
SERRA MARIOLA

per RAFAEL CANDEL I VILA

i Quantes vegades, des de la meva casa de la Vall de Bixquert, prop de Xà
tiva, he contemplat la silueta de Serra Mariola, que es retalla darrera del
Benicadell i per damunt de l'Estret de les Aigües, que el riu d'Albaida va

obrir a través de la Serra Grossa! El cim de Serra Mariola, el Montcabrer,
amb els seus 1385 m d'altitud, vist des de Bixquert té la prestància d'un Mat
terhorn, i, guardant les proporcions, res no pot estranyar-nos d'aquest pare
gut, ja que va sorgir també dels abismes marins amb motiu de l'orogènia
alpina. Sobre la blavor del cel valencià es destaca aquest cim triangular, con

siderat com una muntanya sobreposada al reste del massís de Mariola pel
naturalista Antoni Josep de Cavanilles, precursor aquí de la teoria dels ca

valcaments, desenvolupada segle i mig més tard per Nikolés, Darder i Brink
mann. De vegades, sobre tot al capvestre, el Montcabrer es cobreix d'un harret
de núvols, un cop s'encalma la brisa provinent de la mar, no gaire llunyana.
A l'hivern apareix tot blanc de neu. Aquesta neu era recollida i amuntegada
a les eneveress pels veïns d'Agres i d'altres pobles de la rodalia, i durante l'es
tiu era venuda a Xàtiva per a fabricar gelats.

i Quantes vegades també, quan jo era petit, en contemplar Serra Mariola
des de casa meva; havia sentit el desig de visitar-la, de gaudir de la bellesa
dels seus paisatges meravellosos, amb el delit de reviure ls seves llegendes
-que ha evocat Miquel Duran de València- i de conèixer la seva realitat
actual! He hagut, però, d'acontentar-me amb breus passejades, una d'elles
feta en companyia del meu iHustre compatrici, Dr Josep-Ramon Bataller
(q.a.c.s.), el 1930, quan visitarem l'important jaciment fossilífer de La Que
rola. Vull dedicar aquí un pietós record al canonge de la Seu de Xàtiva, Dr Gon

çal Vinyes i Macip, descobridor dels jaciments ibèrics de la Bastida de les
Alcusses, i un altre també al meu mestre Dr Pius Font i Quer, amb qui havíem

projectat una escalada al Montcabrer per tal de recollir plantes rupícoles. Així
mateix, vull evocar l'obra gairebé exhaustiva del meu company Dr Bartomeu
Darder i Pericàs, coneixedor com ningú de l'estratigrafia i de la tectònica de
Serra Mariola. Les meves futures excursions per aquesta privilegiada muntanya
de la meva terra seràn per a mi com una ofrena a la memòria d'aquests esti
mats amics, als quals Déu ha cridat a una millor vida.

El prestigi de Serra Mariola, per tot arreu del País Valencià, només pot
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comparar-se al que tenen el Montseny a Catalunya o el Puig Major a l'illa
de Mallorca, i seria coneguda de tothom si els valencians sabéssim fer propa·
ganda de les nostres coses. �s per això que m'hagués agradat de poder realit
zar un minuciós estudi geogràfic de tota aquesta regió i recomanar que fos
més visitada. Tot en ella és fabulós i interessant. D'accès relativament fàcil,
per dreceres regulars sense neeessitat dels serveis de cap guia, com diu l'es

criptor Joan Fuster, és la més honica de les grans muntanyes valencianes. Des
del Montcabrer, hom albira un vast panorama, del qual ja ens havia donat una

impressionant descripció el nostre Cavanilles: tota la part meridional de l'an
tic Regne i àdhuc les terres properes de Castella i de Múrcia. Carregada de

plantes medicinals i aromàtiques, amb llocs deliciosos de frondosa arbreda
d'on brollen aquelles fonts secretes i fredes que tanta prosperrtat han donat
als pobles de la rodalia: Alcoi, Agres, Bocairent, Concentaina i tants d'altres.
Contrada d'antiquíssim poblament, ha servit de refugi en tots els temps Iris
tòrics. Fou el fogar de la resistència dels alarbs en la lluita sostinguda contra

el rei Jaume I, suara evocada apassionadamente per les filades de «moros i

cristians» a les festes majors dels pobles esmentats i de la gairebé totalitat del

Regne de València. I cal dir que, malgrat del record nostàlgic dels àrabs, es

conserva encara molt pura allí la llengua dels conqueridors catalane per da
munt de tots els convencionalismes administratius.

ACCESSOS A SERRA MARIOLA

El massís de Mariola pot éséser assolit des de qualsevol dels pobles del sen

entorn, pobles benestants que gaudeixen de l'ahundor d'aigües de tantes i tan

tes fonts com ragen de la serra. A partir d'Alcoi hom pot arribar als cims

seguint ferèstecs corriols de la muntanya --entapissada de flors aromàtiques,
encara que molt accidentada- per on fugen en forma de cascades els dolls

d'aigua a la recerca dels rius. Potser sacrificant el que aquest itinerari té de

pintoresc, és més fàcil J'accès anant d'Alcoi a Concentaina (1); des d'aquesta

(1) En discrepància, aquest nom, amb la denominació «oficial» de Cocentaina, -que no

apareix fins a la meitat del segle XIX-, els autors valencians, i els que han residit molt de
temps al País, escriuen Concentaina o Concentayna: Escolano a les seves Dècades, Cavanilles,.
Llorente, F. Figueras Pacheco, D. Jimènez de Cisneros, F. Mateu Llepis, etc. Àdhuc escriptors
forasters, com Isidoro de AntUlón i Laborde escriuen, respectivament Consentayna i Concen
tayna, Aquesta mateixa forma és la que domina a l'epigrafia i als documents d'arxiu.

Amb fonament bastant discutible, hi ha qui opina que el nom de Coucentaina pot tenir

alguna relació amb els contestans, poble que als segles VI·VIII a. JC. s'estenia per les serres

Benieadelf-Marîela, vall d'Albaida, i riberes del Serpia fins a la Marina, i que era de cultura
molt semblant a la dels edetans. No obstant, el nom de Concentaine, segons l'arabiste valen
cià Dr. Julià Ribera, no apareix fins que el geògraf musulmà Jacut va descriure aquest poble
com un dels millors del regne de Dènia, Al Llibre del Repartiment, amb motiu de la Recon

questa, figura amb els noms de Consoltània i d'altres similars. Fou capital d'un comtat que el
rei Pere ID va donar en feu al famós almirall Roger de Llúria. Desprès va passar al cava-

11er navarrèes Roiç de Corella. Un dels seus descendents, En Joan Roiç de Corella (t 1500),.
a més de Mestre en Teologia i eximi prosista, fou célebre poeta en llengua vernàcula i pren.

gué part al concurs literari convocat pel virrei de València, Fray Lluís Despuig, Gran Mestre
de l'Orde de Montesa. Les poesies premiades (oren aplegades en el famós llibre Trobes en

tlahors de la Verge Maria, imprès a Velència per l'any 1474 a l'obrador de Lambert Palmart,
i considerat com el primer llibre imprès a la Península ibèrica. L'únic exemplar conegut d'a ..

quest llibre, propietat en altre temps del duc de Calàbria, es conserva avui a la Biblioteca:
Universitaria de València
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darrera vila cal remontar algún dels rierols que aflueixen al Serpia, fins al
Recó d�l Cirer (o del Cirerer), com feu Cavanilles: després de quatre hores
de cammar hom pot assolir el cim del Montcabrer. També es pot pujar des
d'Agr�, com recomana el botànic i farmacèutic de Sogorb, Dr Carles Pau, i
després de passar pel Molló del Teix (o Recingle), arribar a la masia de la
Foia Amplia (on ell feu nit) i, des d'allí, de bon matí fer l'escalada del Mont
cabrer. El professor Elies Tormo i Monzó, fill d'Albaida i motI coneixedor de
Ia muntanya, diu al llibre Levante (pàg. 224): «La pujada a la serra, tan reco

manada als andarecs, es fa per dreceres regulars i no gens perdedores, sense

que calgui guia».
Fa més de quaranta anys, el Dr Bataller i jo, vam començar la nostra ex

cursió per Mariola visitant el famós jaciment fossilífer de La Querola, explo
rat per tots els geòlegs que han treballat en aquesta regió. Baixarem a l'estació
d'Agres, del camí de {erro de Xàtiva a Alcoi, i durant part de l'itinerari ens

dedicàrem a l'exploración de les trinxeres, en direcció de Concentaina. Alesho
res, Agres era un nus de comunicacions, on s'encreuaven l'esmentat camí de
ferro i la línia de via estreta (actualment paralitzada), de Muro d'Alcoi a Vi
llena, la txitxarra, que en deien despectivament al país.

Avui en dia, amb un «jeep», des d'Agres hom pot arribar al peu mateix del'
Montcabrer.

FESOMIA GENERAL DE LA PART MERIDIONAL
DEL REGNE DE VALÈNCIA

Ahans d'entrar en detall sobre la geomorfologia de Serra Mariola convé
indicar quina és la localització d'aquest massís dins de la complexa orogra
fia de la part meridional del País Valencià.

Des del punt de vista geològic i orogènic, segons les observacions del pro
fessor Eduardo H. Pacheco i com es pot comprovar en un mapa hipsogràfic
a gran escala, aquesta regió presenta dues orientacions hen paleses de les seves

muntanyes: 1) Sector del NE, format pel massís del Caroig (2), la Serra de
Corbera i el Mont d'über (als mapés Montdúber), d'orientació NW a SE, que
pertanyen a les denominades Cadenes Celtihériques per Brinkmann i que s'hau
rien aixecat amb motiu dels moviments sàvics i rodànics, segons aquest autor,
d'acord amb les idees del seu mestre Hans Stille. 2) Sector restant del País,
amb alineacions gairebé perpendiculars a les del sector anterior, orientades
de SW a NE, formada per les Cadenes Bétiques (o Subbétiques de Nicklês
i altres autors), i que Brinkmann atribueix als moviments estaírics i pirenencs,
encara que Darder opina que en són en gran part postburdigalians i pre-hel.
vecians, el mateix que passa a Mallorca. Dintre del Sector 2 està enclavada
Serra Mariola.

El minuciós estudi estratigràfic i tectònic dut a terme per Darder ens ha
donat a conèixer am.b prou detall l'estructura de les Cadenes Subbétiques del

(2) En la toponímia oficial figura Caroehe, pe�ò el.s naturals d�l país en diue�. Ca. roig.
Potser en l'origen Car (o Quer. cim, muntanya) 1 roig, fos allusiu a la coloraciô roja de

certes
•

formacions iriàssiques de la base d'aquest massís. La transfonnació d'aquest nom en

Caroche es feu probablement a la frontera lingüística entre les llengües catalana i castellana.

I així n'ha quedat als mapes,
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País Valencià, una part de les quals s'estenen des de Gibraltar a l'illa de Ma
llorca, on també foren estudiades per Darder. Aquest mateix geòleg, el 1929,
en una nota sobre les valls de Montesa i d'Enguera, va demostrar que les se

rres Plana i Grossa constitueixen potents anticlinals formats per Trias i Cre
taci, tombats sobre el Miocènic, ço que venia a revelar llur estructura imbri
cada. Més tard, el 1932, Darder, d'una manera incidental, en un llibre sobre
investigació d'aigües subterrànies, publicava un tall general des d'Alcoi a la
vall de Bicorp. Força sintèticament, en aquest tall es posa en evidència l'es
tructura imbricada de les cinc serralades, que són les següents: Serra Mariola,
Serra d'Agullent, Serra Grossa, Serra Plana (o de La Plana) i Serra d'Enguera.
Al sen treball pôstum sobre la regió que ens ocupa, publicat el 1945, i que
constituí una ampliació de la seva tesi doctoral sostinguda e11933, Darder com

pleta l'esquema anterior i estableix la següent successió d'alineacions mun

tanyenques i de depressions, totes elles orientads de SW a NE, a partir de la
vall del riu Montesa (o Cànyoles) :

1) Massís del Caroig, del Cretaci, que puja suau fins als 1126 m, sense

orientació orogràfica determinada. La canal de Navarrès talla obliquament
aquest massís, en direcció NW a SE, com ja s'ha dit abans. Però, a l'ensems,
prop de Bícorp, és de notar ja l'aparició, a la dita Serra d'Enguera, d'una in
cipient alineació de direcció subbética, encara que poc manifesta.

2) Vall rlEnguera: segueix clarament aquesta orientació i en guanyar al
tura perd la seva personalitat per unir-se al massís del Caroig amb la Serra
Plana.

3) Serra Plana (o Serra de La Plana): forma un enorme plec tombat al
NNW sobre la vall d'Enguera. Aquest plec està molt atenuat al NE i esdevé
un anticlinal normal. Prop del coll d'Enguera -per on passa la carretera que
enllaça amb la general n." 430, de Madrid a València- es veu clarament la
transgressió terciària sobre l'anticlinal cretaci amb nucli triàssic.

4) Vall de Montesa. Puja també molt suau des de la cota de 100 m, a Xàti
va, fins a la de 600 m, on queda closa pel port d'Almansa. És el camí natural
cap a la Meseta castellana, per on passen el camí ral i el de ferro.

5) Serra Grossa, que comença prop de Font de la Figuera. A uns 10 km
al NE de Xàtiva, al Mont d'Über (841 m) es confon amb les alineacions celti

bériques. Al seu peu hi ha una vall tancada, veritable dolina, la de Bàrig
o Barx (3), el fons de la qual no és Triàssic com suposava Brinkmann, sinó
diluvial segons el parer de Darder, bastant d'acord amb el topònim, efoia»
(o «prat», en àrab, si acceptem l'etimologia que dóna el Dr Carles Sarthou i

Carreres).
6) Depressió de la Vall ifAlbaida, la qual comença al SE de Font de la Fi

guera i queda tancada per la Serra de Pinet (pertanyent aquesta darrera al
massís del Mont d'úber). El desaigüe d'aquesta vall es fa per un congost, que
talla profundament la Serra Grosa: ésé l'anomenat Estret de les Aigües -on

s'obre la prehistòrica Cova Negra-, excavat perpendicularment a la serralada.

(3) Als mapes figura Bàrig. Darder va comprovar -com jo mateix- que aquest nom

era totalment desconegut dels pagesos dels pobles veins, tota vegada que ells en diuen Barx.
En realitat, Bàrig és una grafia arcaica, que hauria, en efecte, de pronuneiar-sa Barx. És el
mateix cas de la grafia antiga Elig, que s'ha de llegir Elx. El dígraf ig te ací el mateix valor
que als mots raig, reig, roig o puig.
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El riu Albaida i el rru Montesa conflueixen a l'horta de Xàtiva, com ja
s'ha dit.

7) Successió de serres, interrompudes per l'acció erosiva dels cursos d'ai
gua conseqüents que formen la xarxa fluvial sobre-imposada. Aquesta difusa
alineació neix al nord de Villena i rep noms diferents: Serres del Morrón,
de Benijama a Benejama, d'Ontinyent i d'Agullent, separades aquestes dues
últimes per dos barrancs parallels, el primer obert pel riu Clarià a Clariana,
per tal d'unir-se amb el riu Albaida, i el segon barranc, el d'Ontinyent, per on

passen la carretera 3316 i el camí de ferro de Xàtiva a Alcoi. La mateixa ali
neació es continua amb la Serra de Benicadell, amb 1190 m d'alttiud, separada
de la Serra d'Agullent per un barranc que segueix la carretera nacional 340.

Després de la Serra de Benicadell, segueix la Serra de l'Acuta, que es desfà en

les muntanyoles d'Ador. Aquestes últimes tanquen pel Ponent la conca de
Gandia.

8) La depressió que segueix també està esmicolada, i la formen una suc

cessió de depressions més petites, esglaonades, que reben els noms de Vall de

Benijama ---entre Villena i Benijama, per on s'escola vers el SW el curs supe
rior del riu Vinalapó (4)-, la Vall de Bocairent, la Vall d'Agres -amb el

pintoresc monòlit anomenat El Frare, a la divisòria-, la Vall de Muro, la Vall
de l'Orxa i, finalment, l'encaixat Barranc de l'infern, també conegut amb el
nom d'Estret de les Aigües i el de «desfiladero» o congost de L'Orxa. Les aigües
de la Vall d'Ontinyent engrossen el riu Clarià, i la resta s'uneixen al riu Ser

pis -tan ben aprofitat a Alcoi- que regarà l'horta de Gandia, després d'ha
ver-se precipitat torrencialment pel Barranc de l'infern.

9) Serra de Sant Cristòfor, a Villena, i Serra de la Vil«, a La Canyada,
inicien la cinquena alineació, unitat orogràfica tan sols interrompuda de la
resta d'aquella per una plana aHuvial. A continuació, successivament aparei
xen formant l'alineació les serres de Biar, Fenesosa, Penya Blasca de Banye
res (119 m) i Mariola, el punt culminant de la qual es el Montcabrer (1385 m).
Una nova interrupció és d'assenyalar en aquesta alineació: Serra Mariola està
bruscament tallada a la vessant del NE per l'ampla Vall de Concentaina.

Aquesta darrera està unida amb la Vall de Muro, abans esmentada, per a for
mar juntes una depressió miocénica reblerta de margues (el «tap», com diuen
els naturals del país), d'una fertilitat ben palesa gràcies a les deus de Mariola:
vet ací quines en són les circumstàncies que justifiquen l'antic poblament d'a

questa contrada. La carretera 340, dos camins de ferro que van a Alcoi i el riu

Serpia corren per aquesta depressió transversal de Muro-Concentaina. L'alinea
ció muntanyenca és continuada al NE per les Serres de Llombos, Gallinera i

de L'Orxa (aquesta darrera amb el pic Assafor, de 1018 m), i es va degradant
a la Serra de Foma i muntanyoles al nord de Pego.

10) La depressió següent comença a la Vall de Banyeres, a molta altitud.
Les seves aigües provenen també de Serra Mariola (és famosa la font del

«Cabeçó» o Cimall de l'Áliga) i es vessen al riu Vinalapó, el qual, com ja s'ha

(4) El riu Vinalapó neix a Serra Mariola i desprès de moltes giragonses fineix a I'albu
fera d'EIx. Als mapes i als escrits oficials hi ha certa vacilació entre la forma Vinalapó, que
accepten la majoria (Cavanilles, Llorente, Tormo, Masachs i el mateix Darder), més tradicio
nal que Vinalopó, que figura al Mapa Topográfico Nacional (1: 50.000). Es tracta d'un fenô
men fonètic hen conegut d'aquesta regió, a causa de la fluctuaeiô a-o de la vocal àtona, com

ocorre a Provença.
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dit, assoleix la Mediterrània i rAlbuCera d'Eix. La divisòria entre la Vall de
Banyeres i la Foia d'Alcoi, a uns 1000 m d'altitud, és la partió de les aigües
dels rius Vinalapó i Serpis. El nivell sobre la mar baixa a uns 600 m a la
ciutat d'Alcoi i va davallant fins a la Vall de Pego.

Il) Tan sols a la part oriental, ja en la zona propera a la costa, apareixen
una serie d'alineacions més curtes, d'uns 10 km de llargada: la Serra de l'Al·
mudaina, que continua amb la d'Alfaro i la de Segaria (amb la Vall de La
Guart, com subseqüent d'ella); una altra, encara més curta, la Serra de Se
guilí; una tercera, que constitueix la Serra de la Costera; la quarta Corma
el Tossal Gros, i, finalment, descrivint un arc, la Serra de Benitatxell, sepa
rada de l'alineació anterior per la depressió de Benissa. Totes aquestes serres

són de dirección suhbética. Però queden dominades pel massí del Montgó
(758 m), de maniCesta orientació celtibérica, guaita de la Marina de Dènia, des
d'on s'albira Eivissa i potser Mallorca en els dies clars.

12) A la part meridional de la regió, es destaca un vigorós arc orogràfic,
amb la seva convexitat dirigida cap al nord, les altures del qual són superiors
a 1000 m. Per ponent ,aquest arc, comença per Penya Rúbia (o Roja), segueix
per les serrés d'Onil, Biscoi, Carrascal i la Serreta; després pren l'orientació SE
i continua per la Serrella, Jortà, Serra de Bernia i acaba al Penyó d'Hac. A l'in
terior d'aquest arc s'aixequen els massissos de la Carrasqueta (1131 m), Ai
tana (1558 m) i, més al sud el Puig Campana (1436 m). Aquest darrer, prop
de Benidorm, domina La Marina. La Carrasqueta, al port del mateix nom

(1024 m) es travessada per la carretera 340, que uneix Alcoi amb Xixona i Ala
cant. El massís d'Aitana, en altre temps, conservava en pous la neu amb la qual
Cabricàven a Alacant, durant tot l'estiu, l'orxata i l'aigua de civada, o la lli
mona granitzada, i, als nostres dies, amb molt poca complaença dels naturals
del país, serveix de guaita als nordamericans; Aitana, com Serra Mariola, té
molt de ressò al folklore alacantí, i el mestre Oscar Esplà li ha dedicat una

Camosa simfonia que ha triomfat arreu del món. Més enllà de Puig Campa
na, l'alineació es desCà en muntanyoles de poca importància, envaides suara

pel turisme. I tancant la costa entre Altea i Benidorm, s'aixeca, a la modesta
altitud d'uns 400 m, la Serra Gelada, sense que ningú mai no hagi pogut exp'li
car-nos a que pot obeir aquest nom.

SERRA MARIOLA, VISTA PER CAVANILLES

Als paràgrafs anteriors ha quedat fixada la localització geogràfica de Serra
Mariola dins del conjunt d'alineacions muntanyenques de la part meridional
del País Valencià. Una de les descrlpcions més antigues d'aquest massís fou
publicada per Cavanilles Ca prop de dos segles, descripció que constitueíx un

incondicional elogi. «Mariola -segons l'eminent naturalista i geògraC- és una

de les principals muntanyes del Regne, si tan sols tenim en compte l'altitud
i la vegetació, però és la primera i sense parió si considerem les riqueses que
proporciona als pobles de la rodalia, ja que en totes direcciona vessa les
aigües en rius o fonts copioses. Si hé d'altres muntanyes donen naixença a deus,
sobre tot a llurs parts septentrionale, tan sols Mariola dóna tal abundor d'ai
gües en totes direccione, com si gaudís d'un privilegi especial de la natura. ts
d'una llegua d'amplada de nord a sud i passa de cinc llegües de nordest ft
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sudoest, direcció en la qualsegueix fins a Saix i al Regne de Múrcia: no n'exis
teix interrupció alguna en aquest llarg trajecte, encara que muda de nom, i
anant a ponent se'n diu Serra de Biar i d'Onil. Al llarg de les seves arrels sep
tentrionals s'estenen les valls d'Agres i de Biar, mentre que a les meridionals
hi ha les foies de Vicent, de Polop i d'Alcoi, que separen Mariola de les Serres
de Biscoi i del Carrascal. Les Valls abans esmentades, al seu tom, separen Ma
riola i la Serra d'Agullent, si bé amb aquesta darrera existeix certa comuní
cació pel port d'Agres i per muntanyoles de Bocairent. L'altitud no arriba a

la de Penyagolosa, i sembla inferior a la d'Aitana. Malgrat això en vaig posar
quatre hores per tal de pujar al cim, a partir dellloc dit Recó del Cirer (o Ci
rerer), situat a molta altitud sobre el nivell de la mar. Són conreats allí murió
de camps molt fèrtils, i, a cada pas es veuen fonts, totes elles recomanables per
J'excellent qualitat i l'abundor de llurs aigües, sobre tot les anomenades del
Cirer, dels Paredets i de l'Arbre, que són semblants a rierols. Aquests s'es
colen ràpidament i, després de fecundar alguns camps, es precipiten per ba
rrancs i escletxes a cercar els rius. Els conreus hi disminueixen poc a poc, i

desapareixen del tot a una hora de camí, la direcció del qual és la del surest,
i s'hi veuen aleshores dilatades catifes de sàlvia, espígol, sajolida i farigola
(etomello» o «timonet» al dialecte comarcal), amb restes d'una vegetació ar

hòria composta de teix, lladern, corniol i abriüll. Més amunt, penyasegats i

rocs, unes vegades dsecamats i d'altres amb molta terra i vegetals. S'eixampla
després l'horitzó i resten per sota les muntanyes que semblaven més elevades.
Al cap de tres hores, s'arriba a una font nomenada Pouet de l'Herba-sana (5),
on la muntanya mostra una curta esplanada que mira a llevant.»

Vet ací com Cavanilles --el mateix que el geògraf espanyol don Isidoro
de Antillón, el francès Alexandre de Laborde, i tants d'altres- fa remarcar

l'ahundor d'aigües provinents de Mariola. Aquestes aigües constitueixen el se

cret de la geologia del país, estudiada a fons pel Dr Bartomeu Darder, i són
també una conseqüència del règim climatológic particular d'aquesta contrada,
encara poc conegut, a causa de la manca d'observacions fetes amb una certa

continuïtat, com ja tindrem ocasió de comentar més endavant.
El poblament entorn de Mariola i el progrès industrial de tota aquesta

contrada n'han estat afavorits per aquesta circumstància.
Seguirem transcrivint la descripció magistral de Cavanilles. Hem interrom

put el relat quan havia arribat al Pouet de l'Herba-sana i a l'esplanada davant
d'ell que mira a llevant. «Des d'ella s'albiren d'un cop el Comtat de Concen
taina i les valls de Trabadell i de Perpunxent; la fondària, però, és tan gran
que només es distingeixen els pobles i les corbes que descriu el riu. La mun

tanya presenta escletxes, penyasegats perpendiculars i avencs que es succeeixen
fins a les arrels. L'Alt de Montcabrer ens tapa la vista del costat surest i es pot
considerar com una muntanyola superposada sobre Mariola, de la mateixa

(5) Helianthemum lavandulaeJolium De Candolle, coneguda també en català amb els
noms de eromerí» i eromer blanc». Les seves sumitats florides han estat emprades, contra les
febres, per la Medicina popular. ts una de les moltes plantes que els herbolaris venien a

buscar a Serra Mariola.
També podria traetarse de la Mentha sativa, la qual, com tantes i tantes plantes aromà

tiques es troben a Mariola, i que alguns anomenen herba sana així mateix. Però no sembla
que una planta tan corrent i que el poble utilitza indistintament amb la Mentha rotundifolia
(<<matapuces», hagi assolit els honors de la toponímia, en un lloc tan assenyalat d'aquest
massís, on creixen amb abundor tota mena de labiades aromàtiques.
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manera que ho està Penyagolosa sobre les respectives muntanyes. A la part
meridional, el Montcabrer deixa costeres molt ràpides, composades de frag
ments de rocs i de terres que devallaren del cim: és per elles que en vaig
pujar amb l'ajut dels arbrissons que allí creixen. L'ambient era fred, tot i
essent per l'agost, quan al Comtat i a les valls inferiors hi feia calor en excès.
A la fi vaig assolir el cim, que acaba en un pla inclinat cap a Ponent, sem

brat de pedres i vegetals, dels quals els més comuns són el bruc i el gerani
saxàtil. Als espadats que miren al Nord vaig veure Draba alpina, /asione fo
liosa, Potentilla alba, Scabiosa tomentosa, Silene saxifraga (etrenoa-canyes»),
Arenaria juniperina, Erinus alpinus i altres plantes.»

«Des del cim del Montcabrer es descubreixen, sense limitació, muntanyes
que semblen més baixes i ho són efectivament en comparació amb Mariola. Be
nicadell, que moltes vegades amaga el seu cim entre els núvols, es veu molt
més humil, a menys de llegua i mitja de distància. Però Benicadell no tapa
d'altres muntanyes més septentrionals i de menor altitud. Per aquell indret, de
llevant a ponent, es veuen côrrer les serralades que formen les valls d'Albaida
i de Montesa: es descobreix el castell fort d'aquest nom i, més lluny, en la
mateixa visual, la muntanya de Tous. Declinant després cap a ponent es pre
senten la Mola de Bioorp, el port d'Almansa i el Cucurutxo de Font de la

Figuera. Si s'esguarda vers ponent i es registra aquella extensió, es veu que
Mariola va disminuint d'altitud i es perllonga en costes suaus, sembrades de
barrancs: es distingeix molt bé el que dóna origen al riu Vinalapó, el qual
Cent giragonses va fins la Torreta del mateix nom i, un cop és arribat a Ba

nyeres, surt envers la vall de Biar. Banyeres, la Torreta i Montcabrer cauen

en la mateixa visual de llevant a ponent. Si hom declina cap el migdia es veu

la punta del Maigmó i la penya de Xixona precedida del Carrascal d'Alcoi;
Aitana i la Serrella queden al SSE, on formen un grup hastant gran que veda
de veure les muntanyes properes a la Mediterrània en aquella direcció, entre

altres el Puig Campana (o Ganivetada de Roland); Montgó cau a llevant, i de
clinant al nord es veuen les muntanyes de Valldigna. No hi ha arbres de cap
mena a aquella altura, i són bastant migrats els que creixen a les primeres
costeres: teixos, mostellars (cserver de bosc» en català) i eurons de muntanya
es veuen a molta distància uns d'altres; anant avall es troben romaní, lladern,
matagall (cestepa amb Culles de romaní» o Halimium libanotis), aquest darrer
en gran quantitat. De tant en tant, hi ha devallades ràpides, penyasegats i una

mena de laberints, on es perd tot aquell que viatja sense que el condueixi algú
més coneixedor de la muntanya. A mida que es haixa, augmenta la brossa i
també el nombre d'espècies de plantes: haloes (cBupleurum sp.), «rabo» de

gat i altres Sideritis, Teucrium, cistàcies i multitud de grames; creix allí el
violer alpí, la carlina llanuda, el seneci vara d'or, Ia inula amb fulles de salze
i altres plantes. Tota la muntanya és calcària, amb plans inclinats falda avall,
i amb molta terra vermella: els que miren a l'est són trencats des de la punta
de Montcabrer fins a la foia d'Alcoi i el Comtat de Concentaina, i sembla que
han tingut en altre temps una major extensió. A la muntanya hi ha algunes
coves, però cap d'elles no és de gaire profunditat: la nomenada Blanca és de
roca més dura, de color blanc fosc, en alguna part de marbre, que rep bon

poliment, i al seu interior hi ha una mina d'argila roja, que té olor a búcar
i fa una lleugera efervescència amb els àcids. A Mariola, a més de les fonts

ja esmentades dels Paredets, del Cirer i de l'Arbre, en brollen d'altres molt

158



abundoses. Al vessant oriental, les de Muro, Alcudieta i Concentaina; al me

ridional, les d'Alcoi i d'Onil; a l'occidental, les de Biar, ml de Canals i Vi
nalapó, i, al septentrional, les que cauen cap a Bocairent i la vall d'Agres.»

Per acabar, hem de dir que Cavanilles ens va donar una representació molt
clara de Mariola al mapa general que figura al seu llibre. Un apunt inèdit,
de la seva part central, fet a mà alçada, que el geògraf valencià professor
J M Casas Torres ha trobat a l'arxiu dels hereus de Cavanilles, i un altre
sobre les conques dels rius d'Alcoi i d'Albaida, han estat afegits a la segona
edició (Saragossa, 1958) de les Observaciones sobre la Historia Natural, Geo
grafía, Agricultura, Población y frutos del Reyno de Valencia, i han millorat
molt la primera edició, que ja contenia panorames dels pobles de la rodalia,
tals com Bocairent i Banyeres. Cal encara fer aBusió a altres dos dibuixos
inèdits, també incorporats a la segona edició: Croquis dels pobles que rega
el riu d'Alcoi i Vista d'Alcoi.

ESTRUCTURA GEOLòGICA DE SERRA MARIOLA

La topografia accidentada de Mariola, la seva complicada estructura ja fou
advertida per Cavanillas en descriure aquesta serra amb edevallades ràpides,
penyasegats i una mena de laberints», que són de vegades perdedors. Alguns
topònims són particularment significatius d'aquesta turmentosa litologia, tant

en consonància amb la naturalesa càrstica del seu relleu. Cal recordar un parell
d'aquests topònimims: el barranc de l'Escrupenia i el barranc de les Fese

dures, per correspondre a arcaïsmes del llenguatge que, als nostres dies, han

perdut tota significació. Segons Pompeu Fabra, escru, escrua, vol dir ardu, dur,
aspre, qualificació molt d'acord amb la fesomia d'aquesta barrancada oberta
en potents formacions calcàries. El barranc de les Fesedures (o Fasedures),
ednominació derivada de fesa segons Fabra, seria una expressió de les esquer
des, de vegades molt fondes, veritables avencs i laberints, que hi havia esmeno

tat Cavanilles, i més tard Jiménez de Cisneros.
René Nicklés, a la seva tesi doctoral (1892), fou el primer en donar una in

terpretació tectónica de Serra Mariola, la qual considera constituïda per un

anticlinal tombat envers el nord o el nordoest. Segons Nicklés, aquest plega
ment ja era conegut dels enginyers espanyols Daniel de Cortàzar i Manuel
Pato (1882). El jaciment fossilífer de La Querola, al peu del Montcabrer, prop
de Concentaina, fou esmentat treinta anys abans pel geòleg francès Ph. E. de
Verneuil (1852), i el propi Nicklés n'havia descrit alguns ammonítids neoco

mians procedents d'aquesta localitat (6). En treballs posteriors, Nicklés ens

indicà que Mariola es presenta desplomada en la direcció de la vall d'Agres
i sospitava que hi puguesin haver contactes anormals, de l'estil dels grans corri-

(6) Aquest jaciment, tan ric en espècies, es troba prop de Concentaina, en la part nord
del barranc de la Querola, l'entrada del qual és a uns 100 m del Mas de la Querola. Vam
discutir un dia amb el Dr Bataller sobre l'origen d'aquest nom. ¿Seria simplement Mas de
la Carola, nom propi, transcrit Querola, pel conegut fenòmen fonètic de la vocal àtona a.e?
És aquesta l'explicació més versemblant. També s'en podria derivar aquest topònim de Que.
Tola, diminutiu de Quer (cim de muntanya, de forma més o menys punveguda), o sigui mun.

tanyola. En efecte, comes i muntanyoles no manquen en aquesta accidentada topografia. Molts
f!;ravats del llibre de don Lucas Mallada, Especies fósiles deEspaña, representen exemplars
de La Querola.
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ments que aleshores (1902) eren ja coneguts als Alps. Més tard, Darder, a la
seva tesi doctoral, després d'un estudi complet de tota la regió i d'una minu
ciosa comparació de fàcies i de zones de sedimentaciô, ha arribat a la con

clusiô de que, en llur conjunt, la suposada estructura imbricada dels massissos
valencians meridionals o subbétics représenta probablement un veritable man

tell de corriment, de no molta amplitud, però ben bé d'una desena de quilò
metres. Aquest mantell augmenta de profunditat cap al sudest i és recobert

per una serie d'escates o mantells de menys amplitud, que Darder ha posat en

evidència. Vet ací la causa de no trobar-se finestres tectòniques ni d'altres tes

timonis d'aquests grans corriments.
ts ben sabut que cronològicament són anteriors a les de Darder les inves

tigacions sobre Mariola del professor alemany Roland Brinkmann -ja que
foren realitzades l'any 1929 i publicades el 1931-, però com diu el sen co

mentarista i traductor professor Joaquín Gómez de Llarena han estat supe
rades pel nostre compatriota, i jo encara afegiria que el desconeixement dels
treballs preliminars de Darder sobre l'estructura geológica de les valls de
Montesa i d'Énguera han conduit al geòleg de Gotingen a interpretacions errò
nies de la tectònica d'aquestes serralades valencianes d'orientació bética. Si hom

compara els talls geològics de Brinkmann a través d'aquestes serralades amb
el donat per Darder, comprova tot seguit la poca inclinació dels anticlinals de
Serra Grossa i dels següents més meridionals, en contrast amb la inclinació
real. Les aparicions reiterades del Trias són assenyalades per Brinkmann amb
falles obliqües, com a fenòmens de diapirisme, i tan sols hi admet, per excep
ció, que el Trias de Monûchelvo, al peu de l'alineació de la Serra d'Agullent
Benicadell, pugui haver muntat sobre el Miocènic de la vall d'Albaida.

En el cas concret de Mariola, Brinkmann vol explicar per una falla normal
transversa (de 50" d'inclinació) la hrusca terminació de la serra a llevant, so

bre la vall de Concentaina. I es felicita de que tal accident tectònic ens doni
un magnífic tall, molt expressiu, a través de tots els terrenys que formen la

muntanya. Però Darder, amb un estudi de camp més detingut, ha pogut com

provar que es tracta d'un plec transvers amb un brusc descens de l'eix, a causa

del qual les capes juràssiques i neocomianes tamhé descendeixen i s'amaguen
sota dels sediments miocènics de la vall mencionada. El millor lloc d'observa
ció és la trinxera del ferrocarril de via estreta, prop del monòlit calcari cone

gut amb el nom de Frare d'Agres. NickIés, en el tall que va donar d'aquest
mateix indret, indicava que el Miocènic hi era transgressiu sobre la vora del

plegament.
El mateix que pensava Cavanilles i que han expressat els erudits locals

--entre els quals cal destacar al senyor Visedo- les serres de Fenesosa i de

Biar, geològicament i orogràfica formen una unitat amb Mariola. Anem a con

cretar-nos a aquesta darrera. Per tal de formar-nos una idea de la seva estruc

tura, són molt útils la sèrie de talls geològics, originals de Darder. Amb un

mapa a la vista (podria servir pel cas el topogràfic a 1 :50000), és factible de
construir una maqueta en relleu de Mariola. És una tasca que volem realitzar

algun dia, si Déu ens dóna salut. Tenim com un bon model aquell espléndit
bloc-diagrama del massís català del Montseny, que fou l'obra admirable del
nostre malaguanyat amic Ignasi de Sagarra i de Castellarnau. Aquest magnífic
relleu es pot admirar al Museu Martorell de Geologia (al Parc de la Ciutade

lla, a Barcelona).
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Començarem pel tall de nord a sud de la vessant oriental de Mariola, a la
qual ens hem referit més amunt. Nicklés ha donat, en bona part, la necessària
base estratigràfica. Les formacions representades són les següents: l, calcàries
grises, sense fòssils, probablement del Juràssic superior; 2, gressos de gra gros
ser, ben llitats, amb llentilles de calcària sorrenca més compacta i intercalacions
de calcàries margoses, que corresponen a les subdivisions següents: a) i b) sen

se fòssils o amb algún rudístid, e) i d) calcàries, e) gressos, tot plegat atribuït
per Nicklés al Valanginià (Cretaci inferior); 3, calcàries lleugerament sorren

ques o margoses, que passen a margues argiloses de tons grisos, molt fossilíferes
i que donen exemplars molt ben conservats, legítima joia dels peleontòlegs
que visiten el famós jaciment de La Querola, d'on Nicklés esmentà 11 espècies,
Darder en va trobar 31 espècies i 7 gèneres més de difícil qualificació especí
fica, tot plegat 20 espècies no citades a la localitat, amb possible ampliació a

25 o 27, pertanyents al Valanginià; damunt hi ha margues argiloses, amb fòssils
piritosos, sobre tot ammonítids, dels quals Nicklés trobà 27 espècies i Darder,
a més d'aquestes pogué claesificar altres 10, que són del Valanginià superior i
de l'Hauterivià; damunt hi ha diversos nivells, al cim del turó de La Querola,
que continuen a la vista i formen les parets bastant espadades del barranc de
les Fasedures (horitzons e, d i e de Darder), amb prop d'un centenar d'espè
cies del Barremià; 4, margues argiloses, de to verdós que Nicklés atribuia al
Barremià superior, però que Darder, amb la troballa de dues Rhynconella tí

piques al barranc de la Penya Banyada, va classificar ja com Aptià.
Amb un tall perpendicular a l'anterior podem seguir millor els horitzons

successius: 5, calcàries molt compactes, blanques, sense fòssils i de tipus càrs
tic, manifest de manera evident per la presència d'avencs i de la famosa Cova
de les Meravelles, si bé és de notar una intercalació de calcàries ocràcies a la
Font de les Tres Piletes (o de les Huit Piletes), on hi ha restes de grans ammo

nítids indeterminables i, damunt, un banc de 2 m de gruix amb Orbitolina
bulgàrica, és a dir, típicament Aptià; 6, calcàries compactes unes vegades, do
lomítiques altres que formen l'escarpat veí al Mas de Llopis, amb rudístids
empotrats, indeterminables, i damunt hi ha un banc que conté Orbitolina co

noideo-diecoidea; 7, margues grises, entre el Mas de Llepis i el penyasegat del
Montcabrer, on Nicklés recollí nou espècies i Darder altres 15 més; 8, calcàries
un xic ocràcies, amb Nerinea, sobre tot al camí del Mas de Llopis fins a la
Foia Ampla, i que representen la part més alta del Gargasià. �s de remarcar

que les formacions 7 i 8 es troben també als flancs del plec, encara que la lami
nació els ha aprimat i àdhuc els ha fet desaparèixer; 9, calcàries suhdolomíti

ques a la part alta d'aquest vessant, mentre que, a la part septentrional del

plec, hi ha varietat d'intercalacions margoses i, a la part meridional, dolomies
molt esmicolades i margues aptianes amb Rhynconella, que mostren un típic
canvi lateral de fàcies; 10, calcàries compactes, blanques, que Darder atribueix
al Cretaci superior, encara que sense confirmació paleontològica, ja que són
indeterminables els fragments empotrats de rudístids.

Al flanc septentrional, aquestes calcàries són damunt del tap de la vall d'A

gres, pertanyent al Miocènic. Com ja s'ha dit, Brinkmann no sabé veure aques
ta superposició anormal descoberta per Darder. Hi ha una bretxa de fricció,
molt típica, que afecta a aquestes calcàries.

A la ::ona central de Serra Mariola, trobem: l, la mateixa formació desig
nada amb el número 6 als talls de la zona oriental. Aflora a llevant del Mas
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de Prats i a la falda de Mariola que cau sobre Agres; 2, margues més o menys
calcàries, molt semblants a les del Mas de Llopis. Nicklés i Darder han arribat
a recollir aquí una trentena d'espècies fòssils, algunes d'identificació específica
insegura, i l'investigador local Sr Visedo n'ha afegit algunes més, les quals
és de suposar que foren determinades o supervisades pel professor Daniel Ji.
ménez de Cisneros, catedràtic de I'Institu d'Alacant i paleontòleg molt distin
git, especialitzat precisament en l'estudi del terrenys secundaris d'aquesta regió.
Encara que Nicklés atribuí aquest jaciment a I'Aptià superior, Darder opina
que és prudent considerar-Io simplement com Aptià, amb un sentit general,
tota vegada que ell ha trobat aquí una barreja d'espècies, algunes del Bedulià
(Aptià inferior) i d'altres del Gault; 3, dolomies, grises o rosades, que passen
lateralment a calcàries blanques al nord, mentre que al sud són ben bé dolo
mies. Nicklés i Darder hi són d'acord en atribuir-Ies al Gault (equivalent a l'Al·
bià); 4, gresos grocs, de vegades foscos, amb zones sorrenques, sobre tot al ves

sant nord que mira a Agres, i que manquen a la part central i sud de la Serra;
5, calcàries sacaroides, amb seccions indeterminahles de rudístids, molt sem

blants a les que formen els flancs de l'anticlinal al vessant oriental; 6, calcàries
un xic margoses, amb restes d'Inoceramus, que ens indiquen el Senonià (Cre.
taci superior). Més a ponent d'aquest tall hi ha altres localitats amb fòssils,
explorades per Nicklés i per Visedo, on s'han trobat representants de diferents
nivells del Cretaci mitjà i superior, sense que ens sigui possible d'entretenir
nos ara en llur classificació, d'altra handa innecessària per a assolir una idea

general d'aquest massís muntanyenc.
A la zona occidental de Serra Mariola, un tall ens mostra l'Aptià dels vol

tants del Mas de la Bassa Roja, constituït per margues amb abundància de
fòssils característics. Sobre aquestes margues hi ha dolomies del Cretaci mitjà
i després calcàries amb Inoceramus del Santonià superior o del Campanià in
ferior. Amb un altre tall ens podem formar certa idea de la successió de for
macions als voltants del Mas Mingol: 1, calcàries compactes, grises, amb vetes

de limonita i sense fòssils, que Darder atribueix al Valanginià (tal vegada són
del Juràssic), pel fet d'ocultar el nucli de l'anticlinal; 2, margues grises, bas
tant argiloses, amb radioles de Balanocídaris maresi, del Valanginià; 3, mar

gues més argiloses amh fòssils piritosos semblants als de La Querola, però
menys nombrosos, que hom pot atribuir a l'Hauterivià; 4, calcàries ocràcies,
que constitueixen I'Alt del Cantiret, amb seccions de rudístids i orbitolines,
de l'Aptià; 5, dolomies de tons més clars, representatives del Cretaci mitjà;
6, calcàries uri xic margoses, blanques i amb restes d'Inoceramus ,entre l'Alt
del Cantiret i la carretera de Bocairent a Alcoi, a la base de la serra. La ma

teixa formació constitueix el cim de El Sapo, on Visedo ha trobat Inoceramus
i Echinocorys, igual que a la falda de Mariola enfront de Bocairent, també
del Maestrictià (Senonià superior).

Unes sèries de talls perpendiculars entre sí de la zona de Serra Mariola

propera a Banyeres, confirmen la troballa dels enginyers espanyols Cortàzar
i Pato (1882), que ja havien citat margues del Neocomià en aquesta zona, eon

tenint ammonítids piritosos, en terrenys del terme de Bocairent (7). Visedo hi
ha descobert I'Aptià, encara que sense fòssils.

(7) Administrativament el terme municipal de Bocairent pertany a la «província» de
València i no a la d'Alacant com la resta de Mariola. Tots els autors valencians i no valen
cians que s'han ocupat de la qüestió han donat una opinió molt desfavorable sobre la lamen-
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En altres talls geològics s'ens representen les formacions següents: 1, mar

gues i calcàries margoses del Neocomià, sense que apareguin els gresos hruns
que hi ha a la base del vessant oriental, a La Querola. A la coma de la Casa
Nova aquestes formacions mostren tres nivells molt fossilífers: l'inferior amb

barreja d'espècies del Valanginià i del Barremià, com al segon nivell de La

Querola; el mitjà pertany a l'Hauterivià i és possible que hi hagi un tercer

nivell del Barremià, recobert per la terra dels conreus, ja que, com havia
observat Nicklés, tant la vegetació arbòria com els conreus senten preferència
pel Barremià; 2, calcàries ocràcies margoses amb Toucasia i altres rudístids,
que Darder atribueix al Bedulià mentre que al barranc de Fontanars hi ha
orbitolines típiques de l'Aptià i altres fòssils com la Rhynconella bertheloti,
que revelen un nivell Gargasià; 3, dolomies i calcàries dolomítiques del Cre
taci mitjà; 4, Calcàries un xic margoses, a ponent de Les Torretes i que s'este-
nen fins al Mas Guilella, amb fòssils del Santonià superior o del Campanià in

ferior; 5, calcàries sense fòssils, probablement del Campanià; 6, calcàries sem

blants a les del número 2, però amb Echinocorys tenuituberculatus, espècie
típica del Maestrictià. El Barremià es pot veure a la sortida de Banyeres, amb
microfauna que hi fou estudiada per l'especialista mallorquí Guillem Colom.
A la vora meridional de l'Alt Vinalapó, és on hi ha un Barremià més fossilí
fer que enlloc, sobre tot a les margues del Molí de l'Obaga.

Per ésser ja fóra de Mariola, sensu strictu --encara que constitueixen la
seva continuació geològica i gairebé geogràfica-, no ens ocuparem aquí del
Cretaci de Penya Blasca, on Darder ha trobat una completa successió de tots

els nivells d'aquest període, com s'ha vist també a la resta de la Serra de
Biar. Hem d'advertir que aquest topònim, Serra Blasca, apareix erròniament

transcrit en alguns mapes per Serra Blanca.
A la vista dels talls esmentats es comprén que Serra Mariola sigui una

localitat privilegiada per a una lliçó de tectònica sobre el terreny. El llibre
de Darder conté totes les dades necessàries per a reeixir en la més completa
observaciô de fenòmens tectònics: plegaments, falles, corriments, etc. Aquest
llibre, doncs, a més de la seva vàlua com treball d'investigació minuciós i pa
cient, pot servir-nos de guia geològica. Recordem amb aquest motiu aquell
llibre del nostre mestre Eduardo Hernàndez-Pacheco, Itinerario geológico de
Toledo a Urda, que tantes generacions de geòlegs hem utilitzat per tal d'apren
dre a observar els fenòmens geològics, sobre tot els tectònics. La regió que ens

ocupa és prou interessant com tema d'observació. Així ho han comprès els

dirigents de l'escola de Geologia de Gotingen -fundada pel professor H. Stî
Ile- que de tant en tant han repetit aquesta excursió amb els doctorands. El
llibre de Brinkmann, al qual hem aHudit abans, conté l'itinerari a seguir per
a conèixer tot allò més important de l'estructura de la part meridional del
País Valencià, en 13 excursions (entre les quals hi ha una dedicada a Serra

table divisió territorial feta en el segle passat (1833) des de «La Gaceta de Madrid», damunt
d'un mapa planimétrie, sense cap consideració de tipus geogràfic o econòmic. El cas és que

calgué construir un cami carreter per tal que Bocairent pogués comunicar per Ontinyent amb
la «seva provlneías. Teodor Llorente i el Dr. F. Mateu i Llopis n'han parlat especialment
sobre aquest particular en el que pertoca a Bocairent, isolat administrativament de la regió
natural de Mariola, les aigües de la qual li donen vida. Per contrast hem de recordar aquí

l'admirable divisió territorial de Catalunya, dirigida pel professor Pau Vila, elogiosament
comentada en la seva tesi doctoral per J. M. Casas Torres.
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Mariola), fent base a València o a Xàtiva, segons els casos, per a gaudir de
millors allotjaments i vies de comunicació.

Per a cloure aquest capítol dedicat a la tectôniea de Serra Mariola, cal
parlar dels terratrèmols registrats en aquesta comarca, prova evident de la
seva inestabilitat tectònica. Els cronistes locals han evocat els de l'any 1620,
que tantes víctimes i ensorraments causaren a les ciutats d'Alcoi, Concentaina
i d'altres; Cavanilles, al seu llibre, parla dels seismes de 1645, a conseqüència
dels quals quedaren enderrocats carrers sencers de cases a Alcoi i a Muro,
amb rèpliques que es van continuar durant alguns mesos i, segons diuen, van

obrir esquerdes per on «fumaven vapors de sofre». Seria inacabable la rela
ciô del centenar de terratrèmols regístrate, alguns del grau IX de Mercalli,
com els abans indicats, i d'altres de menys intensitat, o d'epicentre més llunyà,
com repercussió del produits arreu (fins i tot del tan catastròfic de 174& que
ensorrà el castell de Montesa). Eduard Fontseré i Josep Iglèsies ens han donat
una exhaustiva relació comentada de tots els seismes coneguts d'aquesta regió,
en el seu llibre Recopilació de dades sísmiques de les Terres Catalanes entre
1100 i 1906 (Barcelona, 1971) (8).

L'enginyer geògraf Alfonso Rey Pastor ha investigat a fons la sismicitat del
sudest de la Península i, amb aquesta finalitat, va dirigir durant més de deu
anys l'Observatori Sismològic d'Alacant. Fruit del seu treball són una sèrie de
puhlicacions -algunes de les quals són citades a la nostra bibliografia- on

ell examina les dades macro i microsísmiques d'aquesta regió. Pel que fa re

ferència a la comarca del Baix Segura, que llinda amb la que ens ocupa, Rey
Pastor diu que, per la seva freqüència i intensitat, figura al segon lloc dels
seismes entre totes les de la Península Ibérica. En considera de perfidiosa i de
perllongada insistència alguna de les borrasques sísmiques registrades aquí,
amb alternança en un mateix dia d'altres batzegades amb vibracions atenuades
i més fehles, fins a registrar en 24 hores unes tres-centes sacsejades. Com a con

elusió de l'estudi de les dades instrumentals per ell mateix obtingudes, Rey
Pastor atribueix els terratrèmols indicats al refrec dels blocs tectònics, sensi
ble sobre tot a les línies de contacte, en tractar d'assolir un estat d'equilibri, i
en qualifica els actuals moviments com una reminiscència dels que s'hi pro
duïren al final de l'Era Terciària.

Brinkmann, seguint les idees de Born, atribueix aquests terratrèmols a

moviments epirogènics. Serra Mariola, al igual que les altres cadenes alpines
es troba sobre una conca amb dèficit gravimètric. Es ben sabut que les zones

amb deficiència de massa tenen tendència a aixecar-se. Pel contrari, la fosa
valenciana d'esfondrament mostra un excès de massa. Els moviments epirogè
nics haurien produit un aixecament en bloc de les zones amb defecte de massa,

per tal d'assolir l'equilibri. En tot cas, segons Brinkmann, les terrasses litorals
de l'època diluvial es troben més enlairades als llocs que són travessats per
l'eix del sinclinal gravimètric. Potser amb el temps, l'anomalia negativa de les
serralades s'hagi atenuat, i fins i tot sigui substituïda per una anomalia positiva
en tota la zona gravimètrica defectiva bético-balear, tota vegada que no existeix

(8) La recopilació de Fentserê i Iglèsies es clou amb les dades eorrespenents a 1906,
any de la creació de la Secció Sísmica de l'Observatori Fabra. Amb aquest motiu va començar
aleshores Ia publicació metòdica de dades experimentals obtingudes per aquest Observatori,
del qual fou fundador i primer director el propi E. Fontserê. Els terratrèmols de 1909 foren
importants a les comarques alacantines, segons va descriure Daniel Jiménez de Cisneros.
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una absoluta coincidència entre el dèficit i el grau d'elevació experimntat du
rant el Quaternari.

VEGETACIó

Ja hem fet esment del prestigi que sempre tingueren les plantes medicinals
i aromàtiques de Serra Mariola a tots els Països Catalans i àdhuc a les terres

veïnes, i és per això que, en tot temps, servi d'atracció de botànics i d'herbola
ris. L'abundor d'aigna afavoreix la plètora de la vegetació espontània allà on

l'arada no ha donat conreus esponerosos. El botànic i apotecari català Joan
Salvador i Riera, al curs del seu viatge per la Península (1716-1717), va pujar
a Mariola en companyia de l'iHustre botànic francès Antoine de Jussieu, i

pogné comprovar-ne l'abundància de sàlvia i també d'algunes herbes partíeu
'Iars, que encara es conserven al seu herbari, dipositat a l'Institut Botànic de
Barcelona. El cronista Gaspar Escolano, molt abans al segle XVII, ja deia que
Mariola és «com una botica universals i, encara als nostres dies, malgrat el

progrès de la terapèutica, són moltes les persones d'Alcoi i d'altres pohlacions
veïnes que es dediquen al comerç de les plantes medicinals i proveeixeu d'elles
a farmàcies i herboristeries de tota la Península, segons afirmava Teodor Llo.
rente. Durant tot l'any, hi han pràctics que, gairebé cada dia, surten a cercar

.aquestes plantes; però els mesos de febrer, març i abril, abans de la floració,
quan la saba és abundant, encara augmenta el nombre dels que hi pugen a

-cerear-ne. El centre d'operacions dels que surten d'Alcoi és la font anomenada

per antonomasia de Mariola, a prop de la qual, sobre un alteró, hi ha les runes

dels Castellets del mateix nom. Pel barranc del Cinc -segueix escrivint Llo
rente-- s'arriba a aquest lloc, situat a uns sie kilòmetres de la ciutat. Des d'allí,
-els herboritzadors s'escampen per tota la muntanya, on hi ha certs punts, co

neguts per ells, als quals es cria cada planta. Un dels principals mercats per
a llurs recoHeccions és la ciutat de Barcelona, on fa algun temps que s'havia
establert un alcoià el cual magatzemava i desprès distribuïa aquesta merca

deria. Al país hom diu també que hi han nombrosos botànics estrangers que
venen a collir aquestes herbes.

Un altre centre d'herboritzacions és Agres, vila situada al vessant nord de

Mariola, mentre que Alcoi centralitza les recoHeccions del vessant meridional.
El professor Elies Tormo recorda que, els dies de la seva joventut, durant tot

el mes d'agost, els carrers rampants d'Agres éren encatifats d'una parva d'es

pígol que posaven a secar, els transeunte, no tenien incouvenient de trepijar-Ia,
tècnica de trilla molt primitiva, pero encara vivent segons un recent testimoni
dels professors francesos Deffontaines i Durliat.

La vegetació arbòria no és ara tan densa com ho fou en altre temps. Hi
ha hagut, com a tot arreu, la roturació per tal d'obtenir terres de conreu en

torn de les nombroses masies escampades per tota la serra. Cavanilles ja la
mentava la desaparició de la vegetació arbòria, motivada per la tala abusiva,
ja que els llocs on aleshores era prohibit de fer llenya --com el Carrrascal d'Al
coi- apareixien coberts de carrasques, eurons, freixes i altres arbres, en con

trast amb aquells llocs, tot i ésser veïns, on tan sols es veien rocs i farigola.
Els cronistes locals, potser fent-se ressó d'una opinió popular que hem escoltat
també a altres regions, atribueixen la tala a una pretesa construcciô de navilis
de guerra. Encara avui, però, queden alguns llocs arrecerats, com els que
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foren descrits per Cavanilles, on la vegetació arbustiva és molt espesa. I no

cal dir que es conserven també algunes pinedes, plenes d'un misteri romàntie,
de les quals el poeta Miquel Duran de València, va dir a la Cançó de mun�

tanya:

Pinedes de Mariola,
fontanes i rierols,
cants d'ocells en la boscúria,
dringar d'esquelletes d'or,
clar de la lluna argentada,
llum esplèndida del sol...

A la vall de les pinedes
no et detures, bon pastor.
Ronda l'Amor per la vall
i et ferirà al mig del cor.

Ai, l'amor, que l'amor mata!
Ai, l'amor!

La carrasca, tan abundant altre temps, encara existeix en bastants llocs. La.
toponímia, ens mostra l'antiga extensió, molt més considerable. En realitat, els
carboners -que havien de proveïr a les viles industrialitzades de la comarca

les cabres i altres ramats són els qui han contribuït a la destrucció; el clima
local, poc propici al rebrotament d'aquests boscos propiament residuals, és
un altre dels factors que més ha influit en la degradació del quercetum, Però
ens queda el sotabosc antic, que els geobotànics han pogut estudiar. Els nos

tres companys, Fernando Câmara-Niño i Abelard Rigual, catedràtics dels Ins·
tituts de segon ensenyament d'Alcoi i d'Alacant, respectivament, han fet mi.
nucioses exploracions botàniques a Serra Mariola. Es de destacar la monu

mental Flora de les comarques alacantines que el Dr. Rigual ha publicat fa
pocs anys, amb una ÏHustració esplèndida, fóra de sèrie, on s'estudia aquest
sotabosc, aquelles praderes tan enyorades,

Serra de Mariola
tota de floretes ...

segons la cançó que tant pondera la frondositat vegetal d'ella. L'escriptor va

lencià, tantes vegades citat, Joan Fuster, ens diu: cUn nas prou expert sabria
classificar els perfums [de les mates silvestres] : aixô és espígol, i allò menta, el
demés sàlvia, o ginebre, o timonet, o àrnica, o cap d'ase, o ginestell, o donzell,.
o qui sap quina de les mil espècies que la gent dels voltants recull, tria, asseca

i ven als herbolaris».
Un altre arbre que encara es conserva és el teix, també transcrit a la to

ponímia, com un testimoni de la seva antiga expansió. El professor Elies Tor
mo (Levante, pàg. 224) diu: c ... A mitja altura, sobre l'escalonat agrupament
urbà d'Agres, hi ha el famós santuari de la Verge. Més amunt, desviat a l'est,
prop de la Punta del Teix, es veu un raríssim bosc de teixos seculars.»

L'estudi de la flora mariolana ha atret als botànics, des de temps molt
antics, a la recerca de tipus endèmics de plantes que allí creixen, a part d'al
tres espècies que són exclusivament valencianes i sense perjudici de prendre
en consideració el fons floral, amb caràcter exhaustiu, encara que sigui cone-
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gut de les regions veines o àdhuc del conjunt de la conca mediterrània. Una
certa flora residual, sobre tot formada per espècies rupícoles -que tant esti
.mava el nostre mestre Pius Font i Quer-, es conserva a Serra Mariola, així
com als cims d'Aitana o de Benicadell, i pot tenir alguna relació amb la flora
eivissenca, per tractar-se d'una supervivència -en uns quants illots- anterior
.als cataelismes geològics dels quals hem parlat abans.

El viatge del botànic francès Antoine de Jussieu (1716-1717), acompanyat
de Joan Salvador, al qual hem aHudit abans, queda reflectit al seu herbari.
Les etiquetes estân redactades amb una nomenclatura pre-Iinneaua, d'interés

purament històric.
Potser les herboritzacions antigues més importants des d'un punt de vista

científic, hagin estat les de Cavanilles. Hem anotat alguna de les espècies per
dl observades com a dignes d'interés. Al seu quart quadern i als Icones ha
descrit algunes plantes noves de Mariola, entre elles dues Sideritis, la }asione
foliosa i la Scabiosa tomentosa, que ja hem citat. Va trobar també el Plantago
olbicans i el Plantago loëfflingii i, entre les medicinals, la pebrotera borda o

herba del veri (Cynanchum o Esclepias oincetoxicum}, diverses labiades, el

pinzell (Hypericum ericoides), etc. Entre les aromàtiques ha remarcat l'abun
dor de la pebrella (Thymus piperella) -espècie de farigola que és de :Boració
tardana i per això poc freqüent als herbaris europeus- de molt interès eco

nòmic, ja que serveix a Alcoi i a la rodalia per a adobar les olives d'aquesta
comarca, venudes per tot arreu a l'engròs o llaunes de conserva.

De les Sideritis descobertes per Cavanílles a Mariola, la leucantha provenia
del CoU de Sant Antoni, entre Bocairent y Banyeres. Ha estat objecte d'un
estudi crític per Pius Font i Quer, dedicat durant algun temps a la metoditza
cié de les espècies d'aquest génere (Treballs del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona, vol. V, sèrie botànica, n.O 4, 1924).

Desprès de Cavanilles Coren nombrosos els botànics que s'ocuparen més o

menys de la :Bòrula de Mariola o que tingueren a llur abast plantes d'aquesta
procedència, sense que propiament haguéssin tingut l'ocasió d'herboritzar a

la nostra muntanya. Un d'ells és Léon Dufour, metge militar els dies de la in
vasió francesa, el qual sempre que li fou possible es dedicà a herboritzar per
les serrés del Regne de València i molt particularment a les de Xàtiva, amb
l'avinentesa d'acompanyar al mariscal Suchet quan aquest va córrer en auxili
de l'exèrcit del mariscal Soult, derrotat a Andalusia, des del 1812 al 1814.
Donat que la marxa dels esdeveniments no li permitien dedicar massa temps
a estudiar les plantes, Dufour va trametre-les en molta part a botànics de Fran
ça i de Bèlgica, dels quals són les descripcions i també la propaganda feta
de les singulars espècies de nostres muntanyes. Dufour va publicar un primer
treball el 1820, als Annales des Sciences physiques de Bruxelles (tom VII) i,
lmolt desprès, el 1860, al Bulletin de la Société Botanique de France, una sèrie
de notes critiques sobre algunes plantes noves o poc conegudes recollides al
nostre país durant la campanya. Féu comentaris encertats a les espècies desco
bertes per Clusius, Barrelier, Boissier i altres botànics que també herboritzaren
al País Valencià o que classificaren plantes recollides per Dufour. El valor
absolut d'aquells treballs potser no és massa extraordinari, però ha servit per
què el mite d'una Serra Mariola fabulosa, llegendària, tingués vida efectiva en

el món internacional de la botànica.
Un altre botànic francès, M. G. Rouy, el maig de 1879 i el juny de 1880,
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féu una sèrie de minucioses exploracions des de Xàtiva, base de les seves ex

cursions: Castell de Xàtiva, muntanya de Bernisa, Valldigna, amb la visita a

Bàrig i Mont d'Über, i finalment a la Serra Mariola. Aquí tingué ocasió de
coHectar la majoria de les espècies alpines i subalpines de la regió, tota vegada
que les serres d'Aitana i de Puig Campana, entre altres, tan sols li oferiren
un curt nombre de plantes endèmiques. En el seu treball, ens dóna una llista
de les troballes de Cavanilles i Dufour, ja comentades, i de les publicades del
1850 per Burgeau, Boissier, Leresche, Begelmaier, etc. En total, la flórula
arriba a 250 espècies, encara que declarà no haver-les trobades totes elles du
rant la seva exploració. Rouy descrivi algunes formes noves: Hieracium ma

riolense, Cynoglossum arúndanum Coss. var. mariolense, Euphorbia mariolen
¡sis, i féu un estudi crític d'altres espècies, algunes de las quals reproduí a les
seves lllustrationes Plantarum. Europae Rariorum (París, 1896-1902).

Cronològicament segueix la primera de les herboritzacions efectuades el
1896, pel botànic castellonenc, farmacèutic de Sogorb, Carles Pau, a les mun

tanyes de Valldigna, Xàtiva i Serra Mariola. El dia 10 de juny, a partir d'A
gres, va herboritzar al Molló del Teix o Recingle (que Rouy, als seus treballs,
citava com Mont d'Agres) i falda nord del Montcabrer. El 12 de juny de ma

tinada pujà al Montcabrer pel barranc de la Carrasqueta i tornà de vespre
fosc a Agres. A la tarda del 18 de juny deixava aqueetes muntanyes per a pren·
dre el tren a Albaida, en viatge de retorn.

Pau, en el curs del seu viatge, recollí una impressió pessimista respecte a

la flòrula de Mariola. Diu que aquesta «potser és rica en formes, però no en

espècies. La seva fama és tan gran com inmerescuda. Si s'exceptuen alguns
recons, com el Molló del Teix, d'Agres, el fons de la Foia Ampla, les penyes
del barranc de la Carrasqueta i el Montcabrer, tota la resta no mereix la fatiga
d'una ascensió. Tota la serra no dóna una sola espècie pròpia i exclusiva de
Mariola. Tal vegada es podria trobar alguna forma o varietat poc important».
Als comentaris que clouen el seu treball, Pau esmenta algunes d'aquestes for
mes: Paronychia argénteo. Lam. var. montana Pau, Crepis intybàcea Brot. var.

spathulœjolia Pau, Cynoglossum cheirifolium L. (=C. heterocarpum. Kze.
var. mariolense Rouy), Ceratocalyx macrolepis Coss.

Com apèndix, Pau dóna una llista de plantes vulgars o poc importants,
no freqüents a la Península, que es troben a Mariola: Thlaspi perfoliatum L.,
Saponaria ocymoides L., Buffonia tenuifolia L., Linum narbonense L., Hyperi
cum ericoides L. )fins a les majors altituds), Erinacea pungens Boiss., Medicago
suffruticosa Ram., Trifolium procumbens var. majus, Coronilla juncea L., As
tràgalus sesàmeus L., Eruum. nigricans M. B., Poterium. dictyocarpon Sp., Tele
phium imperati L., Paronychia arietioides DC., Sedum amplexicaule DC., Cau
calis leptophylla L., Scabiosa tomentosa Cav., Pyrethrum sulphureum B.R.,
Xeranthemum inapertum L., Carduus nigrescens Vill., Centaurea pullata (fins
als 1000 m. d'altitud), Cetuaurea ligulata Lag., Crupina crupinastrum. Vis., Cre
pis hispànica Pau, }asione foliosa Cav., Erinus hispànicus P., Teucrium saxàtile
Cavo (fins als cims de Mariola), Salvia lavandulœfolia Vahl., Stachya heràclea
All., Globularia cœspitosa Ort., Thymœlea ellíptica L., Orchis mèscula L. var.

obtusiora Rehb., Asphodelus cerassíferus Gay forma non ramosa, Tulipa aus

tralis Lò. var. montana Wk., Càrex Mairii Coss. var. Loscosi Pau, Arrenanthe
rum avenàceum P.B., Dactylis hispànica var. compendiata Pau, Wangenheimia
dísticha M., Bromus erectus Huds., Cheilanthes odora Sw., etc.
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En una sèrie de curtes notes, que no creiem del cas comentar aquí, Pau
va descriure algunes formes locals de Mariola, simples variacions ecològiques.
En un treball de conjunt sobre els punts de vista abana anotats. cEl viatge
-deia en aquest article- es fa avui en dia amb bês comoditat que jo no el
vaig fer. Es baixa a l'estació d'Agres i es pot fer nit a la masia que es coneix
amb el nom de Foia Ampla, al peu mateix del cim. Pot collectar-s'hi Linaria
depauperata Leresche, Hieraciuni mariolense Rouy, Daphne hispànica Pau,
Scabiosa tomentosa Cavo (localitat clàssica), Jasione foliosa Cavo [com planta
exclusivament valenciana, ja que la forma andalusa correspon a la Lminuta
(Ag.) Pau], espècie gairebé desconeguda per complet dels botànics europeus.
A mès, Erodium valentinum, Boissier et Reuter, Poterium rupiculum Boiasier
et Reuter, Linaria cavanillesii Chav., etc.».

Mereix un especial comentari la Sarifraga cossoniana de Boíssier i Reuter,
de la qual Pau va descriure una var. mariolensis. Font Quer, en el sen treball
sobre la flora de les Pitíuses i les afinitats de la mateixa amb la de la Península
Ibèrica (Memorias de la Real Academia de Ciencias de Barcelona, 3.a época,
vol. XX, núm. 4, 1927), estudià la difusió d'aquesta espècie, la localitat clàssica
de la qual és Xàtiva. Pau l'havia trobada a Mariola i Font Quer al Pas de la
Rabosa d'Aitana (a 1500 m. d'altitud), així com a la Cova Alta de Santa Anna
d'Albaida, a les penyes de Sant Antoni, prop d'Alcoi, i al cim del Maigmó. Les
Cormes de totes aquestes localitats presenteu curioses variacions morfològiques
de llurs fulles, d'una banda respecte a la forma clàssica, i d'altra banda amb
la trobada al Vedranell i a Formentera, en franca transició vers la Saxifraga
russii Presl., del Mont Sant'Angelo, prop de Corbara (Còrsega). Són plantes
d'aquest caire les que havíem de recollir amb Font Quer, si la seva sobtada
desaparició no ens hagués privat dels ensenyaments d'aquest mestre tan es

timat.
En resum, Serra Mariola és una localitat de Cama nacional en quant a plan

tes medicinals i aromàtiques. Els més importants botànics que han visitada la
Península Ibèrica, han herboritzat en aquesta localitat. Cavanilles, Dufour i
Rouy n'han trobat indubtables espècies noves. Pau ha Cet la critica dels des
cobriments: ha limitat el nombre d'especies endèmiques noves i en llur ma

joria les ha reduïdes a varietats i Cormes. Preeisament l'estudi d'aquestes mo

dalitats o Cormes ecològiques, que tant havia interessat a Fot Quer, ha quedat
per ara interromput. Caldria emprendre'l de nou, per tal de conèixer les
evoluciona de la flora a la Mediterrània occidental, en correlació amb els
Cenòmens geològics. La clau d'aquests problemes es troba als illots de vege
tació autòctona: Mariola, Aitana, etc. de la part meridional del País Valencià,
Cront per Cront de les illes Pitiuses y Balears.

EL FACTOR HUMA: ANTIGIDTAT DEL POBLAMENT

Els restes paleolítics trobats a gran nombre de jaciments de Mariola i dels
seus voltants demostren palesament l'enorme antiguitat del poblament a aques
ta comarca. Hi ha dues raons importants que han determinat aquesta localit
zació dels homes primitius: en primer lloc, l'abundància d'aigua procedent del
massís de Mariola, i amb aquesta abundància cal associar la concurrència d'ani-
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mals atrets pels manantials i rierols -presa Càcil i segura per a l'alimentació
i l'abillament- i, probablement, d'una vegetació esponerosa, molt adient al
clima del Quaternari primitiu. En segon lloc, Mariola constitueix un reducte
estratègic, no tan sols com un refugi, voltat de muntanyes de més de 1000 m.

d'altitud, sinó també com una mena de guaita a l'encreuament dels camins na

turals que comuniquen, l'interior amb la Marina ,seguint la canal que des
près hauria de recòrrer el ferrocarril de via estreta, i la vall d'Albaida amb les

planes de la ratlla de Castella i de part de Múrcia.
Hom ha dit que Alcoi és la terra de promissió per a tots els prehistoriadors.

Per a oonvénver-nos, no més cal que visitem el Museu Arqueològic Municipal
d'aquesta ciutat, que porta el nom del seu fundador, el senyor Camil Visedo i
Moltó. InstaRat primerament al domicili d'aquest benemèrit investigador al
coià, des de 1945, el Museu ocupa l'antiga casa de la vila, a la plaça del Carbó.
En aquest edifici hom pot admirar les magnífiques colleccions que el senyor
Visedo formà desprès de pacients investigacions a les localitats, ja clàssiques,
-de La Serreta, del Puig, del barranc del Cinc, etc., i que generosament ha donat
.a la seva ciutat: esquelets dels homes primitius, ceràmica de diverses èpoques,
instruments de sílex, de Cerro i d'altres metalls, ex-vots de fang, la placa de

plom amb inscripcions ibèriques encara indesxiCrades (dita «plom d'Alcoh),
-esculptures funeràries i àdhuc fòssils que pertanyen des del Secundari al Qua
ternari, i que tant servei feren al Dr. Darder en les seves recerques geològiques.
Un taller de reconstrucció de peces, i de restauracions, sota la direcció de l'ac
tual conservador del Museu, senyor Vicent Pasqual --el qual ha aportat també
les seves coHeccions- completen aquest incomparable i actiu Museu, allotjat
en un palau del segle XVII, molt addient a aquest objectiu. Les excavacions
van d'any en any enriquint i augmentant els Cons d'aquest Museu, gràcies al

.mecenatge de l'Ajuntament d'Alcoi i de la Universitat de València i la coRa
boració d'algunes fundacions estrangeres, com la nord-americana William L.

Bryant.
Al museu provincial de Sant Carles, de València, té la lleona de Bocairent,

i al museu de prehistòria de la Diputació de València (pertanyent al Servei
d'Investigacions Prehistòriques, cal acudir també per a completar els coneixe
ments sobre les troballes relatives a l'home primitiu en aquesta comarca va

lenciana.
Per la celebritat assolida, cal parlar en primer lloc d'una escultura de pedra,

toscament cisellada, d'un animal quadrúpede, trobada a mitjan segle XIX al

peu del turó de Galbis, prop de la font dels Brulls que dóna naixença al
riu Vinalapó. El descobriment es feu amb motiu de la plantació d'una vinya
.a la possessió de Vicent Calabuig i Carra, catedràtic de la Universitat de Va
lència, qui en féu donatiu d'aquesta esculptura el 1895 al Museu de Sant Car
les de dita capital. Dintre del seu caràcter primitiu i de la seva simplicitat,
dóna ben bé una impressió vigorosa; a aquest animal corpulent, assegut, li

manquen el morro, les orelles i les potes davanteres, que hom suposa tingués
esteses. De bell antuvi fou qualificada de pantera; des del seu ingrès al Museu
de València, al registre i al rétol, ha figurat com a lleona; en algún catàleg d'art
ibèric, publicat a Madrid, hom llegeix «león de Bocairente». l, en efecte, com

diu Martínez Alcoy, antic cronista de la ciutat de València, fóra lleó i no pas
lleona, tota vegada que aquesta esculptura mostra els òrgans de la masculini
tat molt acusats. Segons el professor Lluís Pericot correspon a un model greco-
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oriental i és molt semblant a un exemplar trobat a la ciutat grega de Focea,
metròpoli de les colònies heHèniques del surest de la Península Ibèrica.

Com ocorre a tots els països de topologia càrstica, Mariola és abundant
en coves naturals, les quals han estat habitades des dels temps prehistòrics.
Una de les més famoses d'aquestes coves es la de la Sarsa, propera a l'ermita
de Sant Blai, de Bocairent. Fou excavada pel Servei d'Investigacions Prehis
tòriques de la Diputació de València, creat en 1927 sota la direcció del gran
patrici senyor Isidre Ballester Tormo, amb la collaboraciô del professor Lluís
Pericot, aleshores catedràtic de la Universitat de València. Tots els materials
recollits: destrals de pedra, punxons, ceràmica cardial, restes d'animals, etc.

són actualment al Museu de Prehistòria, inaugurat l'any 1929, i que actualment
ha quedat instaBat a l'antic palau del Batlliu. Reiterades campanyes, dutes a

terme per Ferran Ponsell, han permés de reunir nombrosos objectes, que han
estudiat eU, així com els professors Manuel Gómez Moreno, Lluís Pericot i
Julià San Valero i Aparisi, i que, en conjunt, donen una important represen
tació de les cultures neolítiques i eneolítiques.

Encara que no s'ha excavat per complet, hi ha una altra cavitat natural,
la Coveta de l'Or, a la falda del Benicadell, a llevant del port de Salem i dins
del terme de Beniarrès. Fou descoberta per Rafael Pardo Ballester, i excavada
en un primer moment sota la direcció del professor Pericot. Hom hi ha trobat
restes de diverses cultures: micròlits trapezoïdals i semillunars atribuïts al

Capsiâ-Tardenoisià, fragments de braçalets de pissara, punxons d'os, ceràmica
de corda, petxines foradades, etc., materials semblants a alguns de la cova de la
Sarsa, de l'Eneolític.

Des de temps molt antics es coneixen d'altres coves prehistòriques: a Les
Llometes, a 1,5 km d'Alcoi, sobre la falda de la muntanya de Sant Cristòfor.
Fou descoberta el 1884, conté materials neolítics i eneolítics, armes i eines de
coure, ceràmica negra i nombrosos esquelets humans. L'han excavada l'enginyer
Enric Vilaplana i desprès el geòleg i prehistoriador valencià Joan Vilanova i
Piera. Una altra cova, dita de Sant Jordi, donà a aquests investigadors la im

pressió de que pogués tractar-se d'un obrador de terrissa, amb la particularitat
de trobar-s'hi argila manganesífera, que Vilanova creia procedent de Cartage
na, tota vegada que no s'en coneix a la comarca alcoiana.

La llista seria inacabable. Citem encara la covatxa de la Caseta de Molina,
citada per Donat Zopo. És situada al vessant NW de Mariola, a les calcàries
cretàcies. Segons Ballester Tormo conté materials eneolítics.

De més valor arqueològic i geopolític són els dos poblats ibèrics explorats
a la proximitat d'Alcoi: El Puig i La Serreta, tots dos representats per molts

d'objectes al Museu d'Alcoi. El Reverend Remigi Visedo San Felipe fou el
constant i actiu investigador dels jaciments arqueològics de la comarca, dels

quals ens ha deixat una relació a la seva Història d'Alcoi. A l'alt d'El Puig
s'ha trobat sobre tot ceràmica i, segons el conegut arqueòleg Manuel González

Simancas, hi hagué una important acròpolis celtibèrica. Tot plegat sembla que
existeix bastanta analogia entre aquest jaciment i el de la Covalta, d'Albaida
-estudiat per Isidre Ballester- situat en una altura que vigilaria el pas des
de la vall d'Albaida fins a la foia d'Alcoi, per Concentaina.

Molt més importants són les troballes fetes a l'antic poblat ibèric de La
Serreta d'Alcoi, situat a 3 km. d'aquesta ciutat i a uns 1000 m d'altitud. El

jaciment ha estat gairebé totalment excavat per Camil Visedo Moltó i les col-
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leccions eorresponents són al Museu d'Alcoi. El poblat ocupava una carena o

aresta molt estreta de la muntaya -a la qual escau el nom de Serreta- on

no se sap com cabien les cases, fins al punt que els seus habitants es veieren
obligats a eonstrnir un terraplé per tal de poder ampliar l'espai disponible.
No pot afirmar-se que sigui plenament ibèric, ja que, com diu el professor
Pericot, al lloc on hi havia el santuari -del qual sols han quedat alguns car

reus--, s'han trobat restes romanes, d'edat bastant avançada ja dins de la nos

tra era. Tot fa suposar, que, un cop abandonada la fortalesa -per haver-se
traslladat la població al pla- encara continuaria el culte en el santuari de la
carena, potser fins a la cristianització de la comarca. La manca d'espai, a la
qual hem aHudit, fou la causa de que s'hagin trobat escampades per la falda
de la muntanya, les figuretes de fang, que Camil Visedo recollí molt esmico
lades, si bé aconseguí de reconstruir un centenar de peces més o menys per
fectes, amb una paciència i una probitat científica dignes d'elogi. Aquestes
figures, o ex-vots, són bastant barroeres, en general, i representen homes i
dones amb la mitra o montera que veiem a les images de pedra o de bronze
del Cerro de los Santos o de La Luz (Múrcia). És un fet que són més abun
dants les figuretes femenines, i és per això que el professor alemany Adolf Schul
ten ha suggerit la idea de que el santuari de La Serreta fóra dedicat a alguna
deitat femenina. Aquests ex-vots, de factura popular, pertanyen a dos estils bas
tant diferents: hi ha els de cos cilíndric, amb un engrossiment que fa de cap
i, en aquest, un pessic representa el nas, i dues boles o discs superposats, els
ulls; d'altres són més treballats i reprodueixen homes nus o dones amb mon

tera o mitra, amb guarniments laterals; també s'hi ha trobat la representació
d'un ocell.

La ceràmica de la Serreta correspon a tipus molt variats. Hi ha exemplars
amb decoració d'animals, algun cap de cavall, genets, motius vegetals esti
litzats, et.

La peça cabdal del santuari és una planxa de plom (de 7,1 X 6,2 cm i
1 mm. de gruix), amb inscripcions, descoberta per Camil Visedo l'any 1922.
La troballa produí sensació. Ms tard, el Servei d'investigacions Prehistòriques,
de València, al poblat ibèric de la Bastida de les Alcuses (prop de Moixent),
va exhumar una altra planxa de plom, també amb inscripcions, ara exhibida
al Museu del palau del Batlliu. Al sen llibre La llengua dels valencians (Va
lència, 1972), Manuel Sanchis Guarner ha comentat la característica d'aquestes
inscripcions, fins ara indesxifrades. Encara que, gràcies als estudis de Manuel
Gómez Moreno, s'ha arribat a la transliteració dels signes ibèrics ---o sigui
que s'ha pogut llegir el text- no s'ha trobat una traducció addient. Pericot
ha comentat la divertida versió que Julio Cejador va donar del plom d'Alcoi,
basat en la llengua euskera. D'altres autors més prudents, com Gómez Moreno
i Schulten, s'han limitat a transcriure el text de l'alfabet de tipus jònic al
nostre alfabet, i tan sols han volgut aventurar alguna hipòtesi sobre determi
nats mots que, reiteradament, figuren al plom d'Alcoi. Respecte a l'origen del
metall, al Montcabrer, prop del castell de Mariola, s'ha trobat un filó de galena
i àdhuc vestigis d'una fundició de plom, segons Vilanova i Vilaplana (vegi's
Llorent, t. II, pàg. 886), encara que, probablement el mineral procediria de

Cartagena o de Tartessos, tan rics en menes metàHiques.
Un altre poblat ibèric, el del Mas de Menente (Alcoi), ha estat excavat pel

Servei d'Investigacions Prehistòriques, de València. InstaHat en un alteró, que-
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dava defensat d'una banda per un escarpat i de l'altra per una muralla de la
qual encara s'en conserven indicis. Al costat de les paret de les cases han trobat
ceràmica, amb un total de 159 vasos de terrissa de color gris groguenc o ver

mellós, de formes molt variades, si bé dominen les pròpies d'el Argar, petxines,
ciprees, punxons i espàtules d'os amb incisions, falç de fusta amb incrusta
cions de sílex, destrals de pedra (una d'elles de fihrolita), una altra destral
trapezoïdal de coure, dos punyals triangulars, etc. En conjunt, els material
predominants són de l'Eneolític.

El mateix Servi, I 1936, ncarregà a Camil Visedo l'excavació d'un enterra

ment prehistòric al barranc del Cinc, al NE d'Alcoi i a uns 2 qm d'aquesta
ciutat. El rierol que corre pel fons d'aquest barranc neix a la font del Mas
de Prats, a Serra Mariola, a 1000 m. d'altitud i a unes 3 hores d'Alcoi. Ha tallat,
aquest rierol, el profund barranc que separa la Serra de Sant Cristòfor i La
Mola. Al costat del rierol passa un camí que posa en comunicació la vall d'Al
coi amb la Serra Mariola i segueix fins als pobles de Bocairent, Alfafara i

Agres. La ceràmica trobada i la forma de l'enterrament semblen pertànyer
també a l'Eneolític, cultura pre-argàrica. La xifra bastant gran de molins tro

bats per tot el vessant, fan pensar que, en aquesta entrada del barranc, hi

hagué un lloc habitat, el qual serviria de guaita en aquest pas estratègic, afa
vorit per la presència de les aigües del rierol i la proximitat del manantial (o
ullal, que en dieu allí) del Xorrador. Una sèrie d'enterraments -dels quals
el més antigament descobert (1884) és el de les Llometes, ja esmentat- s'han
anat trobant en aquest rotgle: el d'el Rebolcat, a l'est d'Alcoi, en per l'afer
mat de la carretera a Callosa d'En Sarrià (1926); el de l'Ullal del Moro (1935);
el de la Pastora, explorat per Vicent Joan Pasqual, i, per últim, altres coves

de cronología més dubtosa o encara poc excavades, com són la cova de Vinalapó
a Serra Mariola, les de la Vila, a Planes, i la Coveta Fosca al Mont Alberri,
enfront del castell de Concentaina. Les Covatelles de Gaianes, al peu del Beni

cadell, el mateix que les anteriors, són atribuïdes a un Eneolític avençat. Els
cranis trobats són dolicocèfals en llur majoria, però també se'n ha trobat un de

mesocèfal, al Barranc del Cinc, eorresponent a una dona.
Una altra categoria de monuments prehistòrics o protohistòrics, prerromans,

que s'han descrit de l'entorn de Serra Mariola són les coves artificials: les Ca
setes dels Moros o Coves del Colomer, de Bocairent; les Coves de les Finestres,
d'Alfafara, i no gaire lluny, les de Pou Clar, a Ontinyent. Aquestes coves

artificials tenen certa analogia amb les de la Penya del Turc, a Xella (Canal
de Navarrès), i les de Bolbait, entre altres localitats valencianes, estudiades ja
per J. Vilanova i Piera, a més de les molt conegudes de Balears, sobretot les
de Cales Coves, a Menorca. Són molt variades Ies opinions formulades sobre

l'antiguitat i la destinació d'aquestes coves artificials, sense dubte excavades
amb eines de ferro a les parets llises i gairebé sempre verticals d'algun bar
ranc. Probablement, totes elles, segons el parer d'Elies Tormo, són d'influèn
cia fenícia i han servit de cambres sepulcrals, com les de Sicilia, Palestina
i altres països mediterranis; més tard, foren utilitzades com a refugi i àdhuc
com a monestirs troglodítica, donada llur comunicació interior, tant als paisos
de Orient Pròxim com a la mateixa Península Ibèrica.

Són també molt semblants a aquestes coves les de Saint-Aimé (regió d'Orà,
Algèria), citades per P. Richard (Pour comprendre l'art musulman dans l'A

frique du Nord et en Espagne, Hachette, Paris, 1924, pàg. 18) i les d'Ait-Said
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(a Tadla, Marroc), descrites per Charles de Foucauld, l'accès a totes les quals,
segons els indígenes, era protegit pels genis malèfics que vetllaven sobre les
cambres funeràries.

Les més conegudes són les de Bocairent ,citades ja per Escolano i per Ca
vanilles, una part de les quals han estat utilitzades com estables i fins i tot

com a sitjes, especialment les situades sota les cases del poble. El grup més

important, però, és enfront, a l'altra banda del barranc de la Fos: les que en

diuen del Colomer i també Casetes dels Moros. Sobre la paret llisa, a uns 8 m

d'altura, hi han 53 finestres excavades sobre la roca (de 75 X 62 cm) en tres

rengleres o pisos superposats. Cal escalar per a pujar-hi i l'ascensió és perillosa
i difícil. D'aquestes rengleres de coves, les més inferiors són de volta semi

esfèrica, un xic aplanada, de 130 X 87 cm. A la dreta s'obre una escala de sis

esglaons; a mitja escala hi ha una altra finestra, i més amunt el que podríem
dir el primer pis. La cambra que s'hi troba aleshores és de planta quadran
gular i també amb el sostre en forma de volta, de 2,48 m d'alçada. Les coves

estan separades les unes de les altres per parets d'uns 10 cm de gruix, amb
obertures per a passar a la cambra contigua. Aquestes parets no són d'obra,
sinó que formen part de la roca on foren excavades les coves. A un costat d'al

gunes coves hi ha una mena de bancs o llits de pedra i, de vegades, un forat
d'uns 95 cm de diàmetre que serviria a l'ensems de xemeneia i de comunicació
amb el pis superior. Les dimensions de les coves successives van disminuïnt
en espai i alçada. A tres d'elles del pis més alt hi ha dipòsits d'aigua, la qual
sembla que arribava de la muntanya per les esquerdes de la roca. Totes les
coves són afumades, plenes de sutja, sobretot al forat de comunicació del
sostre.

En terme d'Ontinyent, són també molt interessants les coves artificials del
Pou Clar, on neix el riu Clarià o Clariano, afluent de l'Albaida, i del qual
Ontinyent pren les aigües. Si hom segueix la via del ferrocarril de Xàtiva a

Alcoi, en aquesta direcció. un cop passats Ontinyent i els sis túnels que tra

vessen la serra d'Agullent, al fons del congost hi ha la deu d'on brollen les

aigües del Clarià (és a dir, el Pou Clar), i a l'altre costat, a la paret rocosa,

poden veure 3 Ó 4 finestres quadrades d'unes quantes cambres sepulcrale
semblants a les Casetes dels Moros de Bocairent. S'obren a uns 5 m d'altura
sobre el fons del barranc. No conec dades sobre si han estat o no explorades
aquestes coves, ni tampoc sobre les possibles troballes arqueològiques que s'hi

hagin pogut fer.
El ferrocarril de Xàtiva a Alcoi deixa el congost del Clarià i remunta un

barranc; aleshores s'eixampla una mica el paisatge, entre els quilòmetres 43
i 44 i es forma gairebé una «vaIleta»: a la dreta, en un escarpat, s'obre la
Cova de les Finestres. Aquesta cova natural té una superfície de 30 X 12 m,
amb una mena de cuina i una xemeneia excavades a la roca. Es destinada ac

tualment a tancar els ramats, amb capacitat per a uns 300 caps. El que crida
l'atenció és que, més amunt de la cova natural, a 9 m d'altura, hom ha excavat

coves artificials amb 12 finestres, d'uns 75 cm d'altura i, com a les de Bocairent,
hi ha un forat a cada costat per tal d'assegurar la tanca. Llorente diu que,
en aquesta cova, solament va veure una cambra quadrada, i, arran de terra,
5 sitjes en forma de gerra, tot treballat amb l'escarpa. No fou explorada la
comunicació entre aquesta cambra i les altres del mateix grup.

El propi Llorente ens dóna notícia d'altres coves artificials, molt semblants
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a les abans descrites: les de la Penya del Turc, terme de Xella, és a dir, a la
Canal de Navarrès (t. II, pàgs. 765-767, amb un dibuix a ploma de Zapatee),
l'aspecte de les quals és gairebé idèntic al de les de Bocairent. No caurem aquí
en el pensament tant estés de que són obra de meros, però, si acceptem el que
pogueren servir, en algun cas, com a refugi; cal recordar que els alarbs, quan
foren expulsats pel patriarca Sant Joan de Ribera (segle XVIII), es feren forts
a aquesta comarca ,sobretot a la Mola de Bicorp, localitat propera i molt
cèlebre de coves prehistòriques amb pintures rupestres.

Josep Donat i Zopo, director del Grup Espeleològic «Vilanova i Piera», de
la Diputació de València, diu que són 16 les finestres d'altres tantes coves

artificials de l'escarpat de la Penya del Turc, a una altura de 8 a 10 m, Són
de forma circular, de 2 a 3 m de diàmetre i amb sostre en volta. No s'hi han
trobat materials a l'interior. Vilanova i Piera va descriure aquestes coves i les
de Bolbàit. La datació és més o menys la mateixa que la de les Casetes dels
Moros, de Bocairent.

Una problemàtica semblant a la de les coves artificials aquí esmentades es

planteja a les existents a les Illes Balears. Josep Mascaró Pasarius n'ha donat
un inventari d'aquestes coves, que s'han trobat tant a Mallorca com a Me
norca. Els conjunts més importants a la Balear Major són els de Sant Vicenç
(9), Son Sunyer, Son Costa, Mola de Felanitx, Son Toni Amer, Son Ribar, etc.,
i a Menorca les de Cala Morell, Macarella, Torreta Saura, Barranc d'Algendar,
Son Bou, Es Castellàs de Forma, Biniparraitx, Caves Gardes i Cales Caves,
entre altres. En la darrera de les localitats citades, el Dr. Joan Ramis, el 1817,
enumerà 145 coves artificials, i no hi ha dubte que és el conjunt més notable
de tot l'arxipèlag. L'arxiduc Lluís Salvador d'Aústria, al seu llibre Die Ba
learen (1891), va donar un gravat molt demostratíu de les de Biniparraitx.

No hi ha barranc ni barrancó -diu Joan Hernàndez Mora- que no pre
senti alguna habitació troglodítica, més a menys dissimulada per l'atapeïda
vegetació. Les parets dretes, en molts casos completament verticals d'aquests
barrancs, es veuen plagades per un nombre incalculable de forats, i segura
ment constituïren veritables nuclis de població. Llevat d'algunes d'aquestes
coves, certament poques, que són de fàcil accés, la majoria d'elles a 30, 40 i

fins 50 metres d'altitud, semblen més nius d'ocells marins que hahitacions
humanes. La ubiquació escollida no podia ésser més favorable, i sempre a l'a
bric del mestral i de la tramuntana, que són els vents més empipadors de
l'illa de Menorca.

Mascarò ha elassificat en tres grups les coves de Mallorca i Menorca: 1) De

planta en forma de ferradura allargada, amb petites cambres laterals i ter

minal, o sense elles; poden ésser subterrànies, amb accès des de la superfície
mitjançant un pou (com a les coves urbanes de Bocairent), o excavades a les

parets d'un escarpat o d'una protuberància rocosa, i totes elIas amb bancs a llur
interior i, de vegades, amb patis exteriors. 2) De planta irregular, més petites
i molt senzilles, considerades per Rosselló com les més antigues de totes; amb

perforacions al sostre, finestres als costats i de vegades amb enterraments an-

(9) Les de Sant Vicenç, a uns 5 km de Pollensa, foren objecte de la comunicació, presen
tada per Wilfrid J. Hemp, el 1926, a la Societat d'Antiquaris de Londres. J. Mascaró Pasarius
ha publicat una traducció de aquest treball, sota el títol de Cuevas artificiales funerarias y
pe habitación de Mallorca (núm. 1 de la Col. de Monografies Mallorquines, Palma de Ma
llorca, 1966).
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tropomôrfics al trespol o a les parets de la cova, i amb sitjes subterrànies,
com és freqüent a Cales Coves, on la major part d'aquestes cavitats artificials
han estat successivament modificades, sense possibilitat de conòixer llur pri
mitiva funció ni el contingut de llurs jaciments. 3) Un aparell talaiòtic tanca

l'accès a la cova, particularitat purament baleàrica, sense relació amb les del
País Valencià. Mascaró ha arribat a la conclusió de que la primitiva destinació
de totes aquestes coves artificials era la de servir d'enterrament, i que les més
antigues poden pertànyer a la darrera etapa de l'Edat del Bronze (segle VIII

o VII a.C.); d'altres, quan ja era practicada la incineració prèvia a l'enterra
ment, són de l'Edat del Ferro, amb evidents contactes amb les civilitzacions
púnica i del sud d'Itàlia; totes elles foren ütilitzades després com habitació
o refugi, amb la consegüent modificació d'estructura, fins a la decadència de
l'imperi romà.

El testimoni de Diodor de Sicília -que cita un text del Diàleg de Timeu

(segles IV-III a.C.)-, ho confirma en dir que els gimnesis o balears, tan destres
en el maneig de la fona, <viuen als forats de les penyes i excaven cavernes

als escarps, o subterranis en d'altres llocs, on busquen abric i seguretat». Mas
caró, tantes vegades citat, reprodueix en fotocòpia una lletra (25 de maig
de 1896) de l'arqueòleg alemany Emil Hübner, dirigida al catedràtic de l'Ins
titut de Maó, Gabriel Llabrès i Quintana, referent a la traducció de certes

inscripcions llatines que aquest i F. Hernàndez Sanz havien copiat a les coves

dites La Sala, l'Església o dels Jurats, a Cales Coves. L'investigador local Joan
Ramis, ja havia donat compte d'aquestes inscripcions a les pàgs. 83-120 del
seu treball Inscripciones romanas que existen en Menorca (Maó, 1817). Pero,
a la vista de les còpies fetes al calc, el professor Hübnert, especialista en epi
grafia, donà una traducció més acurada, encara que lamentava no haver pogut
disposar de fotografies. Aquestes inscripcions, en nombre de 18, mutilades i ero

sionades per la intempèrie, foren esculpides sobre la paret de roca viva de
la dita La Sala, al segle II i començament del III de la nostra era. Pels noms

dels cònsols romans citats en aquest monument epigràfic, Hübner va atribuir
les als anys 134, ISO i 214. La coincidència de la data (dia i mes), repetida en

totes aquestes inscripcions, sembla indicar la celebració d'un culte particular
d'aquella localitat troglodítica. Els renglons que els hi manquen potser acla
ririen els dubtes que ha plantejat llur interpretació. La lectura feta per Cris
tòfol Veny i Mascaró, el desembre de 1956, ha vingut a augmentar el nombre

d'inscripcions i a completar el conixement de les mateixes.
Amb el temps, quan la seguretat personal fou més satisfactòria -opina

l'historiador de Menorca Hernàndez Sanz-, el poblament s'estengué per tot

arreu de l'illa i aparegueren els atrevits i admirahles monuments megalítics.
El mateix fenòmen d'abandonar les coves es degué produir a Mariola, quan
la circulació per la foia d'Alcoi deixà d'ésser perillosa.

Per la comparació de les coves artificials dels voltants de Serra Mariola
amb les de Menorca -que hem visitat la meva muller i jo el 1933 i el 1956-,
ens hem afermat en el criteri que, unes i altres, foren cambres sepulcrals exca

vades als escarpats per a enterrament durant l'Edat del Bronze, i més tard
foren habitades, amb la consegüent modificació de llur estructura i la destruc
ció del jaciment arqueològic. En ambdós casos, aquesta ocupació va durar
fins molt avençats els temps històrics.
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MARIOLA, LLOC DE RECER

Hem vist com a Mariola les cambres sepulcrale, com a les Balears, esde
venien habitacions humanes, ben avençats els temps històrics. A hores d'ara,
no pot ésser calculat quan duraria aquest retraïment de la població autòctona.
La muntanya, sense dubte, oferia certa seguretat com a refugi. D'altra banda,
la «canal» d'Alcoi, oberta a la mar de Gandia i a la comunicació entre les co-

marques centrals i meridionals del País Valencià, era de difícil defensa, sense

que pogués gaudir l'altures fortificables prou isolades com les de Xàtiva, Ala
cant o Guadalest. Les fortificacions de Mariola, de basament romà, són in

significants. No degué existir cap poblament important, o de tan escasa solidesa
foren els habitacles, que no han deixat més que migrats restes. Poc podem
esbrinar de l'Alta Edat Mitjana, sense documents escrits ni arqueològics sobre

aquells que podríem qualificar de «segles obscurs», per comparació al que el

geògraf francès Ëmil F. Gautier digué dels de l'Africa del Nord pre-ialàmica.
La toponímia tampoc no pot aclarir-nos el problema. La ciutat més important
d'aquesta comarca, Alcoi, no apareix esmentada pels escriptors àrabs més

coneguts. El seu nom, transcrit El Col, El Coyl i Alcoyil, comença a figurar
després de la Reconquesta, i si bé alguns li suposen un origen nordafricà (hi
ha un topònim El Col, al regne de Tunis), el més versemblant és que sigui
derivat d'El Coll, denominació que li escau molt bé si tenim en compte la seva

situació topogràfica (Llorente, t. II, pàg. 886).
Roderic Díaz de Vivar (<<El Cíd»), el juny-novembre del 1091, basti de nou

l'antic castell de Benicadell, amb la convicció de que posseïnt aquesta serra

lada tindria assegurat el domini dels dos vessants, les eudes i les entrades de
València. L'antic poblament del Benicadell, amb Beniatjar al vessant nord
i Beniarrès al sud, ininterromput a travès del temps, palesa la seva vàlua estra

tègica. Actualment s'ha constituit una reserva cinegètica al Benicadell, que ve

a confirmar la seva possibilitat com a refugi.
Jaume I, fundador del Regne de València, tingué ocasió de conèixer el

valor geopolític de Mariola. No figura a les cròniques ni la data ni els detalls
de la conquesta d'Alcoi ni de Concentaina, segurament per llur escasa impor
tància demogràfica. Pràcticament es podia donar per acabada la campanya,

però la sublevació del cabdill moro Al-Azraq (10) -que havia gaudit de la

protecció reial i àdhuc previ el seu bateig anava a contraure matrimoni amb
la filla d'un dels conqueridors-, va posar en perill l'expansió catalana i fins
í tot, en una emboscada, la vida del propi rei. AI-Azraq, en efecte, després
d'ocupar una sèrie de castells dels cristians, va posar setge a les viles d'Alcoi
i Concentaina. Des de Xàtiva, el rei va enviar quaranta cavallers, força molt
inferior a la que duia AI-Azraq en atacar la porta de Sant Marc, de la vila

d'Alcoi, amb més de 250 homes a cavall reclutats a Granada i al Marroc, i qui
.sap quants moros a peu, procedents precisament de Mariola. Els assetjants,
però, foren rebutjats i llur cabdill morí, travessat el cor per una sageta. Tot

hagués marxat bé, si els alcoians, enardits per la victòria, no n'haguessin fet

(10) Aquest nom que, en llengua arabesca, significa «El Blaus ha estat transcrit de molt
diverses maneres: Aladrac, Alzarac, Azadrac i Alazarc. Però, als documents coetanis -i:om

la Crònica de Jaume 1- hom llegeix AI·Azrac. Hem adoptat la grafia AI.Azraq, d'acord amb
-el filòleg valencià Manuel Sanchis Guarner, que segueix les normes de transcripció dels n08·

tres arabistes.
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una sortida en persecució de llurs enemics. Aquests fugiren de moment, però
van atreure després als cristians envers al que, des d'aleshores, portà el nom
de Barranc de la Batalla (11), on 40 cavallers foren morts o fets presoners.La Crònica del Rei Conqueridor acaba aquí. Aquesta desfeta, no obstant, fou
considerada pels alcoians com una gran victòria, degut a la llegendària inter.
venció de Sant Jordi, tota vegada que era dia 23 d'abril de 1276. L'historiador
valencià Pere Antoni Beuter, prop de tres segles després, donava acolliment
a aquesta miraculosa intervenció del Sant Cavaller, en la seva Coronica general de toda España y especialmente del Reyno de Valencia (València, 1550).
Diu així: «Acaeció allí una cosa que cuentan los de aquel pueblo, yes: Que
a la que estavan los moros lidiando la puerta, que no era llegado el golpe de
la gente, vieron los moros correr por encima del muro un cavallero armado
con su cavallo, de que se espantaron mucho y tuvieron que aquel era Hualy,
que nosotros llamamos san George. Por lo qual, en aquel lugar hicieron los
del pueblo una yglesia a su nombre, y en aquella plaza truxeron una fuente
y pusieron una imàgen equestre de màrmol de San George cavallero en su

cavallo». Vetací l'origen de la festa de «Moros i Cristians» que la diada de
Sant Jordi hom celebra a la ciutat d'Alcoi i a moltes altres poblacions de la
rodalia (12).

Però no acabaren aquí les lluites de moros i cristians ni tampoc els mira
cles amb els quals es veien assistits els cristians quan els colpia la desfeta,
sigui per malaurança o per alguna imprudència, com a Alcoi. Absent el rei En
Jaume, Berenguer d'Entença, antenat seu, es feu càrrec del Regne de Valèn
cia. Existia de fet una treva amb els moros, i s'havia adoptat el Xúquer com

a ratlla fronterera. Però, alguns cavallers aragonesos havien passat a l'altra
vora d'aquest riu i entrat a saquejar la Vall de Safor i després la Vall d'Al·

(Il) El Barranc de la Batalla és travessat actualment per un pont de la carretera nacíe
nal 340, d'Alcoi a Alacant, molt prop del lloc d'on surt el camí comarcal núm. 3313, que va
a Callosa d'En Sarriá. La nacional 340 segueix en bona part les giragonses d'aquest Barranc,
fins al seu naixement a La Carrasqueta, topònim que ens denúncia l'existència en altre temps
d'alzines o carrasques, les quals, segons el sentir popular, i àdhuc per a algun cronista, foren
talades per construir no sé quins vaixells a Cartagena. És la llegenda de tots els països pobres
en boscos i més pobres encara en humitat i condicions ambientals que facin possible llur
regeneracíô,

(12) Aquesta festa, certament interesant i de molt prestigi popular, consisteix en un si
mulacre bèHic entre les filades de l'exèrcit cristià i les del musulmà, amb una sèrie de par
laments que ben bé no sé perquè són recitats en vers i en un castellà convencional, llengua
que certament no parlava cap dels dos exèrcits combatents. El ret encara és més estrany per
que en tota aquesta comarca, i sobre tot a Alcoi, és parlat un dialecte del català molt sem
blant al del Principat. És una festa molt vistosa, plena d'animació i de gran moviment, amb
abundor de descàrregues de trabucs «tarongers», espíngardes, morters, a més de tota classe
de petards, traques, etc., que tant enardeixen al poble. Els vestits són també convencionals,
i bastant anacrònics, tant els dels moros com els dels cristians. Els dels primers, (orça heteo
ròclits, es diria que semblen als que duien els zuaus algerians.

Com deíem més amunt, tots els pobles de la rodalia, amb motiu de les respectives restes
majors, celebren també, a la seva manera, aquestes vistoses i sorolloses manifestacions, crea
des a Alcoi, on tenen tres dies de duració. Les d'Ontinyent són completades per una batalla
naval al riu Clarià (!! I), sostinguda contra els alarbs per les forces de «mariners». Les de
Bocairent es distingeixen per l'exhibició d'un gegantí Mahoma, que deu passar-ho molt ma
lament. Potser les que atreuen més públic -sobre tot de la vall d'Albaida- són les d'Ad
zaneta. I encara cal citar les de la Vila Joiosa, a la costa alacantina, i àdhuc les de viles
de l'interior, a la ratlla de Castella i de Múrcia, com Villena, incorporada al Regne de Va
lència durant el segle XIX, o com Capdet, que avui pertany a la «província» d'Albacete.
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baida. Previngut a temps Berenguer d'Entença, vingué en llur auxili i acon

seguí evitar-los una desfeta segura. Un cop refets, els cristians atacaren el
castell de Xiu, entre Llutxent i Pinet, veritable guaita en l'accés a la Vall d'Al
baida per aquell costat. El campament fou instaHat al cim d'un turó i, un

matí del mes de juny de 1276, el rector de l'església de Sant Cristòfor de Da
roca celebrava l'ofici sobre una penya (o còdol) i anava a administrar la Sa
grada Comunió, quan, de sobte, sobre la tropa cristiana -que no passava de
mil homes-, caigué tot un exèrcit de sarraïns, potser de més de 20 000 si hem
de creure els cronistes. La fugida fou immediata i el bon rector sols tingué
temps d'embolicar les Sagrades Formes amb els Corporals. Un cop rebutjat
l'enemic, van trobar les Hòsties enganxades al llenç i tenyides de sang. Davant
d'aquest prodigi, els cristians s'enardiren i van prendre a l'assalt el castell de
Xiu. Anys després, una ermita votiva era aixecada a Llutxent damunt del Cò
dol. Un seguit de peripècies, amb pretensions de miracle, dugueren els cor

porals fins a la vila de Daroca, on encara avui són objecte d'adoració i culte.
Però cronistes menys pietosos, o més imparcials, no deixen de confessar que

la batalla de Llutxent fou una veritable desfeta per a l'exèrcit de Jaume I.

Aquest, malalt aleshores a Alzira, es veié obligat a auxiliar els cristians, coma

nats pel seu propi fill, l'infant Pere (el futur Pere I de València i II de Cata

lunya). Els moros foren a la fi vençuts pels cristians. Aquests se sentiren en

fortits en veure's manats personalment pel rei, i rebutjaren els moros fins al
castell de Montesa, llur darrer refugi. El rei Jaume tomà a Xàtiva i Alzira,
però, cada vegada més malalt, i sense esperança de guariment, abdicà en el
seu fill Pere i, quan vestit amb l'hàbit dels monjos de Sant Bernat anava a

recloure's al monestir de Poblet, va morir prop de València el 27 de juliol
del mateix any 1276.

Teodor Llorente ens conta la poca memòria que d'aquest miracle del Cor

porals -tot i ésser tan extraordinari- ha quedat a la Vall d'Albaida, i que ni
tan sols a Llutxent no se'n parla ja. La bibliografia sobre aquests fets sobre
naturals fou molt nombrosa als segles XVI i XVII, al curs dels quals es revifaren
moltes devocions populars avui encara vigents. Des d'un punt de vista històric,
sense passió de cap mena, en elles veiem senzillament el mirallisme d'una
lluita entre cristians i sarraïns, aquests darrers més coneixedors de les condi
cions geogràfiques del país -per consegüent amb molts punts a favor de llur

causa-, i que, a més, comptaven amb aquell refugi aleshores gairebé inexpug
nable de Mariola. I els cristians, com els herois homèrics, havien de recolzar-se
en els miracles per tal d'enfortir llur moral i poder seguir la lluita, sigui amb
una veritable victòria, o sigui amb una aparença de victòria, com en els dos
casos que hem comentat aquí. Analitzant més fredament els fets, hi han motius

per a sospitar que aquesta revifalla de les devocions en el moment d'iniciar-se
la decadència espanyola arreu del món, fou la conseqüència d'una explosió de

fanatisme, el funest desenllaç de la qual, com a trist i equivocat remei con

sistí en aconsellar l'expulsió dels moriscs, que tant va empobrir el País Va
lencià.

REPOBLAMENT DEL PAÍS DESPRÉS DE LA RECONQUESTA

Un cop assolida la pau c�ençà a estructurar-se el repoblament del país,
la base del qual era formada en gran part pels indígenes musulmans tota ve-
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gada que, en gairebé totes les comarques meridionals del Regne de València,
les capîtulacíons havien assegurat llur permanència. En altres comarques, on

la sublevació dels moriscs havia aconsellat llur inmediata expulsió, foren as

sentades famílies catalanes introduïdes pels conqueridors en llurs feus here

ditaris obtinguts en virtut del repartiment. D'aquestes famílies descendeixen
en gran part els actuals habitants d'aquesta regió. És per això que, en ella, la

parla popular és més semblant a la de la Catalunya vella que no pas a la de
la resta del País Valencià. Queda, doncs, descartada com a hase la possible
influència d'una llengua romànica conservada entre els mossàrabs valencians,
el parlar dels quals, segons Sanchis Guarner (Op. cit., pàg. 120), era molt dife
rent de la llèngua valenciana actual amb la qual tenia un parentiu poc íntim.
No obstant, els filòlegs arabistes, com Julià Ribera, han trobat la Supervivència
en la toponímia de paraules romàniques que conservaven els moros valencians
i que els conqueridors mai no modificaren, com si no les haguessin enteses.

Una particularitat poc estudiada, citada ja pel cronista Vicenç Boix i que trans

criu F. Carreras i Candi, és que alguns pobles de les estribacions del Benicadell
salen l'article com a les Balears, a alguna contrada del Maresme i, no gaire
lluny de Mariola, als voltants de Gallinera i de Santa Pola. Coneixem per l'es

mentat Boix, que tingué ocasió de comprovar-ho als arxius parroquials, l'as
sentament de pagesos mallorquins en aquests pobles el segle XVII, desprès de

l'expulsió dels moriscs. Sanchis Guarner (Op. cit., pàgs. 86 i 165) copsà la ma

teixa repercurssió lingüística a les comarques de Dènia, Pego i la Marina, on

encara perduren, sobretot a Tàrbena i la Vall de Gallinera, degudes a la re

població per mallorquins feta a instàncies del Duc de Gandia, i on també
conserven la gastronomia originària: fabriquen una sobrassada, com a l'illa,
molt especiada, que venen àdhuc al mercat de València.

Cal dir que la islamització d'aquesta part del Regne de València mai no

havia estat feta a fons. El basament étnic era el mateix: ibèric, que havia estat

primer romanitzat i més tard islamitzat, encara que molt superficialment.
Desprès de la Reconquesta, com diu Font i Rius, el movimient repoblador, de

1248-49, malgrat la seva relativa intensitat, només reeixí a esquitxar de sang
cristiana aquest fons étnic autòcton. Sanchis Guarner ens confirma que els

contingents cristians foren molt reduïts. A Gandia i la seva Horta només foren
heretats un centenar de catalana i aragonesos. Una mica més intensa fou la

repoblació de la Vall d'Albaida: 40 famílies a Llutxent, 100 a Rugat i 300 a

Albaida. Fou molt superficial la repoblació de Concentaina amb un centenar

de famílies, aragonesos i navarresos (1), i la d'Alcoi amb només 50 pobladors
cristians. No foren ms intensos els assentaments a la comarca de Pego i Dènia.
En canvi, apenes no hi hagué assentaments a Xixona, ni a Castalla ni a Biar,
on els cristiane eren molt pocs encara en el 1270, puix que aquestes comarques
no foren repoblades fins el regnat de Pere el Gran. El 1300, Bernat de Sarrià
fundà la Vila Joiosa, per posseir un nucli cristià en una comarca gairebé total
ment sarraïna. En resum, solament uns 30.000 cristians poblaven el Regne de
València el 1270, abans de l'aixecament d'Al.Àzraq.

La roturació del bosc, de la qual tant se plany Cavanilles, donà lloc a ex

plotacions agrícoles, masies o masos, el nom dels quals omple la toponímia
rural. A la muntanya lliure hi ha de tot: pinedes no gaire denses, bancals amb
ametllers, garrofers, penyes pelades, masos y �ortals, com diu Joan Fuster.
A Mariola la vida era molt dura, l'ambient fred i ferèstec, En lluita amb les
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condicíons més adverses, posant a prova el seu coratge i la seva laboriositat, el
pagès d'aquestes muntanyes arriba a adaptar-se a l'ambient i el domina, troba
vida per als seus ramats i fins a les altures més inversemblants reté la terra

amb sospedrades per tal d'establir-hi feixes. Tots els autors que han visitat la
comarca han fet elogi de la laboriositat d'aquests camperols. Un dels més fer
vents és el de Cavanilles (Op. cit., t. II, pàgs. 158 i 160): «El terreny, a les por
tes de Concentaina, era pedregós i estèril. Però l'industriós ingeni dels veïns,
un cop apartadas les pedres que cobrien el sòl, afegí a la poca terra que hi
havia una major quantitat duta d'altres bandes, i, a força de treballar porfiada
ment, ha aconseguit tenir 1000 fanegades d'horta, que diuen de Beniasmet.
Aquesta tasca acomplida aferrissadament i amb coneixement de causa, és de
tanta major utilitat, ja que era del tot inútil el terreny transformat. La ma

teixa aplicació i cura han posat en recollir i aprofitar els rierols i aigües per
dudes per tal d'augmentar els rOO8. Hom veu hortes en llocs abans menyspreats,
fins als qual han conduït l'aigua per fondes mines. En aquests camps, com a

la resta de l'horta, fan venir cada any dues collites principals, que són de blat
i de dacsa, sense contar el rendiment de les moreres i dels arbres fruiters. Hi
ha prop de 600 fanegades plantades d'alfals, que produeixen 30.000 duros l'any,
i d'altres on alternen fesols, melons i diverses hortalisses. Hom sap per experièn
cia que per a sembrar la dacsa ha de passar només una vegada l'aladre i, en

cara, a poca fondària, ja que els camps de Concentaina tenen poc gruix de
terra ... Els camps més fructífers són les 1200 fanegades d'horta separades en

dues parts pel barranc del Sord, una d'elles coneguda amb els noms de Real
blanc i Alcofra, i l'altra amb els de Fraga i lovedes :totes elles són regades
amb quatre files d'aigua, que per diferents punts brollen al costat de la torre

de l'esglèsia, i les quals provenen dels dipòsits tancats a les entranyes de Ma
riola... Tot prospera al Comtat (de Concentaina) menys el garrofer. Els na

turals del país han millorat aquell preciós sòl amb l'excavació de mines de

mitja hora d'extensió, i en algunes parts més de 100 pams de fondària, per tal
de conduir i aprofitar les aigües, i, un cop arrancades les pedres, formar camps
en llocs que havien estat jutjats inútils; de manera que a penes, hi queda per
conrear la tercera part, és a dir, aquella que posa obstacles invencibles a l'a

gricultura, com són els escarpats de Mariola i Benícadell.» Més endavant (pà
gina 163), en parlar d'Agres, Cavanilles diu: da han reduït a conreu gairebé
tot el sòl apropiat per a rebre'l: hom veu vinyes als turons, blat i ordi als

plans, i hortes en aquells trossos on arriba el rec, cada dia més nombrosos en

excavar les faldes de Mariola. Per a major facilitat, hom ha anivellat els

camps, disposats en graonades i ha assegurat els marges. Les mateixes opera
cions hi ha fet en molts camps de secà; i, tant de bo, que fos més generalitzada
aquesta pràctica, ja que als camps així disposats, les aigües de pluja no els em

pobreixen arrossegant la terra útil, i mantenen el sòl més temps i en més gran
quantitat».

Cavanilles segueix el seu viatge, s'atura a Bocairent i, desprès de parlar de
la seva industrialització diu: «Hom ha fet prodigis en terrenys que semblaven
inútils, però no són menys dignes d'admiració les millores que ha obtingut en

els terrenys fèrtils, com són els de la canal o vall que es perllonga fins a

Banyeres, d'una llegua de llargària: fetes les feixes, anivellats els camps i as

segurats els marges, hom ha obert canals per a conduir part del cabal del Vina
lapó i poder regar aquelles terres tot el que permet l'altura de les aigües» ...
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«En cada heretat s'han edificat una o més cases, per tal que els colons siguin
més prop dels camps, i llur nombre augmenta al pas que s'estenen els conreus» ...

«Com que els freds són intensos i llargs hom fa, tan sols una collita a l'any,
de blat o de dacsa; no obstant, hi ha camps privilegiats que donen dues co

llites de lli, a part de la dels arbres fruiters. Tres són les principals collites
del terme: dacsa, vi i blat, totes elles copioses. Hom cull 3300 cafissos de

blat, 4231 de dacsa i prop de 1000.000 càntirs de vi. Excepció feta del garrofer,
tota mena d'arbres hi prospera: hom cull 900 arrobes d'oli, 4400 de pebrots,
6.000 d'hortalisses, 600 de cànem, 300 lliures de seda, ordi, ségol, civada fins a

1000 cafissos, cigrons, fesols, llenties, 1000 dotzenes de melons i 70 arrobes de
mel. Les cries de cabres i bens passen de 2000, per l'abundor de pastures.»

Podríem seguir la minuciosa descripció de Cavanilles sobre la resta de les
terres de la comarca. Diu de Banyeres (pàg. 168): «L'horta, regulada en 390

jornals, és tan pobra, en general, que a penes donaria fruit si no fos per les

copioses aigües que venen de Mariola». Més a Ponent, aquest massís continua,
i el riu Vinalapó, desprès de recollir les aigües de l'Ull de Canals, entra a la
Vall de Biar, que limiten pel Nord la serra d'Agullent i pel Sur la de Biar,
separades per una plana d'una llegua llarga, que de llevant a ponent corre

pels termes de Banyeres i de Villena i s'endinsa en terres de Castella. D'aquesta
ciutat arranquen un seguit de muntanyoles, els cabeços de Sant Bartomeu, els

quals arriben fins a prop de Benijama. «El terreny és ací molt pobre -diu Ca
vanilles- massa sorrenc i poc apropiat al conreu, on amb prou feina creix
el sègol, tota vegada que hom no disposa de fems ni de rec! més endavant, el

terreny és gredós i més ric, i gràcies als adobs i a ésser fecundat per les aigües
del riu, dóna collites abundants. Hi han nogueres molt ufanes, moreres i tota

mena d'arbres fruiters; però les planes són ermes, sense arbres ni arbrissons,
fesomia trista fins al mateix Biar, poble que dóna nom a la vall... Els pins
rendeixen molt; s'obté la multiplicació del pi pinyoner per empelt del pi
bord. El terme és comú a Biar i Benijama, amida tres llegües, de nord a sud,
i llegua i mitja de llevant a ponent; per aquesta banda llinda amb Villena i

Saix, amb Onil i Banyeres per llevant, amb Ontinyent i Font de la Figuera
pel nord, i amb Castalla pel migdia, i en molta part s muntayenc i estèril, en

especial les serres d'AguIlament i Biar... El vessant que mira a Biar és aspre
i cobert de pins i arbrissons, i en part conreat: la falda septentrional, venint
de Banyeres, és plantada d'oliveres, que no són tan desmesurades com les
d'Olive i Albaida, però conreades amb cura i inteHigència, donen fruit dos ()

tres anys seguits sense interrupció... Als camps alts hi ha ametllers; arbres
fruiters i moreres als més baixos, de regadiu, i encara queden bancals per a.

blat i dacsa, que es succeeixen dins de l'any.»
«El terme d'Alcoi -segons Cavanilles- es pot distribuir en quatre parts,

de les quals una cau al sud fèrtil en grans, per la llibertat amb Ia qual corren

els vents de llevant, s'en diu la Canal; la segona, a ponent, és l'estreta vull de

Polop i s'estén uns tres quarts d'hora cap a llevant; la tercera al nord, que
en diuen Pla de Bartxell, i la darrera a Llevant, des de la vall de Polop fins
al terme de Concentaina. Aquesta darrera és la millor, res no hi resta erm, tot

és horta, tot respira fertilitat i abundor per les moltes aigües que la fecunden,
des de les altes comes fins a les vores del riu, que corre pel fons de la foia.»
I dedica dues planes a descriure la riquesa dels manantials com el Xorrador
de Fillol, el de Bartxell i el del Molinar. La font del Bartxell neix al barranc
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que ve del Recó del Cirer, a les faldes de Mariola, que ha estat augmentada
amb els cabals de les petites fonts que brollen a l'esquerra del barranc i que
provenen dels inexhauribles dipòsits suhterranis de la muntanya. Totes aques
tes fonts, desprès de regar l'Horta Major, donen vida a les indústries d'Alcoi.

Els conreus indicats ,no solament podien sustentar la superpoblació de la
comarca, sinó que proveïen d'ametlles i mel a les fàbriques de torrons de
Xixona; les olives, a més de sostenir les almàsseres, eren adobades amb les
herbes aromàtiques de Mariola, sobre tot la pebrella, i les venien pels pobles
de tot el Regne aquells olivaires d'Onil i també de Castalla, dedicats al co

merç ambulant; les fruites i l'alficós (el cogombre), eren confitats i escarxats,
els raïms dels parrals eren venuts per les fires, així com els moniatos en dolç,
sobre tot pels xixonencs; pinyons i ametlles -que sucràven, amb una tècnica
atribuïda als moros- són de fama mundial (les peladilles), i eren també
objecte d'un actiu comerç. I no diguem del vi, de tan alta graduació, com és

propi de les vinyes de secà, i que donà celebritat a localitats com Benijama.
Aquest vi era exceHent per a fabricar l'arrop, com el de Benigànim, exportat
arreu del món, guarnit amb talls de carabassa.

El sucre, tan necessari per a la fabricació de llepolies, era de bell antuvi

obtingut als trepitjos amb la canyamel, conreada sobre tot a Gandia abans de
la Reconquesta, collita que el rei Jaume I va declarar exempta del delme i,
malgrat això, algns segles desprès fou abandonat el seu conreu per no poder
resistir la competència del sucre importat d'Amèrica. La mel tamb era abun
dant, aromatitzada per les abelles amb el romaní i altres herbes característi-.

ques de Mariola, hom la hi cullia des dels temps prehistòrics (H. Pacheco).
A les festes locals, encara avui, és famós el porrat. Els fadrins obsequien a

les noies amb una «mocadorada», que conté fruites seques, com glans, castanyes,
nous i àdhuc garrofes meleres, cigrons torrats, avellanes també torrades i amet

lles salades, dacsa esclatada, xufles seques i a remull, tramussos, etc. Malgrat
tot -encara que sonara la morisca donsaina i el tabalet- l'ambient era i
és sever, sense arribar a trist, com deia el botànic Carles Pau en referir-se a

les cançons del país, de treball abnegat i dur, de paisatge ferèstec, d'hivern
fred i boirós (13).

(13) El caràcter malenconiós de les melodies populars, l'estridència de la donsaina i el
redoblar monòton del tabalet, segons el musicòleg valencià Eduard López Chàvarri, es mani
festen a la Serra Mariola, com a les valls d'Aielo i de Bocairent, per una lamentació admira
ble per la sinceritat del seu sentiment nostàlgic. En tota aquesta regió meridional del Regne
de València (comarques de Carlet, Montserrat, fins a Xàtiva), les cançons responen a una

tradició oriental conservada pel fons ètnic de la població morisca que, a les serres d'Espadàn
j d'Agres, va continuar la vida camperola, i molts menors d'edat pogueren sostreure's a l'ex
pulsió. Aquestes cançons tenen una forma lliure que escapa a tota temptativa de regularitat
metronòmica. En general, la copla és precedida per una vocalització ad libitum, sobre tot a

les comarques esmentades, on aquesta vocalització s'efectua sobre les sílabes la ... lailà i d'al
tres semblants, d'evident provinença mora, per exemple el Cant de Batre i el relatiu a la
sega, dels quals López Chàvarri dóna dues iHustracions melòdiques (pàgs. 100 i 101). També
en reprodueix una relativa a les danses de Xàtiva, Albaida, Ontinyent i Bocairent: d'una
casa principal (Ia del clavari o la del municipi) surten les parelles de balladors, amb un

pas semblant al del «bolero» (jj per moltes raons I), i d'un cert hieratisme que caldria atri
buir a reminiscències de danses mediterrànies anteriors a la islamització, els balladors amb
el cos inmóvil i el traçat de figures fet tan sols amb els peus. El ritme pot ésser de6/8 en

compte de 3/4. Els instruments: la donsaina (que diuen xaramita, més o menys la «chirimía»
de les corts medievals, també d'origen àrab i que alguns volen comparar a la gralla) i el ta

halet, tabal petit, que no té res a veure amb els grans tabals o timbals, de l'escorta del primer
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Aquell pagès, sobri, resignat, treballador com pocs, era de vida modests í
bona part dels seus guanys, sota la forma d'arrendament, passaven a mans dels

propietaris de les terres -en llur majoria encara heretatge dels conqueridors
ara habitants però, de les grans ciutats. Aquest absentisme fou força combatut

pel mateix Cavanilles.
Fins a nosaltres ha arribat la modesta indumentèria d'aquells camperols.

Àdhuc posseïm una fotografía del famós J. Laurent que va deixar una docu
mentació molt completa d'aquest aspecte del folklore de toda la Peninsula a la
meitat del segle XIX. Jo encara he conegut aquest vestit popular, que donava
color local als torroners de Xixona que venien a València per Nadal i per fires,
per tal de vendre confitures escarxades, ametlles sucrades o garrapinyades,
raïms de penjar i, naturalment, torrons. Acostumàven a instaBar la seva botiga
al mercat o a alguna escaleta. Les dones duien cosset o jupa de mànigues d'as
tral ajustades dita també gipó, faldó negre o a quadres de llana o de seda,
mocador espatller brodat amb flors sobre un fons fosc, de vegades també un

mocador al coll i davantal rarament brodat, tot plegat de to grisenc obscur
o marró, quan no negre, i mai no anaven guarnides amb cargols, agulles i

pintes d'or als cabells, ni tampoc de les arracades amb perles que si que lluïen
les noies de l'Horta de València, inmortalitzades pels pinzells de Joaquim
Sorolla i de Josep Pinazo, o que veiem desfilar suara amb motiu de les festes
falleres. Els homes duien el vestit que encara conserven alguns vells a les.

muntanyes del Maestrat i que jo he arribat a veure a la Vall d'Albaida: ca

misa de cotó o de fil de lli, jopetí de seda amb solapes i doble fila de botons,
gec de llana; pantalons curts (ecamaletes), abotonats pel costat exterior, que
solien confeccionar-se amb llana, vellut, o simplement retort si eren per al

treball, cenyits per ampla faixa -que la gent jove duia de color blau i de ve

gades granat, i la qual destacava sobre la resta de la vestimenta, sempre fos
ca- calces de traveta sovint blanques i espardenyes amb cintes, de molt
variada mena. Els homes duien gairebé sempre capell de feltre o de pèl de

castor, negre -sempre damunt d'un mocador, ben nuat al cap, retenint com un

turbant els cabells--, i que en deien capell de bací o de cucial per la seva:

forma troco-cònica. Com que el país és molt fred és protegien amb les mantes:

ratllades, indústria típica d Bocairent, Alcoi, Concentaina i pobles de la roda

lia. Una ampla capa negra, o marró d'estamenya, amb esclavina, completava
la indumentària dels dies de festa, encara que rarament se la posaven. Quan
anàven de viatge o acudien al mercat, el mateix que la majoria dels habitants
de la Península, feien servit l'alforja com a maleta, alforja de pana teixida a

ratlles de colors de manera semblant a les mantes.

Vet ací, en resum, com vestien aquells abnegats pagesos. Llàstima que no

s'hagi recollit en un Museu Etnogràfic les poques peces que potser queden en

cara a les arques d'alguna masia. Hi ha a Alcoi un Museu de la Festa de Moros
i Cristians, és a dir de les vestimentes, anacròniques i convencionals en llur

majoria, de [es quals ja hem parlat. EJs organismes valencians i valencianistes

magistrat de les ciutats valencianes. Les albades són practicades amb els mateixos instruments
i de vegades també amb guitarres i bandúrries.

F. Figueras Pacheco reprodueix la melodia de La Mariola, la del bucólic Cant de la Pisa
o Cant de les veremes, i d'altres d'aquesta comarca.

Els poemes simfònics del compositor alacantí Óscar Esplà, sobre tot el dedicat a Aitana.
glossen alguns motius d'aquestes melodies.
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haurien de pensar que molt més interessant fóra crear un museu del vestit
popular. És clar que la representació corresponent a la Mariola seria molt mo

desta, en comparació a la de les comarques més riques. Teodor Llorente (t, TI,
pàg. 813) i J. Martínez Aloy (pâgs, 306-325) han fet una sumària descripció del
vestit dels habitants del país que ens ocupa. Tamhé Cavanilles i fins i tot

Théophile Gautier en parlaren alguna vegada.

EMIGRACIONS I INMIGRACIONS

Si la vida ja era prou dura, malgrat la prodigiosa Iaboriositat d'aquests
camperols, encara ho fou més de difícil en el darrer terç del segle XIX quan
la fiHoxera malmeté les vinyes. La indústria de la comarca no pogué ahsorhir
la mà d'ohra, i no hi hagué més remei que emigrar. Totes les comarques va

lencianes quedaren despohlades. La crisi fou més forta encara que la produïda
per l'expulsió dels moriscs, crisi sense remei en aquell moment, per sobra de
braços, mentre que la crisi del segle XVII, pel contrari, era per manca de braços,
perqué, segons el malaguanyat professor Joan Reglà, poden avaluar-se en unes

125.000 persones les que s'embarcaren, representatives aleshores del 25 % de
la pohlació del Regne. En aquesta nova emigració, de la qual no es coneixen
xifres dignes de confiança, i que potser passen de 250.000 les persones exiliades,
o sigui doblé de l'emigració anterior; una part d'aquells trehalladors del camp
va cercar feina a Catalunya o a França, on ja començaven a replantar les vinyes;
d'altres marxaren a Amèrica, al Brasil, o a l'Argentina, on Blasco Ihàñez
havia muntat sense èxit una explotació agricola. La inmensa majoria dels
emigrants es van establîr a Orà i Alger. Es deia aleshores: cOrà és una mena

de harri d'Alacan!». Sanchis Guarner (Op. cit., pàgs. 70 i 71) ens ha assaben
t.at de la manera com aqests emigrants conservaren la llengua materna. L'ala
cantí Carles Esplà i l'escriptor francès d'origen algerià Louis Bertrand han

glossat la vida d'aquests emigrants a l'Àfrica del Nord. Una puhlicació periò
dica d'Orà, Le Journal de Cagayous narrava les aventures i les facècies d'a
quest personatge popular de dita ciutat, escrites en prosa en un valencià molt
semblant al que es parla avui a la Marina Alacantina, de caràcter humoristic
i picaresc que recorda hastant al de La Traca, però amh ortografia francesa,
fòrmula pareguda a la que ja havien utilitzat aquells valencians «populistes»
o eanricultístes» que propugnaven d'escriure la llengua vernacla amh orto

grafia castellana. El fet no tenia res de nou.

D'aquests emigrants de Mariola, de la vall d'Alhaida, de Gandia, etc., els
estahlerts a l'interior de I'Oranès -que havia estat colònia espanyola- es

trohaven allí com a casa seva, tota vegada que la vida que hi havien de dur,
la vida de sobrietat, de trehall aferrissat i silenciós, era la mateixa a la qual
estaven acostumats de sempre. L'amhient del nou país era molt semblant al de
llur país d'origen: oliveres, conreus de hIat i d'ordi, més tard vinyes, i fins
i tot les festes indígenes, amh «fantasies» a hase de còrrer la pòlvora i redohlar
de timhals, que tantes analogies tenien amh les del país que acahaven de
deixar. A la toponímia troharen noms per a ells tan familiars com Alhaida,
Alcudia, Biar, més tots el que comencen per Beni i Ben, àdhuc un Benisalem o

un Benijama, El Kantara (Alcàntara), El Ksar (Alcàcer), Menara (Almenara),
Rugat, Salem, etc. i la mateixa capital, Alger, ahreviació del nom àrah Al
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Gezàir, la illa, transcrit a València per Alzira (el alguns documents antics s'es
criu Algezira) i a Andalusia per Algeciras. Adaptats al medi millor que els
francesos del Midi i que els italians, I'Oranés esdevingué la província millor
colonitzada de tota I'Algèria, com reconeix la «Guide Bleu», i tot, gràcies a

l'esforç dels pagesos vinguts del País Valencià.
No és d'estranyar, doncs, que, en iniciar-se la lluita dels àrabs contra la do

minació francesa, els algerians d'origen valencià volguéssin defensar llurs in

teressos, les terres que havien guanyat amb tant de sacrifici desprès de més de

mig segle de treball dur i pacient. És per això que els principals activistes de
l'O.A.S. (Organització de l'exèrcit secret de l'Algèria francesa) són de cognoms
molt corrents al nostre país. Arribat el moment de retirar-se França de tot

el nord d'Africa i haver de reconêixer la independència d'Algèria, una part
dels esmentats activistes, es van lliurar a tota mena d'actes de terrorisme i fins
i tot a atracaments «per Ideal», àdhuc a la metròpoli francesa.

La majoria dels algerians d'origen valencià, en perdre terres i negocis sense

indemnització de cap mena, van retornar al país dels avanpassats, on encara

hi havia molts que tenien parents de primer o de segon grau, i hi conservaven

bones relacions. Dotats de reconeguda sobrietat, aquests austers camperols ac

ceptaren els treballs més durs, aquells que ni els moros no volien fer (Ia collita
de l'espart als llocs desèrtics, les mines de carbó, els treballs públics, etc.).
A força d'aquesta feina esgotadora arribaven a estalviar alguns diners, amb els

quals tomaven al País Valencià o compraven a Algèria a baix preu les terres

incultes, que desprès posaven en producciô, o aquells que els indígenes aban
donaven desprès de deixar-les esgotades i ermes. Al cap de seixanta o de se

tanta anys llur nombre sobrepassava al dels algerians d'origen francès o italià,
pel fet de comptar amb una fecunditat molt superior a la dels francesos i

gairebé igualada amb la dels indígenes. Com ha dit Antoni Seva, en el seu

llibre Alacant: 30.000 pieds-noirs (14), «els valencians s'integraren plenament
en l'aventura colonialista; molts havien passat d'explotats a explotadors». Les

onades d'immigrants que successivament anaven arribant a Algèria -en veure

les terres alacantines cada vegada més mortes per la sequetat i per la fiHoxera,
i les almadraves decadents- i un cop instaHats a prop de parents o amics a

Algèria, poc a poc sofriren l'efecte de l'assimilació. Desprès de les empreses

agricoles i pesqueres van anar cap el petit comerç, les professions liberals, la

política i àdhuc l'O.A.S., els membres més importants de la qual tenen cognoms
valencians. Fa horror pensar en aquella lluita, que tampoc no ens hauria d'es

tranyar als qui hem vist de prop alguna altra guerra civil. La situació, que
s'havia anat agreujant cada vegada més des de la constitució en l'exili, del

Govern Provisionl de la República Algeriana --sota la protecciô d'Egipte, Tu

nísia i la Lliga Arab- tingué el seu desenllaç fatal cap a la primavera de 1962.

Abans, però, els més prudents dels pieds noirs ja havien liquidat tots els negocis
i venudes les terres (tan malament com és pot suposar), havien enviat fora els

(14) Aquest terme, pieds-noirs, en un principi no era de cap manera pejoratiu. S'aplí
cava a tots els residents en Algèria d'origen foraster. Els deien així perquè els primers eu

ropeus arribats al país algerià duien sabates altes o de mitja canya, de color negre, en con

trast amb els indígenes que solien anar amb els peus nus. Més tard, aquest qualificatiu fou

aplicat a tots els habitants que no eren indígenes. En esclatar la guerra d'Algèria, i sobre tot

al moment de l'èxode desprès de la desfeta francesa, a la Metròpoli aquest terme va assolir
una significació pejorativa, a causa del poc entusiasme amb que van acollir als refugiats d'Al

gèria.
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diners de què disposaven i, el més aviat millor, tots els que podien marxa»

buscaren refugi a França, a altres països com Itàlia i Canadà, i sobre tot Ba
lears i País Valencià. Aquesta emigració es feia des d'Algèria d'una manera

lenta i continuada, amh tot l'ordre possible en aquests casos, sota la direcció
de les autoritats franceses d'Alger i d'Orà. Els esdeveniments, però, es preci
pitaren i s'estengué la desmoralització, un cop iniciades les negociacions d'É
vian entre algerians i francesos, quan, desprès d'enderrocat el epronuncia
miento» dels generals francesos Salan, Chaulle, Zeller i Jouhaud, el president
Charles de Gaulle en 19 de març de 1962 reconeixia el dret d'Algèria a l'auto
determinació i convocava la celehració de plebiscit del L" de juliol, del qual
va sortir la proclamació de la independència dos dies desprès, el 3 de juliol
de 1962. Durant aquests tres o quatre mesos ,la deshandada dels civils d'origen
europeu fou gairebé total. Però també eren moltíssims els caps militars -tots

els que no van morir que tampoc no podien tornar a França. L'algerià-alacantí
Ortiz, cap de la resistència contra els fellaghues, fou codemnat a mort en con

sell de guerra. Molts foren acusats de responsahilitats polítiques contretes du
rant la guerra. No tenien altra sortida que la fugida d'Algèria, i també de

França. És pot dir que gairebé l'única porta que tenien oherta els emigrants
era la del nostre país, amh el qual la immensa majoria tenien lligams familiars.
El govern de Madrid donà acolliment a tots els qui fugien d'Algèria al Protee
torat o a les ciutats de sobirania del nord d'Àfrica, i als ports peninsulars o

baleàrics arriharen amb ls mitjans de locomoció més variats: els uns per terra,
d'altres en barques a vela o en barques de pesca, fins i tot amb bots al rem;

alguns vaixells de la Companyia Trasmediterrànea es desviaren de llur ruta

ordinària per tal d'acollir-los i, per últim, el transborador «Victoria» fou en

viat pel govern, per tal que poguéssin emharcar cap als nostres ports tots els

emigrants.
La Mediterrània és una mar interior, a la qual ,des dels temps més reculats

es suceeixen aquests moviments humans, de flux i de reflux, d'una vora a l'al
tra. En temps recents hi ha els qui han fet el viatge d'emigració i el de inmi

gració -descrivint un cicle complet- com aquests valencians de la Vall d'AI

haida, de Mariola, i d'altres comarques del nostre antic Regne.
El gest del govern de Madrid facilità el retorn a casa seva d'aquells que,

per dificultats econòmiques es veieren obligats a emigrar. Té una vàlua inesti
mable, des d'un punt de vista sentimental i polític, el fet que durant dues o

tres generacions, aquests valencians hagin conservat la llengua que parlaven
llurs pares o llurs avis, tot i que la matisen d'una manera divertida amb locu
sions franceses. Però, de més a més, el gest indicat ha estat molt rentahle des
del punt de vista econòmic. Als pohles de la costa alacantina i valenciana, tan

concorreguts pel turisme, no ha estat llur aportació tan palesa com als de l'in
terior, arnh procés demogràfic regressiu, on el retorn dels anomenats pieds
noirs ha constituit una injecció de vitalitat a una economia pobra, la major
riquesa de la qual consistia en el producte dels arbres fruiters, principalment
l'ametller. Aquestes circumstàncies, segons Vicenç Ventura, van acompanyades,
a algun dels pobles de l'interior, per una industrialització de la gastronomia
francesa colonial, ja que allí es pot menjar un exceHent pâté de campagne i,
fins i tot, cuscús. El capital, importat a llur retorn, enlloc els podia donar més
rendiment: hars, cafeteries, restaurants, carniceries, sales de festes, eboutí

ques», garatges, empresses de construcció, explotacions agricoles, etc., segons
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ha publicat Ginés d'Alberola. La capital alacantina, acostumada a rebre turis
tes, ha trobat en els inmigrants qui podían ajudar a atendre la clientela. Gent
dotada d'una certa experiència comercial i industrial, amb una formació i una

maduresa enfortides per la prova de la frustració i del l'exili, constitueixen
una bona aportació a la nostra economia, valorada per la seva sobrietat y la
seva laboriositat hereditàries nascudes a aquelles terres de Serra Mariola�
de la Vall d'Albaida, ete., i deformades per la creació de l'Algèria francesa.
A fi de comptes, el govern de Madrid n'ha fet un bon negoci. Amb la llei a

la ma, no ha fet més que reconéixer en elles la nacionalitat espanyola que
tenen tots els nascuts al nostre territori i llurs fills encara que neixin en no

importa quin país estranger. Ês la mateixa llei que es ve aplicant amb èxit
per al fitxage, sense limitació, dels futbolistes que en diuen «oriundos».

En arribar a l'acabament d'aquest capítol sobre les migracions, hem deixada
pendent una sèrie de qüestions molt importants: ¿Quants pieds noirs han
arribat a les costes valencianes? ¿Quin és llur estat social? ¿Quin és el futur
que n'és d'esperar per ells, futur immediat i futur llunyà?

�s molt difícil de respondre amb certa garantia a totes elles. El nombre
dels arribats és bastant complicat de concretar : algunes avaluacions els fan
arribar a uns 30.000 (precisement aquest és el títol del llibre d'Antoni Seva) :

20.000 s'haurien instaBat a Alacant i 10.000 a l'interior, encara que no lluny
de la costa. Ni tan sols al Consolat francès d'Alacant no ho saben amb certesa.

Són molts els qui no hi figuren inscrits, dels quals n'hi ha alguns que no vol
gueren donar-se a conéixer per por a represàlies; d'altres, de nissaga celti
bèrica, enemics del paperam burocràtic i decebuts de tot en arribar es tro

baren com a casa seva i volgueren oblidar el passat. Dels inscrits, el 80 % són
de llengua catalana; la resta de diverses regions peninsulars, més alguns també
d'origen francès, que poc a poc van marxant a França o a Amèrica.

L'estat social també és molt variat. Antoni Seva diu que un 20 % dels
algerians tenen diners en abundància; d'altres tants, malviuen, i la resta són
benestants, per damunt del nivell mitjà dels alacantins. El govern francès i
els seus representants consulars ja fan tots els possibles perquè aquests exiliats
no deixen d'ésser francesos, els afalaguen tant com el hi és possible, han creat
la «Nouvelle École Française», corn ampliació de l'Alliance Française, a Vista
Hermosa, i en constant ampliació, on 600 alumnes reben l'ensenyament de pro
fessors vinguts de França, on fan batxillerat francès; la Universitat de Mont
pelIer, de la qual en depenen i que en fa la coHecció de graus, disposa de
nombroses beques per als alumnes que, havent acabat el batxillerat, vulguin
rebre ensenyaments tècnics de facultat. Fins i tot hi hagué un setmanari Fran
cès, Le Courrier du Soleil, que tirava unas 15.000 exemplars, destinats en bona
part als pieds noirs residents al Midi, sobre tot a Marsella, per tal d'aglutinar
als emigrants i sostenir el caliu.

La tercera pregunta -¿qué esdevindran?- no té resposta més que en fun
ció del que França o el nostre país puguin oferir-los de millor el dia de demà.
Com és natural, les opinions més sensates giren en tom del possible futur de
cada un dels dos estats. Caldria també tenir en compte el que pensen els pro·
pis immigrants. Però aquests estaven i segueixen estant molt dividits; no

obstant, una certa passivitat domina la massa, pel fet de trobar-se bé, passivitat
que és el camí més segur cap a l'assimilació. No oblidem que unes circumstàn
cies molt semblants plenaren sobre els seus pares, fa tres quarts de segle, quan
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s'assimilaren en sentit invers. De totes maneres, en enraonar amb aquests im
migrants, és de notar tot seguit la indiferència que la majoria d'ells mostren

per la situació político-social del país on viuen, com si es tractés de gent de
pas o d'apàtrides. Adhuc la temptativa d'aglutinació i l'atracció exercides per
la propaganda francesa -que podrien suposar el principal obstacle per a l'as
similació- no han pogut véncer la passivitat i la indiferència de la cuasi tota
litat dels immigrants. Aquests, en llur immensa majoria mai no han visitat
França i no poden sentir-ne la nostalgia, com la que, de veritat, llurs pares
sentien per les terres alacantines i, ells mateixos, com a la patria dels avant

passats.

ELS NUCIJS URBANS: INDUSTRIALITZACIó DE LA COMARCA

La constitució dels nuclis urbans actuals, com ja hem dit, fou la conseqüen
cia de la pacificació del país un cop acabada la Reconquesta. Això no vol dir,
però, que no hagussin existit veritahles agrupacions urbanes. És una opinió
corrent que cal combatre, la de suposar que aquests pobles primitius -que
s'ha convingut en nomenar íbers- dedicaven llur activitat tan sols a la caça
i a la guerra. El director del Museu de Prehistòria de València, Domènec
Fletxer i Valls, ha demostrat que l'agricultura no era menyspreada pels íbers,
ni tampoc l'artesania auxiliar, com ho demostren, d'una banda les decoracions
de la ceràmica de Llíria i, d'altra banda, les troballes d'excavacions, per exem

ple, a la Bastida de les Alcuses (en terme de Moixent), d'aladres primitius,
aixades, esporgadores, pedres per a moldre (<<amolons»), alguna falç, i àdhuc
un minúscul aladre votiu o de joguina, tot plegat demostratiu de l'existència
d'una metaHúrgia prou adelantada i també de la mineria, fonament d'un antic
comerç d'exportació. És indubtable també l'existència de telers, representats
en un vas de Llíria -que donaven aquells teixits de lli, de Xàtiva, alabats
pels romans- indústries de la fusta, de la pell, de la terrissa, amb una tècnica
molt avençada de decoració amb òxids metaHics i de la selecció d'argiles apro
piades per a l'obtenció d'una ceràmica de qualitat elevada. L'espart, el lli i la
llana, eren altres matèries utilitzades per a teixir; les arts sumptuàries (arra
cades i fíbulas de la Dama d'Elx), clouen aquesta enumeració. Vet ací, en

temps prehistòrics, com quedava ja prefigurada la futura industrialització
del país.

Segons Tormo, Bocairent seria un dels primers nuclis urbans segons les
restes arqueològiques trobades i les coves artificials del Colomer, a les quals
ja ens hem referit. El seu nom, Bekiren, s'ha conservat en els annals de l'època
musulmana, i fou citada per I'Edrisí com una de les dotze poblacions existents
al sudest de la Península. És construida en graonal -com dóna idea Cavani
lles- i recorda un xic a Morella, sobre una muntanya cònica coronada per
l'esglèsia parroquial; enfront, sobre un altre turó, hi ha l'ermita del Sant Crist,
a l'acabament del Calvari, un dels millors del Regne de València. Des de temps
molt antics -com Ontinyent, de la qual depén ara des del punt de vista terri
torial- era vila real amb veu i vot a les Corts de València. Cavanilles féu
elogi de la laboriositat dels seus habitants, ocupats en conreus i fàbriques, i
deia que si pel nombre de veïns en una de les principals viles de segon ordre,
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per les indústries era la segona del Regne, després d'Alcoi. Hi havia aleshores
moltes fàbriques de teixits de llana, que importàvem de Segòvia, d'Avila i
d'altres llocs, per no bastar les 1500 arrobes que produïen els ramats del poble.
Donava feina a gairebé tots els veïns i encara en venien a treballar dels
nuclis de població de la rodalia, en les fàbriques de teixits i en les auxiliars :

5 de tints, 6 batans, 3 premses, 130 telers que donaven 100.000 vares de haie
tons i drap de llana i més de 30 que produïen 10.000 vares de llenç de lli, cintes,
cohre-Ilits i faixes. A més hi havia a Bocairent un molí paperer, una fàbrica de
sabó, una d'aiguardent (10.000 arrobes l'any) i, finalment d'espardenyes de cà
nem i d'espart. Totes aquestes fàbriques eren mogudes per energia hidràulica,
gràcies a l'aprofitament dels molts salts d'aigua dels rierols que arriben de
Serra Mariola. Encara avui fabriquen mantes fines, que són venudes com de
manufactura anglesa. I encara és d'admirar un detall sociològic al qual Ca
vanilles fa aBusió: la completa coBaboració de tots els estaments, per tal de
contribuir a la prosperitat de la vila. No ens detindrem en comentar la seva

riquesa agricola -malgrat que els freds són forts i de llarga duració- també
afavorida per la valuosa dedicació dels pagesos i l'aprofitament al màxim de
les aigües que capten del riu Vinalapó (15).

De Bocairent, el 1618, fou segregat Banyeres, situat al sudest i ara separat
per la frontera interprovincial. Precisament, prop d'aquesta frontera artificial
es va trobar el lleó o lleona de Bocairent. La prosperitat assolida per aquesta
vila és molt gran, gràcies a la indústria. En temps de Cavanilles, tot i ésser

pobra, l'agricultura era la principal ocupació dels seus habitants, amb 390

jornals de regadiu. Sobre les estribacions de Mariola fou construida la vila.
Les aigües del riu Vinalapó són partides en dues canals: una, que rega els
termes de Banyeres i Bocairent, i l'altra els de Benijama i Biar (16), a la qual
s'ajunten desprès les aigües que devallen pel barranc provinent de l'Ull de
Canals; totes dues canals passen a ponent de Banyeres. Les fàbriques de Banye.
res, en temps de Cavanilles, produïen 12.000 monteres o barretines, 3000 faixes,
3000 vares d'estamenya, 400 de davantals i 600 de llenç de lli. A més hi havia
tres fàbriques d'aiguardent i un molí paperer. En l'actualitat, segons I'Anuario

(Iâ) El riu Vinalapó néix al massís de Mariola, a una hora del Montcabrer, en el Recó
de Bodí o Foia del Bobalar. El topònim Bobalar és freqüent al país, de vegades transcrit per
Bobolar. Cavanilles, en referir-se al de Cinc Torres, diu que aquest nom s'aplica als vedats
erms, on no poden entrar els ramats a pasturar com no sigui amb el corresponent permís
(t. I, pàg. 23). En I'Enciclopedia Espasa (t. 8, pág. 1217) hom llegeix que boalar es l'espai de
terreny que sol haver als pobles d'Aragó, reservat a pasturatge del bestiar gros. Es tractava

d'una servitud instituida pel Dret foral aragonés. L'ús n'era prohibit als ramats dels pobles
veïns, en cas que no hi hagués un conveni establert.

(16) Als documents antics hom llegeix Benijama, denominació adoptada per Cavanilles,
sempre molt fidel en la transcripció dels noms de lloc. Als mapes oficials diu Benejama. Els
naturals del país pronuncien més o menys quelcom com BeneixaTlUJ, que és com ho escriu
Joan Fuster, tan coneixedor de les coses valencianes. Hem adoptat aquí la forma tradicional.

En quant a Biar, una pintoresca etimologia fou donada ja per Escolano i és aceptada pels
escriptors del país. Deriva Biar de Apiarium, mot llatí que faria allusiô a l'abundor d'abelles
i, en efecte, la collita de mel ha estat allí sempre molt important. D'altres, un cop ficat per
aquest camí -encara que és molt poco confiança- atribueixen el nom de Biar a una corrup
ció de Menllaria o Mellaría, ciutat de la primitiva Contestania, citada per Ptolomeu- que
també s'ha volgut identificar amb l'actual Muchamiel, nom celtibèric segons Hübner, molt
allunyat del de Biar, en que s'hauria convertit per l'intermedi d'una divertida llatinització.
És més probable que Mellaria estigués ubiquada en linterior del massís de Mariola, més
d'acord amb la localització donada per Ptolomeu.
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del Mercado Español en 1973 (publicat pel «Banco Español de Crédito»), la
densitat de població del tenue de Banyeres és de Il8,7 hah/qm", molt elevada,
donada l'extensa zona muntanyenca i àrida que li pertany.

Sobre el vessant septentrional de Serra Mariola hi ha dos nuclis urbans:
Alfafara i Agres. Per la vaIleta d'Agres, corre el ferrocarril de Xàtiva a Alcoi
i, fins fa pocs anys, Agres era un nus important per concòrrer-hi també la línia
de via estreta de Cieza i Villena fins a Muro d'Alcoi. És un lloc deliciós i pin
toresc, al qual hom ha de pujar si vol gaudir de la bellesa d'aquesta mun

tanya, en un recó de la qual s'aixeca el monestir dels frares de Sant Francesc,
on es venera una devota imatge de la Verge, esculptura del segle XIII, lloc de
freqüents els pelegrinatges. L'hospitalitat dels frares d'Agres, l'abundor d'aigua
i l'aroma de les plantes fan d'aquesta localitat un dels llocs privilegiats de la
contrada. La vista sobre la serra d'Agullent-Benicadell és també magnífica des
de la partió entre les aigües de la cvalleta», que van a parar al Serpis, i les
de l'altre costat que arriben al Clarià, afluent del riu d'Albaida.

La carretera provincial i el ferrocarril devallen per la «vaIleta» en gran
pendent, des d'Agres fins a la vora del Serpis (també dit Riu d'Alcoi, cau i
neix de la confluència dels rierols Molinar i Bartxell, més el barranc del Cinc,
que baixa de Mariola). S'arriba a Muro d'Alcoi, dit també Muro del Comtat
per haver estat de l'antic Comtat de Concentaina, ciutat de la qual dista uns
3 km. Té a ponent, Mariola, i a llevant, Benicadell. Aquí acabava la línia de
via estreta de Villena, que empalmava allà amb la també de via estreta d'Alcoi
a Gandia, totes dues suprimides en l'actualitat. Muro, amb una agricultura
pròspera és també un poble amb alguna indústria: capses de cartó, esparde
nyes, calçat de lona, etc. Molt singular, donada la proximitat a Mariola, és
l'elaboració de plantes medicinals i àdhuc de licors. A més dels regadius, hi ha
oliveres, amb els consabuts molíns d'oli i d'oli de solatge (<<morques», en la
llengua local). Molt prop de Muro hi han els Banys sulfhídrics de Benimarfull
(a uns 3 km. aproximadament), a la vora dels quals hi ha jaciments de lignit,
i de sofre en un barranc que baixa de la serra de l'Almudaina. Aquest lig
nit conté fòssils que han estudiat. Hernàndez Pacheco y Royo Gómez, com del
pis Pontià i també alguns oligocénics. Al Museu d'Alcoi hi ha una bona repre
sentació d'aquests fòssils coHectats per Camil Visedo. En èpoques de carestia
aquest lignit ha estat explotat com combustible.

Aigua amunt del Serpis hi ha a Concentaina, ciutat de gran activitat indus
trial, antiga capital del Comtat del seu nom (17). De bell antuvi agrícola i
encara avui famosa per una mena de carabassa, molt apropiada per fer l'amadí
al forn, amb ametlles, i també per acompanyar l'arrop, el conegut arrop amb
talladetes de carabassa. Tingué molins paperers, però des de fa segles, és molt
desenvolupada, la indústria tèxtil, lloada ja per Cavanilles, i en la qual ales
hores treballava tot el poble, homes i dones, nens i nenes. Fa poc més cin-

(17) A la nota (1) ens hem referit a la possible etimologia del nom Concentaina i al
Comtat del qual en fou la capital. Els seus habitants, com els de Xàtiva, són dits els socarrats.
Els moros granadins, desprès de la mort d'AI.Àzraq, van calar foc a Concentaina, com feren
a Xàtiva els mereenarís de Felip V el 1707. La dissort que va colpir a ambdues ciutats ha
estat l'origen del sobrenom de llurs habitants, que mai no ho han considerat pejoratiu, ans
al contrari, ja que, pel propi esforç, uns i altres han recuperar, i àdhuc superat, l'antiga pros
peritat de la ciutat respectiva. Concentaina fou repoblada per argonesos i sobre tot per na
varresos, pel fet de pertányer als Roiç de Corella.
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quanta anys que va néixer a Concentaina la indústria del calçat, primerament
en obradors casolans, mecanitzada desprès; la producció actual és 340.000

parells de sabates (d'home i d'infant sobre tot) i dóna feina a uns 700 treba
lladors. També hi ha adobadors de pells o blanquers, en nombre d'uns 50,
que treballen amb l'aigua del Serpia, aprofitada al màxim a tota la contrada;
fan soles de cuiro, box-calf i tota classe de pells fines. Encara que la producció
no arriba ni de lluny a la d'Elda, pels bons acabats, té fama a tot el territori

nacional. Aquesta indústria ha frenat l'emigració. Té una població de fet de
9.442 habitants.

Altres nuclis de població, són més o menys industrialitzats, sense sortir

d'una preponderant vida agricola. Per tot arreu hom pot veure fàbriques,
moltes d'elles filials d'altres d'Alcoi o auxiliars d'aquestes, amb les quals queda
englobada la producció. Hom arriba així a Alcoi, al peu mateix de Mariola.
És el centre de la Foia que porta el seu nom, oberta a llevant cap a Concen

taina. Al sudest, a partir de l'Ull del Moro (l050 m.) s'inicien una sèrie de

muntanyoles que limiten la Foia pel sud: Mont Guerra, Sant Benet i Serra
del Carrascal; pel ponent, va guanyant altitud aigua amunt del riu Molinar.

Al mateix Alcoi, aquest riu s'ajunta amb el Bartxell per a formar el Serpia,
o riu d'Alcoi, que es dirigeix cap el nordest i, desprès de salvar el congost o

estret de l'Orxa (Deffontaínes parla de la clusa de l'Orxa), va fent giragonces
fins a Gandia, on desguassa a la mar. El mateix trajecte era seguit, fins fa pocs

anys, pel tren de via estreta d'Alcoi a Gandia.
Alcoi mereix un estudi més detallat pel fet d'ésser la ciutat més important

de totes les vinculades a Mariola. És una creació de la voluntat, aqueixa vo

luntat de vida que consisteix en voler ésser i existir (Carmen Llorca). Ja hem

parlat del seu primitiu poblament, dels episodis històrics i de les festes popu
lars. Els jaciments prehistòrics en llocs enlairats del voltants de la ciutat dels

nostres dies, els rars vestigis romans, l'establiment dels àrabs, que sembla que
no fou molt important, ni tan sols per a donar-li nom -la discutida etimolo

gia del qual tampoc no ens illustra gaire- venen a demostrar que la definitiva

eonstitueiô del nucli urbà d'Alcoi està lligada a la colonització de la Recon

questa, tota vegada que era difícil de defensar aquesta posició i, segons s'ha
vist en diferents guerres i molt particular, al segle passat, en la lluita contra

l'exèrcit francès, la canal d'Alcoi, el mateix que la Foia de Castalla -que ve

a ésser continuació seva- eren territoris de pas, de no difícil penetració, on

cert flux i reflux pendular de tropes enemigues feia molt insegur el triomf i

bastant aleatòria tota estrategia. El feu d'aquest territori correspongué, se

gons el Repartiment, a l'almirall d'Aragó i Sicília, En Roger de Llúria (18).
Pel que sembla tan sols 50 pobladors cristians hi foren assentats en els primers
temps.

(18) Nostre malanguanyat amic Dr. Carles Sarthou i Carreres, en el seu llibre Monaste
rios Setabitanos, explica com Na Saurina d'Entença, vídua de Roger de Llúria, va fundar el
Reial Monestir de Santa Clara, de Xàtiva, autoritzada per Jaume II d'Aragó. el 1325. El
sosteniment d'aquest monestir, on fou enterrada la fundadora, corria a càrrec de les rendes
tributades per la vila d'Alcoi i el poble de Gorga, més els nuclis urbans de la Vall de Zeta,
la tercera part del senyoriu dels quals rebé com heretatge Na Saurina d'Entença. Els nombro
sos plets a que donà lloc el dret de les monges, apercebre aquestes rendes -fins a la incor

poració del senyoriu a la corona d'Aragó, feta per Anfós V (dit el Magnánim)- clouen la
molt ínteressant lectura del llibre de Sarthon.

192



Vicent Ventura demostra d'una manera molt clara com el caràcter indus
triós dels alcoians -que tan lloat fóra per Cavanilles- els ha procurat unes

rendes superiors a la de la resta del país. Una altra dada significativa, que
comenta Ventura és l'index demogràfic: mentre que a l'Alcoià és de 135 (re
ferit a la població en 1900 considerada igual a 100), a la Vall d'Albaida és
tan sols de 124 i al Comtat de 104. Aquest fet és explicat pel gran rendiment
la mà d'obra especialitzada de les indústries d'Alcoi, tot i que ara sofreixen
una forta crisi, sobre tot la tèxtil. La població actual d'Alcoi s de 61.371 habi
tants de fet, segons el darrer cens dels quals 54.370 viuen al principal nucli
urbà.

Cavanilles féu una descripció molt elogiosa de la vila, que visità el mes

d'agost de 1793. Exaltà la laboriositat i la inteHigència dels alcoians. Avaluà
en 14.600 el nombre d'habitants, augmentats cada any en més de 400, tots els
quals gairebé sense excepció -i sense distinció de sexe ni d'edat- treballaven
i es guanyaven la vida. A la porta i a l'interior de llurs cases, amb infinitat de
toms filaven la llana preparada d'antnvi pels cardadors. Per tot arreu s'oïen
els cops repetits dels telers; carrers i places eren cobertes de llanes ja tenyides;
bèsties de càrrega hi traginaven anant i venint dels batans. Tot aquest tràfec
s'estenia als pobles de la contrada, tots els quals coHaboraven en el filat de la
llana í, a canvi de llur treball, Alcoi els hi donava a l'any més de 100.000 duros,
En total, 14 batans, altres tantes tintoreries, i 33 molins paperers, amb una

producció de 100.000 raimes a l'any. També s'havien espavilat a fabricar mà
quines de filar, a imitació de les d'Anglaterra, Holanda i França, per tal d'asso
lir l'alta qualitat dels productes de tots aquests països. També assajaren motllos
i tècniques adients al treball dels draps i de la pasta de paper, amb el desig
de competir amb la millor producció estrangera. Trobava a faltar Cavanilles
la protecció oficial que hagués permés als més inteHigents dels artesans d'Alcoi
de completar llur formació amb una estada als esmentats països, com havien
estat concedides per a estudiar matemàtiques ,astronomia, medicina, ciències
naturals, art veterinària i fins i tot rellotgeria. Considerava també Cavanilles
l'esforç fet pels pagesos, el nombre dels quals era del tot insuficient per a donar
de menjar a tan denssíssim poblament, malgrat haver-se esgotat totes les possi
hílitats d'aprofitament del terreny del terme, ja que el Carrascal i gran part
de Mariola no n'eren apropiats. L'atracció exercida per la indústria, ja ales
hores, restava braços a l'agricultura.

Carmen Llorca, en la seva monografia, parla del creixement d'Alcoi fins
a trasformar-se en la gran ciutat industrial dels nostres dies. El petit poblament
primitiu ocupava parcialment les vores dels rius Bartxell i Molinar, a més dels
barrancs tributaris d'aquests, per tal d'aprofitar per llur energia hidràulica.
Als primers temps l'àrea urbana quedava separada de la industrial, localitza
des, respectivament, al centre i a la perifèria. Més tard, la concentració del
poblament es féu en un lloc dit Els Algepsars (en cast. Los AIgezares), entre
els dos rius esmentats. L'aument demogràfic obligà a urbanitzar la vora esque
rra del riu Bartxell, on l'abundor d'aigua i la bellesa del paisatge facilitaren
l'assentament. La connexió entre els diferents sectors de la ciutat -doble ne

cessitat comercial i humana- fou resolta amb la construcció de ponts i via
ductes, que suprîmiren el difícil pas dels camins carreters per les vores dels
rius. D'aquests ponts, tres són els més importants: el de Maria Cristina, inau
gurat el 1837, de 27,5 m. de llum sobre el Bartxell; el viaducte de Canalejas,
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de 54 m., sobre el Molinar, acahat l'any 1907, per tal de donar sortida a la

carretera d'Alcoi a Castalla, des de dalt del qual hom veu la concentració

industrial a la vora de l'aigua; per últim, el de Sant Jordi, de 45 m. d'altura,
que uneix el centre de la ciutat amb l'eixampla de la marge dreta del riu

Bartxell. Encara hi ha altres ponts, com el de Sant Roc i el de Benisaió, a la

carretera d'Alcoi a Xàtiva, tots dos inaugurats l'any 186l. A més a més, hi ha

altres nomhrosos ponts, pontons i palanques, molts d'ells de propietat privada.
El creixement urhà acahà de cohrir de cases i d'esglèsies en creixement ver

tical, els cims d'aquelles muntanyoles, i per poder "Veure les fàhriques cal atan

sar-se als ponts o haixar als rius, que són aprofitats fins a un extrem insospitat
i plens de xemenies, amb la terra de les vores ennegrida i les aigües brutes,
tèrboles i amb irisacions metàHiques, tota vegada que són residuals. De mica

en mica, alliherades de l'ús exclussiu de l'energia hidràulica, les noves fàbri

ques han iniciat l'ascensió vers les terres altes.
Un altre prohlema que ha calgut resoldre s el de les comunicacions. Ahans

del neixement de la xarxa ferroviària, el transport de les primeres matèries i

el dels productes manufacturats es feia per camí carreter entre Alcoi i Xàtiva,
Alacant o Gandia. Fins al 1903 no fou inaugurada la via fèrrea a Xàtiva, que

enllaça amh València i Madrid. Ahans, però, el 1893, una companyia anglesa
havia acahat la construcció del tren de via estreta que posava en comunicació

Alcoi amb el port de Gandia. El ferrocarril a Alacant mai no ha estat acabat,
d'una banda pels costos massa elevats de les ohres d'enginyeria i, d'altra banda,
perquè el traçat doblava el quilometratge de la carretera i encaria massa el

transport. Hi havia encara la connexió amh Agres pel ferrocarril, també de

via estreta, a Alacant i Villena, suprimit fa pocs anys per manca de rentahili

tat. Així mateix, s'aixecat la via del de Gandia, que portava el carhó a les

indústries, perquè ha perdut eficàcia en estendre's altres fonts d'energia. S'hi

conserva tan sols -millor o pitjor- la comunicació amb València, per Xàtiva,
i és per això que Àlvar Ruibal diu que, de fet, Alcoi és una ciutat més valen

ciana que alacantina, tot i considerar que és mesquí i caducat el concepte de

-eprovíncias.
Tres són els horitzons industrials més importants de l'actualitat: el tèxtil,

el paperer i el metaHúrgic.
Les dades que dóna Carmen Llorca, una mica endarrerides, fan pujar a

800 el nombre de telers mecànics, que poden produir 20.000 m. de teixits en una

jornada de 8 hores. Com que en solen fer dos torns, donen uns 40.000 m, al dia.

A més, hi han uns mil telers de mà, la localització i avaluació dels quals és

molt difícil. Els fusos de filar són uns 20.000, que fahriquen en jornada ordi

nària més de 20.000 qg de fil (i més de 40.000 en jornada doble). Existeixen

24 fàbriques de horra, amb 30 màquines desfiladores, les quals poden produir
a l'any uns sis millons de quilos de regenerats de cotó i quatre milions i mig
de quilos de regenerats de llana. En total hi ha 18 fàbriques de filats i de

teixits i 75 de teixits. Els treballadors d'aquesta hranca tèxtil són 6.056. S'hi

han d'afegir altres 2.000 de les fàbriques de gèneres de punt, la producció
de les quals s'avalua en 936 tones.

Aquesta indústria, sofreix en la actualitat una forta crisi, i algunes fàbri

ques han hagut de plegar. A més dels conflictes laborals -que ja el 1873 feren

explosió revolucionària, amb la violenta mort de l'alcalde Agustí Albors, esde

veniment que donà a Alcoi la nomenada de ser la ciutat més roja del Regne
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de València (19) les causes de la crisi cal trobar-les en la difusió dels teixrts

barats que hi fabricaven a base de borra i en la competició creada per la

proliferació de fàbriques arreu. No obstant, els velluts, les manteleries, els
feltres i els gèneres de punt són de primera qualitat, rarament igualada fora
d'Alcoi.

La indústria paperera potser és la més antiga d'Alcoi. Pel que diuen els
historiadors, fou iniciada el segle XIII, poc desprès de la Reconquesta. La tradi
ció multisecular de Xàtiva -on dos segles abans ibn Hazm havia escrit «El
collar de la coloma» en paper fabricat en aquesta vila- fóra un iHustre prece
dent i exemple per als alcoians. Els molins paperers havien gaudit de Alcoi
l'abundor d'aigua de Mariola, i llur nombre tals sols era limitat per la mà
d'obra disponible. Hom diu que Hernan Cortès, escriví, sobre un centenar de
fulls de paper d'Alcoi, aquelles «Cartes de Relación» adreçades a Carles V,
document cabdal de la història de la colonització d'Amèrica. Sense solució
de continuïtat, la indústria paperera assolí un desenvolupament considerable
al llarg del segle XIX. El 1949, un cop restablerta de la crisi motivada per la

guerra civil, disposava de 25 màquines i el cens de treballadors era de més de
5.000; exportava 6.160 tones de paper a tota la Península i Ultramar, i rebia
16.500 tones de primeres matèries i 5.000 tones de combustibles, a més de les
2.250 tones de productes químics que li calien. En l'actualitat aquestes xifres
són molt augmentades. El paper d'estrassa, fabricat a mà als antics obradors,
fou molt millorat en qualitat i varietat; Alcoi exporta ara papers apergaminats,
cartolines, «offsets», «couché», transparents, cartons, etc. La demanda creixent
de paper de fumar, amb variades especialitats (oroçús, pectoral, de cotó i palla
de blat, etc.), de viteRes, de gofrats, etc. arriba a xifres fantàstiques. No sols
són els països americans que fan cigarretes, sino que àdhuc a l'Unió Soviètica
hom pot veure més d'una classe de paper amb la marca a l'aigua de les cèlebres

fàbriques d'Alcoi. En podem donar testimoni.
Des d'un punt de vista comercial, és de remarcar que els f'abricants alcoians

de paper s'han constituït en potentíssim trust, el qual, no solament ha vençut
el tradicional individualisme celtibèric, sino que ha modernitzat les fàbriques,
ha comercialitzat noves especialitats i ha guanyat nous mercats a l'estranger.
Avui en dia compten amb deu grans fàbriques, amb 20 màquines contínues

que fan nou milions de quilos de paper de qualitat molt escollida, cremen

trenta milions de quilos de combustibles i empren una gran quantitat de fibres,
pastes i productes químics, amb un consum de 18 milions d'unitats elèctriques,
tot plegat a càrrec d'una plantilla de tan sols 2.000 treballadors especia
litzats.

Hom ha dit de la metaHúrgica que és la més antiga de les indústries alcoia
nes, tenint en compte les troballes prehistòriques de tota mena d'objectes de
fundició i forja. Desprès de la Reconquesta és ségur que hi havia indústries
del metall. A la ciutat vella encara subsisteix el carrer dels Calderers, en alo.
Iusió a les fargues i els tallers on treballaven la planxa de ferro, els segles XII

(19) En aquesta ocasió, alguns industrials d'Alcoi varen intentar de traslladar llurs fà·
briques a d'altres pobles del Regne de València, sobre tot a un d'ells que gaudia d'una bonn
dotació d'aigua. Per tradició oral familiar sé que les autoritats d'aquest poble, fent abstracciô
del futur econòmic, s'oposaren enèrgicament a la industrialització. A més de perdre la pau
i tranquilitat de les quals gaudien, volien evitar la pèrdue de la mà d'obra barata de les pro
pietats agricoles i fins i tot de veure desaparèixer el servei doméstico
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al XIV. Hom sap que hi hagué a Alcoi qui Ionia canons de bronze per a l'exèrcit
,de Ferràn el Catòlic. Manyans, calderers, serrallers, etc. tingueren gremi propi.També hi ha testimonis d'haver estat Coses les campanes de la parròquia de
Santa Maria al mateix peu de les seves torrea, L'alcalde d'Alcoi, Enric Albors,
ens ha Cet avinent que el primer cubilot, instaHat en aquesta ciutat l'any 1830,
va acabar amb la Carga catalana, abans que el primer alt Com peninsular no Cos
establert a Màlaga. Són 12 les Cundicions de Cerro que actualment treballen a

Alcoi, amb una producció anual de 2.000 tones. A més hi ha un centenar d'in
dústries que es dediquen a la Cabricació de màquines i de tota mena d'eines
fins als treballs de serralleria, forja, fundició i altres lahors de metaHisteria,
amb un consum a l'any de més de 2.000 tones de ferralla i altres desferres
metàHiques, planxa de ferro, acer trefilat, metalls no fèrrics, etc. S'avaluen en

1.200 els obrers especialitzats i en 300 les màquines apropiades, amb produc
ció de més de 3.500 tones a l'any de maquinària de tola mena.

La producció local de maquinària està orientada en particular al proveî
ment de les indústries de fabricació i manipulació del paper i del cartró, de
rentat i calibrat de les taronges de tot el País Valencià, de les diverses moda
litats del ram tèxtil i del de gèneres de punt, d'aparells per a l'elaboració d'oli
i de vi, de mòlta de gra, de farineres i panificadores, de serradores de fusta i
treball d'aquesta matèria, de motors i bombes per a regar i per a pujar l'aigua,
de turbines i instaHacions hidroelèctriques, de calderes, de màquines de vapor
i motors d'explosió, d'eines agricoles, i, finalment, de tota mena d'aparells per
a les fàbriques de dolços, galetes, gelats, torrons i xocolata, l'instaHacions frio
gorifiques i neumàtiques, i per a elevació, premsat i transport de fabricació de
calçat, feltre i tacos, etc.

Potser encara n'hem oblidat força indústries en aquesta enumeració. Basta·
ria repassar les Culles d'una agenda comercial, o simplement de la llista de telè
fons, per tal de tenir una idea aproximada del horitzons de treball desenvolu
pats a Alcoi. Feu atenció als pots de llauna i de vidre d'olives «sevillanes» que
trobareu a qualsevol botiga o supermercat el nom de la marca, potser aHusiu
a la toponímia alcoiana, ja us posarà sobre avís. Si us hi fixeu millor, un «made
in Alcoy» us farà veure que tals olives, adobades amb les herbes de Mariola,
provenen d'Alcoi, o d'algun dels pobles de la rodalia (Onil, Castalla, ete.), on

l'arbre de Minerva és conreat des de fa més de dos miHenaris (20).
La Foia de Castalla és una comarca de 295'36 km2 d'extensió, geogràfica.

ment i econòmica continuació de la Foia d'Alcoi, amb la qual es comunica
per la part nordest. De forma gairebé circular, la Foia de Castalla és voltada
de muntanyes, encara el central és bastant pla i és dedicat a sembrats, olivars
i vinyes. A la Foia de Castalla hi ha quatre centres urbans: Castalla, que li
dóna nom, és al bell mig de la Foia; Onil, al nord, al peu de la serra del seu

nom; Ibi, a l'entrada de la Canal d'Alcoi (a 17'5 km. d'aquesta ciutat), i Tihi,
al SW de la Foia, a la falda de Penya Roja. Prop de Castalla, al Nord, néix el
riu que porta el seu nom i el de riu Verd, que el canviarà més avall pel de riu

(20) Citem el cas de les olives com un de tants exemples a recordar. A Alcoi hom fa
brica també bosses de mà, llumins, dolços diversos (p.ex, les ametlles aucrades o «peladilles»),sabó, capells de feltre i gorres, gel, Carina, maletes, i ádhuc productes químics i farmacèutics.
Es pot dir que no hi ha cap mena de Iabricaeiô que no hi sigui representada. I, no obstant.
tota primera matèria ve forçosament de fora. A Alcoi no hi ha més que l'aigua de Mariola,
però també una voluntat aferrissada de voler ésser i existir, com diu Carmen Llorca.
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Montnegre. Un mur de contenció, construit en el segle XVI, a la sortida merí

-dional de la Foia, tanca l'estret congost del riu Montnegre: és el pantà de

Tibi; té una cabuda de 3.700.000 metres cúbics d'aigua, amb la qual reguen

més de 3.600 hectàríes del terme d'Alacant i d'altres quatre termes dels seus

voltants. Els pobles de la Foia de Castalla, de tradició agrícola, sofriren una

forta crisi amb fiHoxera que hi féu conèixer la tragèdia de l'emigració, com

a la majoria dels pobles valencians en aquella època. La mateixa laboriositat

dels camperols, que tant hem lloat en referir-nos als nuclis de població de Ma

riola, hi féu veritables miracles per tal de sobrevivir. Recordaré sempre aquell
.oliveraire d'Onil que passava cada setmana per Xàtixa i pels pobles de la ro

dalia (i eren molts com ell els que arreu del país venien la magra collita d'oli

ves, que sabien adobar molt bé). Bi havia les que en dien «olives del cuquelló»,
-de nomenada molt merescuda. Els naturals d'Ibi també corrien món, però
venent gelats: els carrets de «La Ihense» feien la delícia de la nostra infan

tesa; més tard, s'establirien a altres ciutats, on durant l'estiu hi fabricaven ge

"lats d'artesania, molt abans de pensar en la industrialització, i àdhuc, quan

aquesta arribà, els d'Ibi aguantaren i aguanten encara a les localitats més apar

tardes, en competició amb poderoses firmes nacionals i també amb les italianes

'i franceses d'aquest ram. l molts han anat i han tomat d'Algèria, amb aquest
mateix ofici. Perquè fou a Algèria on van fer cap la majoria dels emigrants de

'tota Ia Foia de Castalla.
Passat algún temps, els de Castalla i els de Tibi -que potser gaudien de

més aigua i de terres millors que els altres-- seguiren fidels a llur vocació agrí
-cola. En canvi, els d'Onil i els d'Ibi han abandonat l'agrarisme i han desen

'Volupat destacades habilitate de cara a la fabricació de nines i de joguines,
respectivament, amb aquella constància pròpia de la gent del país i amb un

zefinat gust artistic, també molt arrelat al Regne de València.

Ibi, en començar el segle XX, amb prou feines podia mantenir una pobla
ció de 3.653 habitants, decreixent; l'any 1910 n'havia perdut 104. La gent no

'tenia altra sortida que l'emigració a Algèria a França; fou aleshores quan un

modest llauner d'Ibi, En Pasqual Payà, tingué la iniciativa de fabricar motllos

-en miniatura per coure magdalenes, calderetes, ruixadors, etc., joguines per

nenes. L'èxit aconseguit per Payà li aconsellà d'ampliar el negoci; l'any 1906

obrí a Ibi la primera indústria de joguines. Més tard, va ésser ampliada a

"la fabricació de ganiveteria, de Ia qual en fan ara 800 models diferents. El 1930

fou iniciada la de trens en miniatura, cotxes i tota mena de vehicles mecànics

i elèctrics. La nòmina de can Payà assolí la xifra de 2.000 treballadors. Acos

tumats a còrrer món, no faltaren els ihenses que feien de viatjants a de repre

sentants eomereials als llocs més allunyats que hom pugui imaginar, i arriba

ren a conquerir mercats àdhuc als països estrangers de tradició industrial més

que secular. Alguns treballadors, però, s'emanciparen i crearen per llur compte
noves fàbriques de joguines, moltes d'elles en règim familiar. El 1955 una tren

tena de fàbriques produia 10 milions de peces, d'un valor de 500 milions de

pessetes (automòbils amb receptor de ràdio, a amb guiatge electrònic, vehicles

moguts per aparells de rellotgeria, «jeeps», camions i tractors, tot en miniatu

ra). L'exportació aleshores, en el 50 aniversari de la fàbrica dels senyors Payà,
arribava als mercats de Suïssa, Holanda, Paquistàn, Suècia, els països iheroame

ricans, i Estats Units de Nordamèrica, que, a la fi, figuren també entre els mi

Ilors clients. A la X Fira Nacional de la Joguina, celebrada a València l'any
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1971, un sol fabricant d'Ibi va vendre a una empresa japonesa la fabulosa xifra
de 700.000 dòlars en automòbils en miniatura.

La població d'Ibi era de 9.500 habitants de fet el 1960, i de 13.916 en 1970;la població actual és nou vegades més gran que la de 1910. L'emigració va

quedar totalment aturada fa més de 60 anys. I, en canvi, és de remarcar la
immigració interior de treballadors, en gran part de pohles veïns i masos de
la rodalia, que un cop hi han fet llur torn de feina, per la nit se'n tornen a
casa.

No menys sorprenent és el cas d'Onil, vila hastida al peu de la serra del ma
teix nom, que és la continuació de la de Mariola. Les primeres nines de terra
cuita hi foren ja fabricades per En Ramon Mira l'any 1878. Un matrimoni jove,el 1883, montava la primera indústria a les afores del pohle (avui en dia for
mant un harri molt important d'aquest). Aleshores aparegué en el mercat la
«pepona», nina de cartró, tota d'una peça, amh el cos i les extremitats plenesde serradura, cara rodona i pentinat molt alt. Recordo -en un viatge fet a

Onil- aquelles nines posades a secar al sol, ahans de pintar-les al taller, quetambé vaig visitar. Totes les que hi trahallaven eren noies joves i, per cert, ho
feien força bé. El qu eno recordo és quan van aparèixer aquelles nines amh
cap de porcelana, que tancaven i obrien els ulls. Doncs bé, a hores d'ara fan
moltes més coses; parlen, riuen, ploren, caminen i dormen. Al cartró troquelathan succeït els plàstics. Hom parla de la creació d'un Museu, on es pugui
admirar tota mena de models i de fases de la fabricació, motllos antics i mo

derns, exemplars antics de quan la indústria donava els primers passos, de
nines de preu poc elevat i nines de luxe.

L'enginy dels fabricants d'Onil ha fet més d'un miracle, comhinant la fèrtil
iniciativa dels valencians amh la constància pròpia d'aquells pagesos. ¿Quants
treballen en aquesta indústria de les nines? Tot el pohle, em responen. Potser
són 800; hi ha qui em parla de l.000. Cada casa és un taller. Hi ha 30, potser
35 veritahles fàhriques, de les quals 27 formen una agrupació empresarial de
primer ordre. Dels 700 milions de pessetes que valien les joguines exportades
per Espanya el 1970, prop de 250 milions corresponien a les nines d'Onil;
l.000 y 350 milions, respectivament, el 1971. De vegades, els diaris ens han
assabentat de conflictes, com el de fa dos anys, quan Portugal va tancar l'en
trada a les nines d'Onil, de les quals era el principal comprador. Donarà idea
del valor d'aquest mercat, quan direm que una de les empreses d'Onil ha ini
ciat negociacions per tal d'estahlir una fàhrica a Portugal, i pel que sembla
sols està pendent del permís d'exportació del capital necessari.

A més a més hi ha d'altres indústries, encara que no han assolit la impor
tància de la de fabricació de nines: bòviles que forneixen teules i rejoles or

dinaries, però tamhé hi ha algún forn de ceràmica sanitària, una magnífica
fundició, fàhriques d'espardenyes, de sabates i de teixits de llana, etc. L'as
pecte del poble, les noves edificacions, les sales d'espectacles, les noves avin
gudes de l'eixample, totes asfaltades, donen a la vila un aspecte urbà digne
d'una capital i li han fet perdre per complet l'antiga fesomia rural. La plaça
Major, centre de l'activitat ciutadana, mostra el palau-fortalesa del marqués de
Dues Aigües.

Vet ací unes quantes dades estadístiques sobre Onil: la població de fet el
1900 era de 2.920 h. i durants alguns anys es mantingué estacionaria (el 1910
era de 2.918); l'increment degut a la indústria, sense ésser explosiu, és molt
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signiflcatiu, y 3.657 h. el 1960 i 4.733 el 1970. Així, doncs, la població s'ha du
plicat en els darrers 70 anys i l'increment entre 1960 i 1970 ha estat del 30 %.

No volem acabar aquest capítol sense dir algún mot sobre els altres dos
pobles de la Foia: Castalla i Tibi.

Quant a Castalla, ja hem parlat de la seva vocació agricola i de que ha
restat estacionària. Alvar Ruibal, en una de les seves cròniques de «La Van
guardia», de Barcelona, féu ressò de noticies que havia captat en la seva es

tada a la Foia. Sembla que les aspiracions fabrils de Castalla han estat ofe
gades per amagades coaccions dels seus regidors, entossudits en mantenir la
realitat agricola. Em fan pensar els que fa un segle regien certa vila del meu

país que mai no permeteren de traslladar-s'hi a algunes indústries d'Alcoi. Uns
i altres no volien mals-de-cap -esperits mesquins i retardataris-, potser tam

poc no volien la prosperitat que les fàbriques podien donar a llurs respectius
pobles per a mantenir llur pròpia prosperitat.

En canvi Tibi és en franca recuperació. No conec d'aquest poble més que
la silueta del seu castell i, del costat de ponent, Ia del ferèstec Maigmó (de
1.297 m), que hom albira camí del pantà, un dels més antics del país. Però
Vicent Ventura ens diu: que val la pena de fer l'experiència d'arribar a Tibi,
per una. carretera inversemblant, i trobar allí, en un poble petit, damunt d'una
muntanya, mitja dotzena d'indústries importants de joguines metàHiques de
complicadíssims mecanismes, d'escales i de taules de planxar que són expor
tades -com deia a l'autor un empresari local-, dins i tot al Mercat Comú».

ENIGMES DE LA CLIMATOLOGIA I DE LA HIDROLOGIA

Al llarg del present treball hem repetit força vegades que les abundants
aigües de Mariola han contribuït en bona part al poblament i a la prosperitat
dels nuclis urbans que la volten. Hem comentat tantes vegades les lloances
fetes per Cavanilles d'aquelles fonts fredes i misterioses que brollen als llocs
més insospitats -àdhuc al peu del cingle que corona el Montcabrer-, d'a
quelles aigües que ragen de per tot i que de sobte es fan fonedíses per les es

cletxes d'un terreny tan accidentat i ferèstec.
Moltes d'aquestes fonts són intermitents. Vet ací quin és el régim, ja pre

vist per Cavanilles, de les fonts intermitente, vauclusianes, molt freqüents als
països de morfologia càrstica. De tant en tant aquestes fonts s'assequen; ales
hores cal esperar que plogui perque l'aigua infiltrada ompli les cavitats o bos
ses sota terra fins que el líquid assoleixi el nivell convenient i pugui sortir a

l'exterior pels conductes suhterrànis que fan el paper de sifó. La font segueix
rajant fins que el dipòsit baixa altra cop de nivell.

No tenim prou dades pluviométriques per a poder fer una avaluació apro
ximada de la pluja caiguda durant l'any sobre el massís de Mariola, per man

ca del nombre necessari d'estacions pluviomètriques oficials o dels ohservadors
aficionats. La quantitat mitjana anual de pluja és d'uns 600 mm, a la vista de
les dades publicades del professor Francesc Morote i Greus, que durant molts
anys fou catedràtic d'Agricultura i director de l'Institut de segon ensenyament
Lluís Vives, de València. Com sigui que les pluges tenen un mínim estival, la
sequedat és tan forta per l'estiu que les collites de secà en pateixen molt. Les
fonts, tan abundants, permeten el conreu d'extenses zones. Però, l'aigua no

arriba per tot i són moltes les terres que en manquen per causa de la inter-
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mitència de les fonts, i sols poden tirar endavant si la pluja cau a temps. L'e
vaporació també hi és molt intensa. Heus ací perquè, cada any el clergat de
Concentaina organitza pregàries «pretendam pluviam» (21).

Tenint en compte l'extensió del massís de Mariola sensu stricto, que és d'uns
500 km", un càlcul senzill, fet sota la suposició de que la distribució de la
pluja sobre el terreny és més o menys uniforme, per a la quantitat mitjana
de 600 mm, dóna que l'aigua caiguda en un any seria d'uns 300 milions de
metres cúbics. Sembla, a primera vista, que aquest volum d'aigua és certament

inferior al que donen les fonts i al que circula per rius i rierols. Manca una

estació d'aoframent d'aquestes fonts; de la mateixa manera que ens caldria

disposar de 40 o 50 estacions pluviomètriques -per tal de conéixer amb més

precisió la quantitat de pluja i la seva distribució topogràfica en la regió que
ens ocupa-, també hauríem de tenir els aforaments de tots els cursos d'aigua.
Si acceptem que les fonts són en gran part intermitents, que l'evaporació és
molt forta i que la porositat del terreny és molt variable -així com l'index
d'escorrentia-, és encara més difícil de fer una avaluació.

Haurem de recòrrer a una norma senzilla d'avaluació proposada per H. Ben.
tabol (que hem tret delllibre de L. Fernàndez Navarro, Investigación y alum
bramiento de aguas subterráneas, pàg. 16), segons la qual, i per terme mig, de
1000 parts da'igua proguda:

Se'n evaporen
Corren per superfície
Són engolides pel sòl

325
425
250

Aplicada aquesta norma al cas de Mariola, tindrem:

Se'n evaporen 97,5 milions de m3
Corren per superfície 127'5 » » »

El sòl n'engoleix 75 » » »

300 » » »

Si adjudiquem com a manada per les fonts un 50 % de l'aigua filtrada al

terreny, en consideració a l'abundor de fonts de Mariola, valor que de bell
antuvi considerem com bastant exagerada, tindrem aleshores que la quantitat
d'aigua disponible és de: 127'5 + 37'75 = 165'25 milions de metres", A veure

quines són les partides que podem justificar en concepte d'aprofitaments d'a

questa aigua.
En primer lloc, l'aigua de consum per a les necessitats de la població. En el

Précis d'Hygiène de J. Courmont (3.a ed. de P. Courmont i A. Rochaix, París,
1925, pàgs. 380 i seg.) és fixat en 200 litres el consum mitjà d'aigua per habi
tant i dia (el límits superior és de 1.000 litres a Roma i 78 a Berlin). Si supo·

(21) A l'antic palau comtal de Concentaina, avui en dia monestir de monges clarisses,
hi ha la capella dedicada a la Verge del Miracle, patrona de la ciutat. La imatge, donada als
comtes pel papa Nicolau V, mereix la més fervent devoció dels pagesos, els quals li dediquen
processons i pregàries per tal d'obtenir la pluja en temps de sequedat considerable. Els moriscs
li deien la Dona de la Pluja i arribàven a compartir la devoció dels cristians.
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sem que entorn de Mariola viuen 125.000 habitants -quantitat difícil d'esta
blir per no tenir seguretat en comptabilitzar la població dispersa- obtindrem
un consum diari de 31.250 m" i un consum anual de 11'4 milions de m",

En segon lloc hi ha el consum d'aigua pels conreus. Les estadístiques que
hem consultat avaluen en 2.545 hectàries de regadiu. Ens diuen els llibres
d'agricultura que, per terme mig, l'aigua necessària és de 5 litres diaris per
metre quadrat i, per consegüent, per a un període vegetatiu de 180 dies (molts
pobles fan dues collites), és a dir, 900 mm, dels quals descomptarem els 300 mm.

que provenen de la pluja; hom ha de procurar-se altres 600 mm o simplement
300 mm si la duració del conreu és de 90 dies. Fets els càlculs, resulta que
les exigències dels conreus de regadiu són de 22'905 milions de m" als voltans
de Mariola, en el segon cas esmentat.

Disposem encara d'un argument aprofitable per tal de fer una avaluació
indirecta. El professor Masachs ens dona l'aforament del riu Vinalapó, a San
ta Cristina, i del Serpis a L'Orxa, per terme mig de 0.44 m' per segon i 3'3 m"
per segon, respectivament. Tant a l'un com a l'altre, l'aforament s'ha fet a

llocs situats ben lluny de l'àrea industrial. Fets els càlculs oportuns hem ob
tingut un total per al riu Vinalapó (després d'haver passat per Banyeres, Be
nijama, Camp de Mirra i La Canyada, amb el seu canal) de 13,876 milions
de m" l'any, i per al Serpis de 104,069 milions de m",

En resum, el consum d'aigua a la regió de Mariola es podria concretar del
mode següent:

Per la població . 11'406 milions de m"
Pels conreus 22'905 » » »

Aforament del Vinalapó 13'876 » » »

Aforament del Serpis . 104'069 » » »

152'256 » » »

L'aigua corrent ha estat avaluada anteriorment en 165'250 milions de m",
Si d'aquesta quantitat restem els 152'256 milions de m" gastats per la pobla
ció i els conreus, més la sobrant, que passa riu avall a Santa Eulàlia i a L'Orxa,
resten tan sols 11'750 milions de m", amb els quals de cap manera podrien fun
cionar ni tan sols algunes de les indústries d'Alcoi, sobre tot els batans i els
molins paperers, per als quals en caldrien al menys 10 vegades més.

Potser es podria discutir aquest tempteig que acabem de fer. Al Serpis van

a parar aigües, encara que poques, del Benicadell i àdhuc del massís d'Aitana,
que amb prou feines donen abast a les masies de llur veïnatge i pràcticament
no compten, en absolut, per a l'aforament de L'Orxa. En canvi, hem fet entrar

en el compte alguns regadius de Concentaina que per naturalesa pateixen molt
de manca d'aigua, i tot plegat ve a explicar aquelles processons demanant pluja
a la Verge del Miracle. No podem precisar sense fer un estudi més detallat

quina és la quantitat d'aigua que gasten les indústries alcoianes, tal com hem
dit abans. Potser algú ens podria replicar que part de l'aigua residual d'aques
tes indústries és aprofitada pels regadius de Concentaina. És un argument molt
deficient. Força vegades hem vist aquesta aigua residual, bruta com de xoco

lata, que significa un perill de contaminació.
Arribem a tenir un convenciment complet de que l'aigua de consum i la
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que, diríem sobrant, que surt per Santa Eulàlia i L'Orxa, té un volum molt
superior, potser de 100, i fins i tot de 200 milions de m", sobre el volum d'ai
gua que plou a l'any sobre el massís de Mariola, en sentit estricte. ¿De quin
lloc pot venir aquesta aigua en escreix? Es pot confiar molt poc en estructures

geològiques favorables que poguéssin fer venir de més lluny aquestes deus
d'aigua. És llàstima que nostre malaguanyat company Dr. Bartomeu Darder
-tan coneixedor de la tectònica d'aquesta comarca- no ens hagués donat
algunes idees sobre la hidrologia de la mateixa. Potser havia destinat aquest
tema a un altre treball, que la mort li va impedir de publicar. No obstant,
per molt favorables que fossin les condicions litològiques i tectòniques a Ma
riola, seria difícil donar una explicació satisfactòria d'aquest enigma exclusi
vament amb una conclusió geològica i hidrològica. Modestament crec que
s'hauria de pensar més bé en una explicació climatològica o meteorològica, que
tractaré d'exposar d'una manera general en les ratlles següents. D'altra banda,
aquest fenòmen d'aparéixer aprofitada més aigua que l'estrictament ploguda,
també fou observat en altres indrets (sobre tot a les illes Canàries). L'escorren
tia pot arribar a superar a la pluviometria.

L'hivern és fred i boirós, deia el poeta. J a hem dit també nosaltres com és
de freqüent aquell barrer de núvols que cobreix els cims de Mariola, del Be
nicadell i d'Aitana, sobre tot al capvespre, com ja havia observat Cavanillas
(t, II, pàg. 162). Teodor Llorente ens ha transcrit aquell proverbi, tan cone

gut al país: «Quan Benicadell es posa el capell, pica espart i fes cordell».
Aquesta boira es condensa, penetra a les roques poroses; tota la vegetació re

galima l'humitat. El mestre Pau Vila ens ha descrit que, a les nits clares de
primavera, l'humitat de aire es condensa sobre la terra freda i la cobreix de
rosada (Ia «banyadura» que en diuen els menorquins), i aquest fenòmen cul
mina quan les pluges manquen. És el mateix fenomen que permet els conreus

en la sorra de les illes Canàries més orientals (Ascanio, Morey i Gonzàlez Bra
vo), que són les més pobres en aigua en front de la sequetat del Sàhara, i és

aquest fenomen el que permet de collir moresc, melons i àdhuc tomàquets a

Gran Canària i a Lanzarote. El cas de la Gomera, a les Canàries occidentals,
és tan conegut que ja Alonso de Ercilla li havia dedicat una octava reial al
seu magistral poema «La Araucana» (cant XXVII), i el professor L. Fernàndez
Navarro ha avaluat la importància de la condensació directa del vapor d'aigua
de l'atmósfera a la Vall de l'Orotava, i com aquesta aigua de condensació, con

duïda per mines i galeries serveix per a regar les plataneras. La marinada i els
vents de Llevant (les temudes «llevantades» de la costa alacantina), com els
vents alisis segons el professor finlandès Hans M. Hansen a les terres altes de
les illes Canàries, produeixen la condensació adiabàtica de la humitat sobre
tot a les vessant més fredes. Aquest és també el cas als cims de Mariola, on

el mateix Cavanilles deia que «l'ambient era fred en el mes d'agost quan al
Comtat i a les valls inferiors hi regnava una calor excessiva».

La quantitat d'aigua condensada dels núvols s'ha discutit molt si era a no

era afavorida per la vegetació arbòria. El Dr. Darder (Investigaciones de aguas
subterráneas, Barcelona, 1932, pàg. 287) dóna compte de les experiències fetes
en torn a l'atracció exercida pels arbres sobre la humitat atmosfèrica i les plu
ges: segons Engler, a Suïssa seria del 9 %, i en certs punts arribaria al 20 %,
mentre que en altres llocs seria tan sols del 5 %. En tot cas, els arbres aug
menten la pluviositat i la condensació directa, i regulen la circulació de l'ai-
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gua superficial amb evitació de l'erosió del sòl. No podem dir que els boscos
s'hagin conservat més que en llocs molt limitats de Mariola. El sotabosc, tot

aquell matoll més o mens llenyós de ginebrons, arbocers i labiades aromàti
ques, venen a fer el paper que la vegetació arbòria té als altres llocs per a

captar i retenir la humitat.
L'hivern, els cims de Mariola, com el d'Aitana o de Benicadell, són coberts

de neu. Quantes vegades hem vist aquests cims nevats des de casa nostra! I no

solament l'hivern, sinó també per Sant Josep i àdhuc molt avançada la prima.
vera. Cavanillas deia (t, II, pàg. 200) que Aitana era més elevada que l'alt del
Montcabrer (en realitat Aitana, punt culminant de la part meridional del país
valenciá, té 1.558 m d'altitud, o sigui és 173 m més alta que el Montcabrer),
i això ho deduïa -sense fer determinacions altimètriques- de que conservava

més temps la neu, malgrat de trobar-se Aitana més a prop de la mar. L'explica.
ció seria una altra. Els vents de marinada i les llevantades, com acabem de
dir, són els que produeixen les boires, àdhuc en ple estiu. Amb més raó, I'hi
vern, el fred de l'alta montanya converteix la boira ordinària en boira gebrada,
la humitat de la qual sofreix el fenòmen de la sublimació i, en depositar-se
sobre la neu ja existent, fa créixer el gruix d'aquesta darrera, i encara que el
sol de migdia en desfagi, el balanç diari és a favor de l'augment del gruix de
la neu. És natural que els vents humits en qüestió deixin més fàcilment la hu
mitat sobre els cims nevats que primer troben a llur pas, amb independència
de l'altitud, tot i ésser aquesta de 173 m més a I'Aitana que al Montcabrer.
Aquest fenòmen és molt conegut als Alps i a tots els països d'alta muntanya.
Vet ací que, sense ploure, augmenta la precipitació d'aigua i que aquesta mai
no serà comptabilitzada pels pluviòmetres. La lenta fusió d'aquesta neu, con

servada més temps, contribueix encara a una major infiltració a través del

terreny. Aquesta neu, que aguanta llarg temps, era objecte d'un aprofitament
molt conegut abans d'aparèixer en escena les fàbriques de gel industrial (22)..

És de molt interès l'aprofitament al màxim de l'aigua si les indústries han
de seguir progressant. A hores d'ara no sabem en quina quantia el consum ac

tuaI d'aigua supera a la quantitat que en prové simplement de la pluja. És

gairebé segur que existeixen bosses d'aigua a l'interior de Mariola, com a tots

els països càrstics. Cavanilles ja havia intuït l'existència d'aquests dipòsits
(22) Incidentalment, en el curs d'aquest treball, hem dit que la neu era recollida per

tal de fabricar gelats en l'estiu. A Beniatjar, a la falda del Benicadell, es conservava fa pocs
anys la -mevera», de la qual ens ha donat una fotografia el Dr. Sarthon. Era una constmcció
feta en pedra seca, com les barraques o ponts de Menorca, les cabanes de Gordes (Vaucluse,
França), els trulli i caselle de I'Apúlia i els bombos de la plana de Sant Joan (a La Mancha),
construccions que Joaquima Comas compara amb lesnavetes i els talaiots de Balears.

A d'altres llocs, com a Xàtiva, també recollien la nen, i encara es conserva la nevera, més
amunt de l'antiga basílica de Sant Feliu, al peu del castell. Mon pare recordava, de quan
ell era petit, que l'estiu cada dia de bon matí arribaven uns pagesos d'Agres que duien a

Xátiva la neu per a fer gelats. Més aprop de nosaltres l'escriptor alacantí Gabriel Miró, expli
ca com un pagès i el seu fill, una diada de Corpus, dnien a Alacant neu dels pous o nevera

d'Aitana i que les sàrries de les besties de carga regalimaven el fred pels costats; aquesta neu

seria quallada amb l'or del suc de llimona i la llet de l'orxata de xufles. Ja hem dit també
que les geladeries dels ibenses eren escampades per tota la geografia peninsular. Hi havia
l'ofici de nevater (fabricant de gelats) nom que aHndeix a la matèria prima, la neu. En altres
regions feien el mateix. A Granada encara es conserva el nom de neveria per a designar el
lloc on fabriquen o venen gelats, en record dels que en altre lemps feien amb la neu de
Serra Nevada, que es guarda allí lot l'any. Al llibre del «Viatge per Espanya» de Teòfil
Gautier se'n parla amb elogi d'aquests gelats.
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suhterrànis que arribat el cas milloren molt els manantials o les captacions
d'aigua .Es tracta de conéixer llur possible localització, tota vegada que, degu
dament establerta la comunicació amb ells es pot multiplicar la quantitat d'ai
gua disponible. No es coneixen les dades necessàries, per manca d'observacions
geològiques, de caràcter hidrològic, així com dels aforaments adients per tal
de conèixer quina és en realitat la quantitat d'aigua existent i la que fóra ne
cessària. Eixamplant les galeries o les mines aconsellava Cavanilles, no en hi ha
prou. Caldria conèixer també la quantitat d'aigua infiltrada, probablement su

perior a la de pluja. A Canàries, on existeix el mateix problema, Hauser ha
dit que l'aigua que s'infiltra pel terreny fou el 1948 de 108'675 milions de m"
a Tenerife i, el 1949, de 132'830 milions de m" a Gran Canària.

L'aigua condensada a partir de les boires seria en quantitat més gran si el
repoblament forestal fos dut a terme. Mentrestant es podria acudir a la im
portació de cendres volcàniques, que són molt higroscòpiques i constitueixen
un gran ajut per a l'agricultura canària i, a més, contenen fòsfor i potassa.
Aquestes cendres, del tipus de les que es treuen de les grederes d'Olot, es poden
trobar a les àrees volcàniques peninsulars (si no volen anar-les a cercar a Ca
nàries), a les illes Columbrets, al camp de Calatrava (Ciudad Real), etc. Hi han
algunes d'aquestes cendres dotades de certa radioactivitat (Ascanio) que serien
més productives i absorbirien més aigua de les boires, sense perjudici de l'apor
tada per la pluja.

CLOENDA

Hem arribat a l'acabament d'aquesta nostra contribució a l'estudi d'una co

marca valenciana arquetípica, plena de problemes geogràfics i suggestions de
tota mena: desenvolupament d'un poblament molt actiu des dels temps pre
històrics, gràcies a l'aigua que raja en totes direcciona des del massís de Serra
Mariola, amb curioses repercusions de geografia humana. Seria molt satisfae
tori que algú pogués completar aquest estudi, simple esboç, amb l'aportació
de les dades que ara ens manquen.
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El massís de Benicadell. Al peu es veu Gaianes, antiga estació del ferrocarril de
Muro d'Alcoi a Gandia, suprimit en l'actualitat.

(Fot. R. Candel Vila.)

Alcoi des del camí comarcal núme
ro 3313 (d'Alcoi a Callosa d'En Sar

rià). Al fons es veu Serra Mariola,
que ha estat tallada pel Barranc del

Cinc, sobre l'acabament del qual
s'ha construït una part d'Alcoi. A la
dreta hom veu la vora del cingle de
la Mola; a l'esquerra, la Serra de

Sant Cristòfor. Ambdues pertanyen
al Miocè, sota el qual aflora el Trias,

que és el nivell aqüífer.

(Fot. R. Candel Vila.)



Panorama de Serra d'Aitana, des de la carretera n.? 3313 (d'Alcoi a Callosa d'En Sarrià,
prop de Benilloba. En segon terme, el riu Penàguila. Els punts culminants d'Aitana

són, d'esquerra a dreta: 1428 m, dos de 1542 m, 1558 m (que és el més alt i vèrtex

geodèsic), 1522 m, 1555 m i 1556 m.

Bocairent. La foto està presa de cara al NW., des de la carretera n,v 3316 (d'Ontinyent
a Villena), que talla Ia falda de la Serra Mariola. A la dreta de la vila es veu l'ermita

del Sant Crist, construïda sobre el Cenomanià.

(Fots. R. Candel Vila.)
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Talls geològics de la vessant oriental de Serra Mariola. (Segons Darder.)
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Talls geològics de la part de Serra Mariola pròxima a Banyeres, (Segons Darder.)
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Talls geològics en sèrie de la zona de Serra Mariola pròxima a Banyeres.
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Ceràmica trobada a la Cova de la Sarcasa, a Bocairent. Vas amb decoració incisa lineal.
A les vores i natis hi han impressions de cardium. Està pintat de vermell en l'interior

i encara conserva pasta vermella, relIant algunes incisions. (2/3)



«Coves dels Moros», de Pou Clar, prop d'Ontinyent.
(Fot. Industrial, València.)

Habitacions troglodítiques de Cales Coves (Menorca).
(Fot. R. Candel Vila.)
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Indumentària popular, tal com encara era corrent als pobles del voltants de Mariola,
a la meitat del segle XIX.

(Fot. J. Laurent et Cie., Madrid.)


