO

Material

En primer lugar  indicar el material del cual me he servido para 
poder realizar este trabajo.

Documental

Documentación IGN. Toda la documentación del IGN ha sido 
facilitada por el instituto, copias de la información original que se halla 
depositada en los archivos del mismo.

Información planimétrico   conservada  en el Archivo Municipal 
de Ondara del año 1920 y 1942 , la cual ha sido de vital importancia 
para el replanteo y comparación de los datos del IGN y los disponibles 
en el archivo, del límite del Término municipal,  parcelario, caminos y 
casco Urbano.

Datos fotogramétricos del Vuelo Americano del año 1954.

Técnico

Brújula taquimétrica

Estación Total

Teodolito

En que ha consistido este el trabajo

Este trabajo ha consistido en que basándome en la documentación 
antes mencionada, poder conocer por donde se señalaron los lindes 
del término municipal de Ondara y la situación de los mojones que se 
señalaron en aquella medición. Conocer los caminos, carreteras y su 
nombre, así como diversas viviendas señaladas en el trabajo a modo 
de referencia, replanteando su trazado y compararlos con los trazados 
actuales, así como los ríos y barrancos.

Traducción de las actas de deslinde y los cuadernos de campo del 
Instituto Geográfico

Como información base de este análisis es imprescindible 
estudiar el primer y, en muchos casos, único deslinde oficial realizado 
por el Instituto Geográfico. Dicho deslinde es el que lleva a la actual 

Fig.15.-Comprobacion de las bases con diversos equipos
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representación de las líneas de término, y es el que, a fecha de hoy, en 
muchos casos, permanece vigente.

Por ello, para comenzar con el análisis se estudian e interpretan 
las actas de deslinde y los cuadernos de campo de la zona del término 
municipal de Ondara, en este caso colindante con 4 municipios; dando 
lugar a 4 actas de deslinde fechadas entre los días 25 (Denia), 26 (Vergel), 
27 (Beniarbeig) y 28 (Pedreguer) de Septiembre de 1899 y sus cuadernos 
de campo, aproximadamente de las mismas fechas. En algunos casos, 
los cuadernos proceden de campañas de campo realizadas en diferentes 
fechas en el mismo municipio.

Junto a esta información, básicamente alfanumérica, se encuentra 
un plano geométrico geográfico del término municipal de Ondara así 
como otro que representa las bases de la triangulación en que se basa el 
trabajo; que representan gráficamente la información anterior en planos 
a escala 1/25.000.

El primer paso consiste en la traducción y conversión de las actas 
de deslinde. La información escrita corresponde a un levantamiento 
topográfico realizado por topografía clásica con las técnicas y métodos 
de la época, los cuales se deben reconvertir a las medidas y metodologías 
actuales (cálculo de ángulos centesimales, cálculo de distancias 
reducidas a partir de las lecturas a la mira y cálculo de coordenadas x e 
y) comprobando siempre la concordancia con el croquis adjunto y con 
las actas de deslinde literales. 

Un paso fundamental en el encaje de las cartografías es la 
georreferenciación de las mismas para poder comparar correctamente 
las distintas líneas representadas. Para ello se trabaja buscando puntos 
comunes en las diversas cartografías;  Se trabaja con los siguientes 
planos que son necesarios unir:

– Mapas Catastrales históricos y actuales

– Además del proceso de unión de las hojas de cartografía histórica 
(imágenes.tif) se encajan sobre la cartografía actual (formato.dxf) 
buscando puntos homólogos en ambas cartografías.

En el caso de Ondara, con una superficie según el IGN de 

10´41 Km2 y un perímetro de 20.248’55 m. contamos con un total de 
12 mojones, de los cuales así como 200 puntos de paso. La tipología 
es variada siendo la mayoría de hitos de piedra labrada, seguido en 
proporción los de montones de piedra.     

Hay que indicar que existe otra documentación en el archivo 
histórico de Ondara referente a unas actas de un deslinde realizado en 
1920, y un reconocimiento de los mojones de dicho deslinde, efectuado 
en 1889 según Real decreto de ese mismo año. Este deslinde no es el 
vigente, y los mojones que aparecen en los planos adjuntos coinciden en 
algunos casos con los del deslinde vigente, ya que las variaciones en las 
líneas no fueron muy importantes en tan corto espacio de tiempo. Sin 
embargo tienen la utilidad por aparecer representados en dichos planos 
accidentes del terreno, caminos y construcciones a las que pueden hacer 
referencias las actas.

Fig.16.- Perímetro de la población  en 1899 sobre cartografía actual.
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Así mismo en este trabajo a se ha venido a recuperar dentro de 
lo posible las parcelas agrícolas gracias a la información cartográfica 
en unos planos  del año 1920 y otros de 1942 y las fotos aéreas del año 
1954 (El vuelo americano)

Vuelo americano

El Convenio bilateral en materia de Defensa o Pacto de Madrid, 
que fue firmado el 26 de septiembre de 1953 por el general Francisco 
Franco y el presidente estadounidense Dwight Eisenhower, establecía la 
‘’utilización conjunta’’ de cuatro bases militares: las aéreas de Morón, 
Torrejón y Zaragoza y la naval de Rota, el convenio se tradujo para 
España en ayuda económica estadounidense por unos 524 millones de 
dólares para la modernización de las fuerzas militares nacionales. A 
cambio de la cooperación política y económica, 

España se vio obligada a albergar durante décadas a  militares de 
EE.UU. en su territorio. En el año 1954 con el acuerdo para la instalación 
de bases americanas en España, el ejército americano realizo en secreto 
fotos aéreas de todo el territorio nacional.

Fig.17.- Información sobre el Vuelo Americano

Actualmente todo este trabajo (fotografías) ya se encuentran 
desclasificadas y se pueden adquirir por medio del Ejército del Aire.

Fig.18.- Equipo humano

Fig.19.- Fotografía aérea del casco urbano de Ondara (1954)
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Método de trabajo

Se ha tenido que leer toda la documentación escrita a pluma y 
a pie de terreno y pasarla a limpio, todo esto refiriéndose a las actas. 
En los itinerarios, además he tenido que realizar los cálculos necesarios 
para delinear los mapas con la mayor exactitud posible.

Han consistido en:

Líneas Límite: En base a la información contenida en las actas y 
en los cuadernos de campo se ha calculado sobre la cartografía actual 
y volcado a un equipo GPS recorriendo todo el perímetro del término 
municipal localizando los mojones aun existentes así como los puntos 
de paso.

Triangulación: Localización de las bases por medio de cálculos y 
referencias descritas en los documentos, comprobación y cálculo sobre 
el terreno de las lecturas así como la realización de los ajustes necesarios 
sobre la cartografía actual, ya que  los aparatos topográficos no tenían 
tanta precisión como los actuales, haciendo las visuales con lecturas 
solo de grados y minutos.

Bases

Vienen reseñadas para el cálculo 8 bases

Fig. 20.-  Mojón linde Ondara-Denia-Vergel

• A Base (situada a la salida de la carretera del Vergel a Ondara, a 
unos 150 m de la localidad)

• B Base (Situada en la carretera del Verger en un recodo cerca del 
puente)

• Iglesia de Vergel

• Ayuntamiento de Ondara “El Campanar”

• Segaria

• Tosal de la Baseta

• Casa Pusa

• Torreta del Mayorazgo

Itinerarios: En estos además se han tenido que realizar las 
correcciones pertinentes ya que al realizarse con brújula taquimétrica se 
ha tenido que descontar la declinación magnética de la tierra que había 
en esas fechas, que era de 13 grados y 59 minutos.

Todos estos datos se han venido tratando con programas de CAD 
sobre la cartografía actual.

Se han replanteando los distintos itinerarios con técnicas GPS, 
para así poder realiza una buena cartografía.

Fig. 21.- Vértice de Segaria
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Así mismo y para completar el trabajo se ha realizado un completo 
reportaje fotográfico  tanto de la triangulación como de los propios 
itinerarios.

CASCO URBANO

Medición: El itinerario del perímetro de la población, viene 
señalado como el nº 5. Empieza en el punto 1 y termina en el punto 27 
que también es el punto 1 el cual determina el perímetro de la Villa de 
Ondara.

ITINERARIOS

Medición: Con un total de 31 entre ríos, barrancos, caminos y 
carreteras.

Aquí se puede observa como quedo el dibujo del primer plano del 
Termino Municipal de Ondara

Fig.22.- Punto 7 del Itinerario del Barranco de Cremaelles

Así mismo destacar la existencia de información de sumo interés, 
en la cual viene reflejada  la parcelación catastral de Ondara de fecha 
1920 ubicada en el Archivo Histórico de Ondara.
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Fig. 23: Primera versión Cartográfica de Ondara
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RECULL FOTOGRÀFIC: COLLA D’AMICS, UN DIA 
QUALSEVOL DEL 1932 A ONDARA

Toni Ortolà Romans

Breu història del moment

Comencem l’any 1932 a Ondara. Per aquella època, la Segona 
República Espanyola era el règim polític democràtic que existia en 
Espanya des de la seua proclamació, el 14 d’abril de 1931, en substitució 
de la monarquia d’Alfons XIII. A Ondara, s’havien fet eleccions l’any 
abans i estava com alcalde D. José Giner Carrió. En aquell moment la 
diversió dels joves era prou diferent a la d’ara mateix: teatre-cinema 
Eslava, balls al Café Bernat i poc més dins del poble, després recórrer 
els límits del poble caminant. En aquest grup de fotos, veiem un grup 
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d’amics al qual li posarem nom i cognoms vertaders durant dies i 
mesos diferents del mateix any. Anirem fixant-nos sobretot en qui són, 
detalls de la vestimenta, jocs i, clar està, el lloc on estaven. Durant la 
realització d’aquest treball, és a dir, escanejar i poder identificar cadascú 
dels personatges i els llocs, hem anat parlant amb aquelles persones que 
queden al poble que van viure tot allò, donem les gràcies a les memòries 
vives de Tonica Company, Bernardo Frasés i Francisco Carraca. A la 
meua família Ortolà i als meus tios Pepe i Angelita. Durant eixe temps 
i en tots els moments que ens posàvem davant de les fotografies, era 
com traslladar-nos a un altra època. Mirant a l’interlocutor, tornàvem al 
passat i et deien tot sobre eixes persones, encara que potser el nom no el 
recordaven, era un retorn al passat, era estar dins d’eixes fotografies, era 
recordar eixos detalls que ens queden a la memòria del que hem arribat a 
conèixer en aquestes persones. En este cas, els meus iaios, que ara faran 
40 i 36 anys respectivament que ens van deixar.

Gràcies a la col·laboració desinteressada de Gaspar Gavilà, 
fotògraf i del Damos de la Soledat 2015.

Personatges d’aquesta història.

.-Aurora Fornés Gironés i Francisquet Ortolà Martí, els meus iaios 

.-Pepa Montaner Llorca, la Morena, mare de Manolo Capdevila

.-Pepe la Blanqueta, nóvio de Pepa durant prou d’anys, segons 
Tonica

.-Masianet Soldevila, l’Ordenari

.-Rosita Soler, la Tintorera

.-Crisóstomo de l’Era

.-Julieta la Cambra, l’estafeta segons Tonica

.-María Mestre Bolufer, dona de Fco Giner, pares de Paco i 
Antonio, els del Prado.

.-Antonio Fornés Gironés, el de l’Hogar

.-Vicente Gavilà, Vicentet de Cap de Bou

.-Pepe Ginestar, conegut per Antonio el de la Tartana

.-Família del Tio Pepe Bertomeu, Francisca mare i Rosita filla

.- Pepica Terentí 

.-María Bolufer, germana de Guillermo, vivia enfront de casa 
Pepito Bosch

.-I demés personatges que són actors secundaris d’aquest recull 
fotogràfic.

6/01/1932
Escriptura d’Aurora Fornés, gràcies a això en diverses 

fotos hem pogut datar-les per vestuari.
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6/01/1932, dia de Reis
Masianet Soldevila, Pepa 
Montaner, Rosita Soler-La 

Tintorera-, Aurora Fornés Gironés.

Dins del riu Girona, al fons al pont 
del Verger, es veu l’antiga casa 

dels Iñareta a la dreta, fixeu-se en 
el cabdal d’ aigua a gener i com 
de net que estava i no hi havien 
pales ni desbrossadores. la roba 
de mudar, tratge i corbata, falda 
i abric, donava igual anar al cine 
que a la muntanya, era festa, per 

tant mudat.

17/10/2015
Encara que no ho parega és el 
mateix lloc, derrere de tot eixe 

canyar està el pont d’El Verger i 
a la dreta, al fons, estaria la casa 
dels Iñareta i, a la  dreta, està la 

caseta de Jaume Gavilà, després la 
veurem.

Donar-nos compte que, hui en dia, 
en totes les màquines existents, el 
nivell de parats i demés coses que 
no venen a compte ara mateixa, 
com de deixat que està tot. No és 
una foto denúncia, és una forma 

de cridar l’atenció i que es vega la 
diferència d’una època a l’altra.

6/01/1932, dia de Reis
Rosita Soler -La Tintorera-, dins 
del riu Alberca, es veuen els murs 
i decoracions de la plaça de bous, 

igualment, netet i sense canyes.

6/01/1932, dia de Reis
Masianet Soldevila -l’Ordenari-, ?, 
María Bolufer, Pepe -La Blanqueta 

-, Pepa -La Morena, Aurora 
Fornés, José Ginestar -Antonio el 

de la Tartana-.

La localització de la foto és prou 
indeterminada, al fons un gran 

mur de pedra i una carretera  pel 
mig, darrere d’ells, encara que no 
es veu, hi ha un filat d’espines, de 

dalt a baix .
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6/01/1932, dia de Reis
Aurora Fornés, Masianet Soldevila, 

Pepa Montaner i Antonio Fornés - El 
del Bar Prado-abans el de L’Hogar del 
Camarada-. Més o menys, en el llit del 
riu Girona, a l’altura d’on està el pont 
de l’autopista ara mateix, es veuen dos 

edificacions, una a la dreta possiblement 
al molí, i la segon un casup que a dia de 
hui continua en peu. Continuem veient el 

gran cabdal d’aigua.

4/02/1932
 Aurorita Fornés, María Bolufer,

Pepa la Morena, Masianet Soldevila i 
Antonio Fornés.

Dalt d’un mur,  ametlers com a cultiu, 
típic del moment amb els ceps, encara 

que després veurem bancals de tarongers.

4/02/1932
Pepa la Morena, Pepe -El Blanqueta -, 

Antonio Fornés Gironés, Maria Bolufer i 
Masianet Soldevila

Dalt de Segària, podria ser la casa de la 
dreta, part de la casa Vinyals. Fins per a 
pujar a la muntanya tratge de jaqueta i 

corbata.

04/02/1932, dalt de Segària
Antonio Fornés Gironés, Maria Bolufer, 

Masianet Soldevila, Aurorita Fornés 
Gironés i Pepa Montaner. Seguim dalt 

de Segària.
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04/02/1932
Pepa Montaner Llorca, la Morena

04/02/1932
Pepe -La Blanqueta- i Pepa 

Montaner, jugant en les nines, 
després veurem una foto idèntica 

un més després.

06/03/1932
Isabel Fornés, germana de Tonico Fornés, pare d’Aurora Fornés, xiqueta?, 

Francisca -dona del tio Pepe Bertomeu-, vivia a la plaça de la Font Fonda, cosia 
bolquers,?, Pepa la Morena, Masianet Soldevila, Antonio Fornés i Pepito Domenech, 

fill de la primera Isabel Fornés

06/03/1932
Pepe -La Blanqueta-,Pepa la 
Morena , Antonio i Aurorita 

Fornés.
Bancal de tarongers.
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6/03/1932
Masianet Soldevila, Pepa 

Montaner, Aurora  i  Antonio 
Fornés a la bassa Santonja, 

xicotetes les palmeres encara.

17/10/2015
Bassa Santonja, es veu la brutícia, deixadesa, un lloc on no fa molts anys encara 

les quadrilles anàvem a banyar-se. Bé, fa 40 anys, però és que la foto anterior 
en feia 83 i anaven mudats a veure-la. El mateix, no és una foto denúncia, és una 

forma de veure les diferències d’abans a ara.

06/03/1932
Aurorita Fornés,

Pepa la Morena i Masianet 
Soldevila, dins del riu Girona.

06/03/1932
Vicente Pastor, pare de Joaquín 

de Bufarra, ?, Francisco 
Miñana, Francisquet Ortolà, 

?, Jaume Antoni Gavilà, el que 
aguanta els pardals, Xiquet 

de baix, Antonio Fornés i les 
caçadores, Aurorita Fornés i 

Pepa la Morena.
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28/03/1932
Dalt del balcó del Café Bernat, Rosita Soler, Crisóstomo de l’Era, 

Masianet Soldevila, Aurorita Fornés, Pepa la Morena, María Bolufer i 
Marina García -la Leona-.

28/03/1932
Pepa la Morena i Pepe la 

Banqueta, amb les mateixes 
nines al mateix lloc unes 

setmanes després.

11/04/1932
Maria Bolufer, Milagros Ginestar -Guixa-, dona de Marino Sendra, Masianet 

Soldevila, Rosita Soler, Pepa la Morena, Marina García i Aurorita Fornés.
No pareix la Bassa Santonja, per el plànol inclinat del mur. Si la fotografia haguera 
agafat totes les cares reflectides, seria d’exposició. Així i tot, ha obert aquest, per la 

seua claredat, definició i expressió d’una colla d’amics. 
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11/04/1932
Masianet Soldevila, Crisóstomo, 
Antonio el de la Tartana, Rosita 
Soler, Aurorita Fornés, María 
Bolufer, Milagros Ginestar -la 

Guixa- i Marina García.

17/10/2015
El pou, un material necessari a 
una caseta de l’època, ara un 

niu de brutícia i un perill per a 
els vianants que van de passeig. 

Abans era el centre de la foto, ara 
el tapem, per no plorar, per no 
parlar de la casa que mantenia, 
igualment no és foto denúncia, 
és un clam al cel, per tal que la 

gent respecte tot allò dels nostres 
avantpassats, perquè si sabem 
d’on venim, sabrem qui som.

11/04/1932
Masianet Soldevila, Crisóstomo, 
Antonio el de la Tartana, Maria 
Bolufer,  Marina García, Pepa 
la Morena, Aurorita Fornés, 

Milagros Ginestar -la Guixa- i 
Rosita Soler.

11/04/1932
Milagros Ginestar -la Guixa-, 

Antonio el de la Tartana, Aurorita 
Fornés, Rosita Soler, Crisóstomo, 
Pepa la Morena, Marina García i 

María Bolufer.
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11/04/1932
Antonio el de la Tartana, Pepa la 
Morena, Crisóstomo, Rosita Soler, 

Milagros Ginestar -la Guixa-,  
Marina García, Aurorita Fornés i 

María Bolufer.

11/04/1932
Francisquet Ortolà Marí, Pepa la 
Morena, Aurorita Fornés Gironés, 

Rosita Soler, María Bolufer, 
Masianet Soldevila, Milagros 
Ginestar - la Guixa- i Marina 

García.

17/10/2015
Bassa Santonja, la magnòlia 
ha crescut en 83 anys, però la 
brutícia d’ací no res la taparà. 

Han hagut de posar unes cadenes 
i muntons de pedres per a que la 
gent no entre en els cotxes i buide 
tot el que li sobre: mobles, brossa, 

fins i tot runes. Les palmeres sí 
que han anat cap amunt, algunes 
han caigut, però ara mateix ni té 

ús ni gust, tot un disgust.

11/04/1932
Crisóstomo de l’Era, Pepe 
Ginestar -Antonio el de la 

Tartana-, Milagros Ginestar -la 
Guixa-, Pepa la Morena, Rosita 

Soler. El toll del Brocal 
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11/04/1932
Maria Bolufer, Milagros Ginestar- 

la Guixa-, Marina García, 
Aurorita Fornés Gironés, Rosita 

Soler, Pepa la Morena. 

11/04/1932
Crisóstomo, Pepe Ginestar-
Antonio el de la Tartana-, 

Milagros Ginestar- la Guixa-, 
Pepa la Morena i Rosita Soler. 

El toll del Brocal

11/04/1932
Aurorita Fornés, Masianet i Pepa 
la Morena, plantació de tarongers.

11/04/1932
Crisóstomo, Pepa la Morena i 
Antonio Fornés. A la vora de 

l’Alberca en el pont de darrere.
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17/10/2015
El pont i al passeig de vora riu, les diferències són evidents, abans espais oberts, 

pedra i terra, ara formigó, finques i ferro. 

11/04/1932
Pepe la Blanqueta, Pepa la 
Morena, Antonio Fornés i 

Crisóstomo.

07/04/1932
Pepe, Aurorita Fornés, Antonio 
Fornés, el del Prado, Pepa la 

Morena i ?
L’únic lloc que hem trobat per 

la carretera de Beniarbeig, d’un 
molló de pedra paregut, és una 
bassa abans d’arribar a la de 

Santonja amb un pou.

11/04/1932
Pepe la Blanqueta, Pepa la 
Morena i Antonio Fornés
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17/10/2015
Bassa en alt per la carretera de 
Beniarbeig, abans d’arribar a la 
bassa Santonja. Hem buscat un 
lloc en alt com la foto d’abans 

que tinguera paregut, per l’altre 
costat, diríem que la cara sud és 
mes paregut al molló de pedra 

vist abans.

07/04/1932
Carretera de Beniarbeig, possiblement a l’altura del Pont del Verger: Masianet 

Soldevila, Pepa la Morena, ?, Aurorita Fornés, ?, ?

17/10/2015
La fotografia d’abans, però entrant cap a l’alqueria Vinyals, per no posar-
nos al mig de la carretera, una vista relaxant d’una colla d’amics passejant 

pels camins d’Ondara.

07/04/1932
Bassa Santonja, ?, Aurorita, Pepa 

la Morena i Masianet Soldevila
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07/04/1932

07/04/1932
Pepa la Morena

07/04/1932
Pepa, ?, ?, Masianet, Aurorita, ?, ?, Maria Bolufer, Julia la 

Cambra i Antonio el de la Tartana.

07/04/1932
Pepa la Morena i 
Aurorita Fornés
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07/04/1932
Pepe, Aurorita Fornés, ? ?, Antonio Fornés, el del Prado i Pepa la Morena.

07/04/1932
Pepa la Morena, ?, Pepe, 

Aurorita Fornés

07/04/1932
Aurorita Fornés, ?, ?, ?, 
Julia la Cambra, Maria 
Bolufer, Pepe Ginestar 

-Antonio el de la Tartana-

07/04/1932
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14/04/1932
Dalt del terrat del Café 
Bernat. Gonzalo Ortolà, 
María Bolufer, Vicente 

Gavilà conegut per Vicentet 
de Cap de Bou, Pepa la 

Morena, Enrique -Cirilo- 
Estarca, Aurora Fornés, 
Pepe, baix, xiquet : Pepe 
Frasés Ortolà i Vicent de 

Cubillos.

14/04/1932
Balcó i finestra del 

Café Bernat. Aurora 
Fornés,Gonzalo Ortolà, 
María Bolufer, Pepa la 

Morena, Enrique Estarca, 
Vicentet de Cap de Bou, 

Masianet Soldevila, el del 
mig?  i Jaime Gavilà.

14/04/1932
Dalt del terrat del Café 
Bernat. Vicentet de Cap 
de Bou, Aurora Fornés, 

Pepa la Morena, Vicente de 
Cubillos, Enrique Estarca, 

Masianet Soldevila.

14/04/1932
A la porta del Café, Pepe, Aurora Fornés, María Bolufer, Xiquet Pepe Frasés, 
Gonzalo Ortolà, Vicentet de Cap de Bou, Pepa la Morena, Enrique Estarca. 
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17/10/2015
El mateix lloc, 83 anys després. El Café Bernat va desaparèixer a l’any 48. La 

Caixa d’Estalvis  del Sudest d’Espanya, anys després, va tombar la magnífica casa 
plena d’història amb la connivència de l’Ajuntament del moment, que no va posar 
cap impediment. Hui un lloc sense vida, si no és per Paquitina. El centre del poble 

deuria bollir de gent, però no hi ha cap recolzament.

29/05/32
Masianet Soldevila, María 

Bolufer, ?, Aurorita Fornés i 
Francisquet Ortolà

29/05/32
Rosita Soler, María Bolufer, 
Francisquet Ortolà, Aurorita 

Fornés i Pepe.

29/05/32
Pepe,Aurorita Fornés, 

Rosita Soler, María Bolufer, 
Masianet Soldevila .
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29/05/32
Masianet Soldevila, Encarna, 
Aurorita Fornés, Rosita Soler, 

Francisquet Ortolà, dalt d’un mur 
proper al poble, amb la figura de 

Segària al fons

17/10/2015
La caseta hui en dia de Jaume Gavilà, en el seu moment de Jaume Antoni Gavilà, 
son tio, amic de Tonico Fornés, pare d’Aurorita Fornés. El mur de la foto d’abans 

està al costat de la casa, però el canyar no ens deixa apreciar res.

29/05/32
Francisquet Ortolà, Pepa la 

Morena, María Bolufer, Masianet 
Soldevila  i Aurorita Fornés 

12/06/1932 
Una llàstima la foto borrosa, doncs primeries de juny a l’Almadrava, 
podem distinguir a algú, com Gonzalo Ortolà, Rosita Soler i Vicente 

Sempere al seu costat fins un en Sombrero de Copa.
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12/06/1932 
A l’Almadrava, el Carro i la burra al fons. ?, María Bolufer, Pepe, Aurorita Fornés, 

?, ?, Rosita Soler, Esperanza Font, Gonzalo Ortolà, ?

15/07/1932
Propet de la Bassa Santonja, 

pareixen els banquets que 
després es veuen suportant la 
construcció de la séquia del 

Francés. Pepe, Maria Mestre, 
la Mare de Paco i Antonio els 
del Prado, Aurorita Fornés i 

Julia la Cambra.

15/07/1932
Masianet Soldevila -l’Ordenari-

15/07/1932
Vicentet de Cap de Bou, Masianet i 

Francisquet Ortolà Marí.

15/07/1932
Masianet Soldevila

15/07/1932
Pepe la Blanqueta
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15/07/1932
Pepe,Vicentet de Cap de Bou, 

Francisquet Ortolà.

15/07/1932
Vicente Gavilà,

Vicentet de Cap de bou.

15/07/1932
Aurorita Fornés, Pepe, María 

Mestre i Julia la Cambra.

15/07/1932
Pepe, Aurorita Fornés, María 

Mestre i Julia la Cambra.
Dalt de la séquia del Francés, 
al costat de la bassa Santonja.
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17/10/2015
La séquia del Francés, séquia 

que discorre en alt fins la Bassa 
Santonja, destruïda en part per a 
la construcció de la variant de la 
332, a la selva amazònica pareix 

que estem, la vegetació tapa 
Segària.

15/07/1932
 María Mestre, Julia la Cambra, 

Masianet Soldevila i Aurorita 
Fornés

15/07/1932
María Mestre i Julia la 

Cambra

15/07/1932
María Mestre, casada amb 
Francisco Giner, mare de 

Paco i Antonio els del Prado 
i germana de Juanito Mestre, 

el Panyero, venia teles. 
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15/07/1932
Pepe el Blanqueta

15/07/1932
?,?, ?, Pepa la Morena, 

Masianet Soldevila i 
Aurorita Fornés

01/08/1932
Dins del riu Alberca, al fons 

la plaça de bous. Vicentet Cap 
de Bou, Aurorita Fornés, una 

cunyada de Pepe Bertomeu, que 
vivia a Barcelona, xiqueta, Rosita 

filla de Pepe Bertomeu.

17/10/2015
No podem jugar dins del riu, ni 
tirar pedres al riu, però almenys 

podem passejar.
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01/08/1932
Aurorita Fornés, una cunyada 
de Pepe Bertomeu, que vivia a 

Barcelona i Masianet Soldevila.

15/09/1932
Font de la Carxofa, cara al 

llavador. Francisquet Ortolà, 
Aurorita Fornés, Pepica Gil tia de 
Rosita, va vindre de les Amériques 

en aquestes dates per a la 
comunió de Rosita Gayá; Pepica 
Terentí, Rosita Gayá filla de Pepe 

Bertomeu.

17/10/2015
Quina llàstima el llavador, 

la font ahí està, ha pujat i ha 
tornat a baixar però ahí està 

com la Porta d’Alcalà.

15/09/1932
Entrada de Villa Paquita. 

Aurorita Fornés, Rosita filla de 
Pepe Bertomeu, Francisquet 
Ortolà,  Pepica Gil, Pepica 

Terentí.
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17/10/2015
Poques coses queden igual dins d’Ondara que no han canviat amb el temps i no 
tinguen rellevància, excepte per al propietari de la casa -els pilars en forma de 

trèvol de Villa Paquita-.

15-09-1932
Antonio Fornés, Rosita, ?, Rosita Soler,Pepita Terentí, Pepa la Morena 

i Aurorita Fornés.

15/09/1932
Pareix el bateig de la Nina, ?, Pepa la Morena, Pepica Terentí,?,?, Aurorita Fornés, 
Rosita Soler amb la Nina, Antonio el de la Tartana, Rosita filla de Pepe Bertomeu i 

Antonio Fornés el del Prado.

15/09/1932 
On és la foto?  si ens fixem bé, tenim Segària al fons, els magatzems de fruita i 

verdura del tio Millán, abans de comprar-los eren corrals per a criar bous de carn 
i la caseta del tio Vicent Cervera, hui Bar Cervera. Per tant, estem davant de casa 

Vicent l’ouero. A dia de hui, el bancal és el Prado.
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17/10/2015
Este és un dels llocs que més ha canviat, no es veu ni muntanya, ni bancal, ni 

magatzems. Cotxes i mes cotxes, asfalt i clar està, el nostre volgut Prado.

15/09/1932
Nisprers. Ja hem entrat dins de 1933 i continuen els passegets

03/03/1933 
Antonio el de la Tartana,?, Aurorita Fornés, ?, María Bolufer, Marina García, ?, 

Paquita Miralles la del Forn, al carrer Plorons i Rosita Soler.

03/03/1933
Pepe Ginestar -Antonio el de 
la Tartana-, Rosita Soler -la 

Tintorera-, ?, Aurorita Fornés, 
Marina García -la Leona-, 

Dolores Miralles Puigcerver 
la del Forn, a la Placeta Sant 

Antoni, Paquita Miralles 
Puigcerver la del Forn al carrer 

Plorons, María Bolufer i ?, i 
l’ombra de qui feia la foto.
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I esta fotografia és l’inici de la meua història, poc després,
va nàixer mon pare i després vaig vindre jo i ací estem,

i d’ací vindran més Ortolans. Moltes gràcies a tots.

RESSENYA: ELS RIURAUS. L’ELABORACIÓ
DE LA PANSA. 

Carlos Fuster Montagud

Un llibre necessari per a la comarca de la Marina Alta

Esta mal que un parle de la seua pròpia obra, però no he trobat 
millor adjectiu que necessari per a qualificar el llibre que he escrit.

Que la presentació oficial de “Els Riuraus. L’elaboració de la 
pansa”, es fera a les Jornades d’Ondara, era l’oportunitat immillorable. 
Unes jornades d’estudi que valoren el nostre patrimoni cultural, són el 
lloc perfecte per a reivindicar un aspecte prou oblidat a la comarca de 
la Marina Alta. I el lloc elegit, Bodegues Fondarium, potser fora el 
lloc adequat. Un projecte jove que busca reivindicar el moscatell com a 

Figura 1. Portada del llibre “Els Riuraus”. Autor: Àngel Rosselló.



CARLOS FUSTER MONTAGUD ELS RIURAUS. L’ELABORACIÓ DE LA PANSA

324 325

matèria primera sense igual. 

El nostre llibre no és sinó una part menuda d’un projecte global 
per recordar una de les activitats que ha marcat la història més recent de 
la Marina Alta. L’elaboració de la pansa és l’element més destacable de 
l’economia comarcal als segles XIX i XX, fins al’arribada del turisme 
de masses.

Un turisme que és molt responsable de la destrucció del patrimoni 
que portava associat aquesta activitat agrícola. Els riuraus van sofrir 
com la resta del nostre patrimoni d’una especulació urbanística atroç on 
l’únic factor a tindre en conter era la rendibilitat.

Ara, amb el segle XXI ja avançat i amb l’elaboració de la pansa 
quasi desapareguda, hi ha hagut els darrers anys un moviment sorgit des 
de la ciutadania en què el riurau és l’element clau. Gràcies a l’impuls 
encetat per l’associació Riuraus Vius, col·lectius comarcals i alguns 
ajuntaments s’ha anat prenent consciència que els riuraus són uns 
elements patrimonials de primer ordre i que l’elaboració de la pansa no 
es pot perdre. Ondara i la Marina Alta són terra de moscatell, panses 
i riuraus. Els ulls de la Marina com a element identitari i vertebrador 
de tota una sèrie de sinergies que cal impulsar i aprofitar per a fer millor 
aquesta la millor terreta del món. 

Els paisatges de la nostra comarca, transformats brutalment al 
llarg del darrer quinquenni, encara conserven elements relacionats amb 
la pansa. Els arcs dels riuraus encara trauen el cap pel mig de  ceps i 
tarongers, han transcendit d’element agrícola i s’han convertit en espai 
habitual a cases de camps i xalets. Cal contextualitzar el perquè del 
riurau, la seua raó de ser, per a evitar que aquesta transformació de la 
funció del riurau acabe per desdibuixar la seua vertadera raó de ser.

La reivindicació de l’elaboració de la pansa com a Bé Immaterial, 
és una oportunitat que cal aprofitar per a consolidar una activitat 
reconvertida en festa i que cal conservar perquè no es perda part de la 
nostra cultura. 

Aquest llibre creguem que és una ferramenta com altra amb què 
reivindicar un passatge molt important en la Història del poble valencià. 
El llibre no fa sinó respondre a les preguntes bàsiques del periodisme: 

Què, qui, com...

No té altra finalitat que contar de forma la més amena possible, 
tots aquells aspectes de l’elaboració de la pansa, des del perquè la 
utilització del moscatell a la comercialització de la pansa, passant per 
les receptes, el seu envasat, els cromos i camisetes i un llarg etcètera. 
Un treball que mostra de forma senzilla anys i anys d’investigació. Un 
estudi que, en cas de presentar-se de forma completa, seria un “totxo” 
de més de 2 o 3.000 pàgines que ni l’autor es llegiria. Per això des 
dels inicis vam creure que calia mostrar al llibre una part mínima del 
nostre treball i fer-ho de forma accessible i amena, directa. Sense cites a 
peu de pàgina interminables i divagacions científiques. Calia apropar al 
poble una rigorosa investigació, donar “mossegaet” tot el que hem anat 
arreplegant.

La meua tasca ha sigut pareguda a la dels pansers. A la manera dels 
alquimistes medievals que buscaven la fórmula de convertir els metalls 
en or, els nostres avantpassats, en afrontar la feina de l’escaldà, calia que 
feren, de forma precisa, l’addició de sosa o lleixiu, l’aigua, les herbes 
panseres, collir el raïm en el seu punt de maduresa, etc. Jo he fet una cosa 
pareguda, dins de la caldera contemporània (l’ordinador) he anat clavant 
totes les històries que m’heu contat, tota la informació d’arxiu, milers de 
fotografies de riuraus, sequers, escaldaes... entrevistes, troballes, dates 
i més dates sobre el comerç de la pansa, sobre els orígens de la pansa 
escaldada, i un llarguíssim etcètera 

Una vegada dins, he anat fent i refent, com l’alquimista i 
l’escaldador, buscant el punt exacte on el resultat tallara bé. On fugira 
de l’academicisme, tantes vegades allunyat del poble, al mateix temps 
que no perdera en serietat i mètode científic en la seua elaboració.

El resultat cal que el jutgeu vosaltres, els lectors. Jo mentre, 
continuaré investigant aquest apassionant món on cada setmana faig una 
nova troballa: una antiga fotografia, un cromo trobat a un calaix d’una 
còmoda antiga, una cassa penjada a la cambra... 

Carlos Fuster Montagud.

Autor del llibre “Els Riuraus. L’elaboració de la pansa”
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Figura 2. Gran riurau de Jesús Pobre. Autor: Carlos Fuster.

Figura 3. L’aiguador, festa de l’escaldà a Jesús Pobre, any 2015. Autor. Edwin Huge.

Figura 4. Cartell de la presentació del llibre. Disseny: Iván Guerola. 
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RESSENYA: DOCUMENTAL “ADÉU, AMÈRICA”
Els diners enviats des de Nova York feren possible el final 

del caciquisme a alguns pobles de la marina.

Info TV
www.infotelevisio.com
info@infotelevisio.com

‘Adéu, Amèrica’, el segon documental d’InfoTV sobre 
l’emigració als Estats Units, explica com les crisis del 1921 i 
1929 van provocar un retorn massiu 

Adéu, Amèrica és el segon capítol de la sèrie Del Montgó a 
Manhattan. Valencians a Nova York, una producció d’InfoTV sobre 
l’emigració cap als Estats Units i el Canadà de 15.000 homes i dones, 
sobretot de la Marina i la Safor, a les primeries del segle XX. El primer 
va ser Cap a la terra promesa. I la tetralogia la tanquen dos documentals 
més, La Guerra de Sempre i Els Valencians d’Amèrica. En conjunt, 
la sèrie explica amb tota classe de detalls els 110 anys de presència 
valenciana al Canadà i als Estats Units, a partir de l’emigració inicial 
(1906-1920), reforçada en la postguerra per una nova onada migratòria.
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Si el primer llargmetratge de la sèrie, Cap a la terra promesa, 
contava els motius dels emigrants per anar-se’n, com van fer el viatge, 
en què van treballar i com es van adaptar a aquell món tan diferent, este 
segon explica, sobretot, com les crisis econòmiques del 1921 i el 1929 
van fer tornar la majoria d’aquelles persones, obligats per la falta de 
faena i de diners. 

No obstant això, l’Amèrica va canviar per a sempre la vida dels 
afortunats que hi van poder treballar el temps suficient per omplir la 
butxaca i canviar de mentalitat. És cert que no van vindre rics, però amb 
els diners que havien estalviat, van comprar cases i bancals i van poder 
trencar la dependència que tenien dels jornals sovint massa prims que 
oferien els senyorets. I, amerats de la modernitat que els havia envoltat 
allà, la van empeltar poc o molt als seus fills i als pobles on van viure. 

En alguns pobles, com va ser el cas de Pedreguer i alguns altres, 
aquell flux de capitals van contribuir decisivament a l’extinció del 
caciquisme.  Tants jornalers se n’havien anat, que els amos es van 
quedar literalment sense braços per a dur avant tots els bancals, que 
van haver de deixar perdre. Com que ja no en treien renda i no els 
aprofitaven i com que volien alhora mantindre el seu nivell d’ingressos, 
van començar a vendre terra a qui podia comprar-la, és a dir, als seus 
jornalers, que tornaven amb diners o els enviaven des d’allà als parents. 
Un jubilat de Pedreguer, antic corredor de finques, ens contava que les 
quatre grans propietats dels cacics de Pedreguer es van parcel·lar en 
aquells anys 20 i la terra es va repartir. Sempre ens agrada explicar que 
aquella gran reforma agrària somiada per les esquerres espanyoles, que 
tenia com a lema “la terra, per a qui la treballar” i que volgué posar-se 
en pràctica durant la República i la Guerra, a les bones o a les males, 
a alguns pobles de la Marina (Pedreguer, Orba, Beniarbeig, Pego...) 
havia arribat deu anys abans, gràcies als dòlars americans i sense cap 
violència. L’emigració als Estats Units va significar, per tant, el final 
d’un règim i l’inici d’un temps més just i més igualitari. 

Este segon documental té una durada de 56 minuts i, com la 
resta de la sèrie, està firmat pel periodista Juli Esteve, com a guionista 
i director, i per Esther Albert i Antoni Arnau, com a responsables de la 
imatge, l’edició i la postproducció.

La Universitat de València és un dels patrocinadors de la 
investigació prèvia i de la producció audiovisual posterior, juntament 
amb l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, la Diputació de 
València, la Universitat d’Alacant, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
i 38 ajuntaments de la Marina, la Safor, el Comtat, la Vall d’Albaida, la 
Ribera i la Plana.  
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Aquest llibre es va acabar d’estampar
a l’obrador d’Ondaraprint, S.L.L.

a la tardor de 2016
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