ARQUITECTURES RURALS DISPERSES
EN EL PAISATGE AGRARI DE TORRENT

Ed ita :

Fundac ión Caj a del Medit emineo
Diput ació de València

© Adri à Besó Ros
LS.B.N.: 84 -7599- 168-8
Dipòsit Legal: V-5228- 1995
Imprimeix: Gr àficas Royanes, s.1.
Imprés en paper eco lóg ic

ADRIÀ BESÓ ROS

ARQUITECTURES RURALS DISPERSES
EN EL PAISATGE AGRARI DE TORRENT

TORRENT, 1995

A la m etno rta dels ve lls cons truc to rs
rurals, hom es anònims que 110 van tindre
més esco la qu e la natura, ni més mestra
que la tradició.
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PRESENTACIÓ
E ls no stres pai satges rural s han es tat tradi cionalment molt m és qu e
l'e stri ct e à m b it o n es di spo sen e ls div erso s c u lt ius re g at s i seca ns .
Roturac ion s se c u lars oc upare n poc a poc bona part del territori de m olts
muni ci pi s , es pec ia lme n t a llà o n la pre s si ó d emo gràfi c a e ra inten s a i
l'a gr icu ltur a la riqu esa primo rd ia l. L'or ganitzaci ó d 'aquest s es pais representa
una llarga i de licada tasca, e n la qu e la xa rxa de co municac ió ne's e l cane mà s
i les in stall ac ion s rura ls per al ra ma t, co llites, pr o veïment d ' ai gu a, refu gi i
es tad a temp or al , qu an e l poblament també es co ncentrat i cal estalvia r temps
de tra sll at , co ns tituïren també e le me nts indi sp en sabl es per a l'a gri cultor i
co n fig urare n indret s vius i peculiars per a cada lloc .
L a sav ies a co nstruc to ra d el s no stre s avan tp assats e ra un c ú m u l
d 'e xp e riè nc ies afe g ides qu e rest a ren proj ect ad es e n les construcc ions ru ral s
mé s ad ie nts a les necess ita ts es me n ta des . C on e ixi en e ls m at eri al s abas ti ts
pe l pr opi c a m p, de man e ra qu e te rra , ped ra, fu st a , canya ... e re n ap rofitat s
pe rfec ta me n t pe r a conve rtir-se e n barrac a, case ta, corra l o sen zill recer.
L'an onim at del s se us múltipl es autor s no minimit za la g ràc ia i, so bre to t,
e l se ny de la més aus te ra fun ci on alitat. S ón m olts e ls aspec te s qu e ca lia
hi co nj ug ar, di ve rsos e ls desafiam en ts de la natura, es pec ia ls les necessitat s
de le s èoses, e ls an ima ls i les person es. C ad ascú recl am a la soll ució constru c tiva mínima, però suf ic ie nt, per se r- hi a resgu ard del ve n t, so l, plu g e s
i so b toses t ro na d e s . P er a ixò , e n s ca l n o perdre tamp o c la m em òri a
d 'a q ue s tes ed ific ac io ns ru ral s, m al grat la se ua modè sti a , al c os ta t d el s
m asos i a lq ue ries import ant s , amb co ns truc tor c onegu t i millors es pera nces d e so b rev iure .
M o lt han canv iat les coses e n les darreres dècades . L'ag ri cultura j a
no és, ni de bon tro s, la pri mera font de ls ingressos fa m ilia rs i mol tes de
les terres del secà, qu e a ra se' n di uen marg inals mal grat l'immen s es fo rç
qu e es va fe r pe r traure- les, han anat pe rden t- se i, alho ra , les co nstruccions
que hi fo rmave n part in he re nt. Tampoc no és igual la mesura del temps,
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ara qu e resulta tan fàcil moure's d'un llo c a un altre . No hi ha qu e es ta lvia r
e l temps del s tra sll at s, no ca l fer nit a la caseta, ni ca l ce rca r un recer , qu an
e l ve h ic le s' ha co nve rt it e n e l g ra n refu gi. L a fun ci onalitat d e le s
co ns trucc ions rur al s s' ha perdut i, per tant , la se ua cura i manteniment. La
devall ad a, l'ender roc i la desfet a tot al só n les fa ses pro gr essi ve s d'un destí
irr e versibl e per a e lles .
La se ns ibilita t i la intuïció de l'autor d 'aquest llibre li feren pr endre
co nsc iènc ia, des de fa un bon grapa t d'any s, de la rapidesa amb qu e anaven
desap ar ei xent aques tes cons trucc ions del pai satge de Torrent, tan es tima t
per e ll. La ta sca de recuperaci ó qu e va mamprendre, en un de si g de guardar-hi memòri a, ha permés, s i més no , sa lva r de l'oblit e ls principal s tipu s,
formes i det all s de les edif icac ions . La foto grafia i e l dibui x han es tat les
e ines empra des en un a primera apro xima c ió a l'objectiu de la inv esti gaci ó
i qu e, se ns dubte, co ns tituïa la feina més urgent. Efecti vam ent, co m ha
succeït amb e l pas del temps, j a en só n cada vo lta men ys e ls ves tig is qu e
hi resten . No imp ort a, per tant , qu e altres deures, es tud is i oc upac ions, hagen
enda rre rit un poc l'arr em at d'aqu esta obra o qu e e l períod e entre l'ini ci i e l
fina l siga ample : e l rescat j a estava fet i, a més, l'exp eri èn ci a i la fo rmac ió
adquirida per l'aut or li han permés don ar estruc tura i catego ria ci entífica a
un treb all qu e hagu és pogut qu edar-se nom és en un recull informe i inútil.
Des de fa rel ati vam ent poc, no ves llei s emanades de l'Admini straci ó
hem de c re ure qu e co ntribuiran a la con ser vaci ó i protecci ó del patrimoni
etnog rà fic rural qu e enc ara hi rest a. Tant de bo qu e aques ta preocupaci ó
hagu és es ta t una mi c a més pr im er en c a: molt s imm obl es, e ines i o bres
artístiques se' n hauri en sa lva t. Per ò ben vin gut siga tot e l qu e aj ude a pr ese rvar i, fin s i tot , recuper ar allò qu e fo rma part de la, tantes vegades
al-ludida, mem òria històri ca. Es pec ialme nt, els ed ificis de maj or rell eu , es tan
ex ig int-nos ate nció, cura i una nova utilitat. Perquè, una raó més de la se ua
ruïn a pot ser es trobe e n la falt a d'un a fun ci ó alte rn ativa per a e lls : la
co nservac ió, encara qu e parc ial , del Mas del Jutge ne's un exemple. Aquest
mat e ix llibre qu e ara es presenta, feli cit ant-n os per la se ua ed ic ió i difu sió ,
significa un a ltre pas a fav or del patrimoni j a desap aregut i del qu e encara
tenim. Per tot a ixò , hi ha qu e enc oratjar els torrentin s en la co ntinuï ta t
d'aqu est a tasca, qu e tant diu de la cultur a del s pobles.
C on ch a Domingo Pérez
Un iver sit at de Valèn ci a
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INTRODUCCIÓ
El temps de gra ns transformacions en el qual vivim, d'alguna manera
e ns responsabilitza, en so lidaritat amb les generacions futures, de documentar, salvagu ardar i donar a conèixer aquelles manifestacions material s i
soc ioc ultur a ls de la vida de l'home que estan desapareguent o que han perdut
la se ua vigèn cia.
L'hom e, ge ne rac ió rer e generació, ha anat adaptant el medi físic a les
se ues necessit at s vita ls gràc ies al se u treball constant. Aquestes int ervencions so bre e l medi natural ofereix en com a resultat un determinat pai satge
agrari. En e ll vegem refl ectida l'empremta de l'home i de la comunitat rural
a la qu al hi pertan y mitjançant un s e leme nts que va introduint en el sòl qu e
oc upa : tra ça ca m ins, parcel -Ia la terra, implanta determinats cultius i constru ei x. Aqu esta darrera faceta del treball del llaurador constitueix el centre
d'aten ci ó del present es tud i, mitjançant e l qual ens aproparem al coneixement de les arquitectures rural s qu e l'home torrentí ha alçat en el pai satge
co m a resp osta a un es nec essitats concretes que se li han anat plantejant.
Solament des d'aqu est punt de vista cal entendre el significat de les paraules
qu e donen títol al present es tud i, ja que no es pot arribar a comprendre una
det erminada cons trucc ió si no es relaciona amb el paisatge agrari on s'ed ifica i amb e ls hom es qu e l'han materialitzat qu e viuen immerso s din s d'unes
det erminades formes soc ioc ultur a ls.
Aqu esta cu ltur a ha es tat pr àcticament invariable al llarg del temps,
regi strant-se va riac ions úni cament perc eptibles des d'un espectre cronològic
plur isec ular. Per aqu estes circumstàncies, si ens plantegem estudiar les construcci on s tradi ci on als din s e l pai satge on van ésser concebudes, haurem d'atura r-nos en e l mom ent aban s al començament d'aquest procés de modernitzac ió ag rà ria ex pe rime nta t per tot arreu del nostre país, però amb unes cronolog ies di fer ents per a cada zona. En e l ca s concret de Torrent tenim les primeres manifest aci on s a les primeri es del seg le XX quan s'in stal -laren motors a
va por per traure aigu a so terrània, rep ercutint en una ampliació de la superfíc ie de l'horta qu e ultrapassa va el s límits es table rts de forma més o menys
es table des d'una cro no log ia secular. Però al secà, aquestes transformacions
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co me nçare n més endavant cap a la dècada del s cinquanta, anant pràcticament acce le rant-se fin s pr oduir-se la gran embranz ida durant la dèc ada del s
vu ita nta.
En aques t co ntex t, e l patrim oni arquitect òni c rural , con cebut per a
sa tis fer un e s necessitats pl ant ej ad es din s aques ta cu ltur a tradi ci onal , ha per du t la se ua caracte rística fo na me nta l: la fun cionalitat. Per aque st motiu, e l
procés de tran sform acions del se ctor agrari duu aparellat un a pèrdu a del s
ed if ic is qu e co nfo rme n e l patrimoni arquitect òni c rural de Torrent. Qu an
més pèrdu e s s' ha n produït ha es tat durant la dèc ada del s vu ita nta. Da vant
aquesta realitat , i co nsc ie nts del se riós risc de desap arici ó qu e corrien aqu estes manifest aci on s del patrimoni etnològ ic torrentí, vam realitzar durant e ls
anys 1986 i 1987 un treb all siste mà tic de catalog ac ió, amb la finalitat úni cament de sa lvag uardar la se ua memòria alme nys de forma grà fica, i co m pta r
am b un a font documental per a un proper es tud i. L'any 1994 co ns tate m qu e
s'ha n perdut més del se ixanta per ce nt del s ed ific is catal ogat s. Per això hem
de dest aca r qu e aques t es tud i no hagu era es tat possibl e de no se r g ràc ies a ls
treb all s de camp real itzat s en la data es me ntada, qu an a l secà de Torrent
e ncara s'a lçaven molt s ed if ic is hui desap ar eguts.
E l muni cipi de Torrent apa re ix incl òs din s la co ma rca de l'H orta Sud,
per ò es tract a d'un mun icipi margin al , ja qu e la supe rf íc ie qu e tradi ci on alment ha rebut a igua de reg so ls co mp ré n un a desen a part de l'ext en si ó total
del terme , oc upat majoritàri am ent per terres de sec à. A més a més té llinde s
amb les co ma rques de la Fo ia de Bun yol i la Riber a Alt a, i per això parti cipa
tant del s tret s de la co ma rca a la qu e pertan y, com de le s altres veï nes .
Partint d'aquests plant ejaments, qu e apa re ixe n desen volupat s de man era més àmp lia qu an parl em de la met od ologia, hem estruc tur at el co nting ut de
l'estudi en tres punts bàsics. E n primer lloc ana litzare m les carac te rístiques del
medi ~latura l qu e l'hom e ha anat tran sformant per a co nformar un det ermin at
pai satge agrari. Hom hi palesa un a c lara dicotomi a entre hort a i secà.
De segu ida passarem a co nè ixer les ca rac te rístiques del pai satge agrari de l'hort a , tot incl oent les co ns trucc io ns qu e hi apare ixe n co m un e le me nt
més del s qu e l'int egr en.
Més endavant farem e l matei x pel qu e fa a l pai sat ge agrari del secà,
on de d ica re m un a ate nc ió es pecial a l'estudi de les se ues co ns trucc io ns caract erístiques.
Un g lossari intentar à ofe rir e l s ign ificat d'algun s termes arqu itec tòn ics més em prats a l llarg de l'estudi , i per últim un ap èndi x documental on
inco rpo re m les tran scripci on s d' algun s documents qu e mostren ce rt int er és
per a co nè ixer determinat s aspect es històri cs d'al gun es de le s a rqu itec tures
rural s di sp er ses a l pai satge ag ra ri de Torrent.
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Vull agra ir la col-Iaboració de totes aque lles person es qu e m'han prestat
e l seu supor t i ajuda al llarg de aques ts anys de treb all. En primer lloc a mon
pare, que em va ense nyar des de xique t a estima r i co mprendre totes aques tes
coses . I un agraïment es pec ial vull dedi car també a la professora C oncep ci ón
Dom ingo Pérez. Des del s meu s temps d'estudiant a la facultat de Geografi a i
Històr ia de València va saber entendre la meu a espec ial preo cupaci ó pel co neixemen t d'aqu estes manifestacion s materi als de la cultura tradici onal qu e
es tave n en perill d'extin ció, i em va ofe rir l'ajud a i els consells necessari s per
poder realit zar tota la tasca de catalogac ió. Aqu estes bones actituds també han
es tat co nsta nts en tot e l procés d'elaboraci ó de l'estudi. I per últim agrair a tota
la ge nt que m'ha aj uda t a co nè ixe r i entendre les construcc ions rur al s, en molts
casos ge nt anò nima qu e vaig co nè ixe r durant un moment de descan s a la calor
de l'estiu mentre fe ien les seues tasqu es al ca mp.
Torrent, Abril de 1995 .
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L'estudi de les arquitectures rural s ens planteja la necessit at de realitza r un a sis te mà tica tasca de localització i ca ta logac ió del s ed ific is tradi ci onal s di sp er sos pel paisatge agr ari de Torrent. Aquest catàl eg ens se rv irà com
a font per a la realit zaci ó de l'estudi basant-nos en un s criteri s metodològi cs
co nc rets qu e ex pose m de man era det all ad a.

I . ELS TR EB ALLS DE C ATALOGACIÓ
Aba ns de co me nçar la realització de l'e studi vam realitzar una recerca
pe r co nè ixe r la bibli ogr afia ex iste nt sobre cons trucc ions rur al s a Torrent,
do na nt co m a res ulta t un a tot al ab sèn ci a de treb all s refer ents a aquest marc
geogràfic. Les font s bibli ogr àfiqu es únicam ent en s han aportat al gun s es tud is d'arquitectures ex iste nts a a ltres co ma rques qu e co mprene n a lgunes tip ologies que apare ixe n al pa isa tge ag ra ri de Torrent, com ara e ls co rra ls de
ram at , les barr aqu es de pedra en sec, etc .
Con statant aques ta absè nc ia de bibliogra fia referent a Torr ent ens vé rem
davant la necessit at de plant ej ar un treb all de camp ba sat en la loc alitzaci ó i
ca ta logac ió s iste mà tica de tot s e ls ed ific is di sper so s de caràcter tradi cional
existe nts din s e ls límits del terme muni cipal de Torrent. Per dur a terme la
tasca de localit zac ió hem recorregut fona me nta lme nt a la ca rtog ra fia de l'In stitut Geogr àfi c Naci onal i del Ser vei Geo gràfic de l'Ex èr cit , concret am ent
les fulles n° 721 i 722. També en algu ns casos conc rets ens ha es ta t nec essari
recór rer als test imoni s d'algun s llaurad ors local s per poder identificar a lguns ed ific is qu e apa re ixe n al mapa i qu e han desaparegut, i per qu è ens
indi car en e ls as pec tes referents a la form a de cons trucc ió i ús de les difer ents
tipol ogies arqui tec tòniq ues.
Par alelI am ent a tot e l recorregut realitzat per l'àrea d' estudi hem aprofit at per obte nir re ferèn ci es d'aqu ell s as pectes del medi físic i del pai satge
agrari qu e co ns ide ràvem int eressant s per incl oure'ls a l'estudi , c om ara la
hidrogr afia, vegetac ió natural , rell eu , cultius, xarxa viàri a, parcel -laci ó, obres
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hidràuliques, top onímia, etc ., tret s que hem rec ollit bé din s la fit xa del catàleg d'edi fici s, o bé a la llibret a de ca mp.
Per a realit zar e l catà leg del s ed ific is hem confecc ionat pr èviament
un a fitxa tipu s aprofitable per a qual se vol tip olo gi a arquitectònica (BESÓ,
1993), on hem arreplegat tot a la informac ió qu e ens ha proporci on at cada
ed ific i refer ent als seg üe nts as pec tes :
I. - Localització: Indiquem la partida rur al , coorde nades top ogr àfiqu es, l'altitud aprox ima da resp ect e al ni vell del mar, i e l top ònim matei x de ca da ed ific i.
2.- Descrip ció de l'ent orn : Pel qu e fa als tret s físics hom ressen ya
les carac te rís tiques ge omorfològ iques, microclimàtiques, hidrològiques i flora ls, indicant , si es ca u, la propera pr esèn ci a de
cursos d' aigu a o font s, i de vegetac ió natural arbòr ia, arbus tiva
o herb àci a, qu e pu ga tenir un aprofitament arquitec tò nic din s
l'edi fici.
També pr est em ate nc ió a e le me nts del pai sat ge , co m ara
la parcell aci ó o la ubi caci ó de l'edifi ci resp ect e a la parcell a,
grossària de l'e xpl ot aci ó, pr esèn ci a d 'altres co ns trucc ions relaci on ad es amb la mat ei xa, i d'un a man era es pec ia l a ls cu ltius,
ac tiv ita ts pecu àri es o fo res ta ls, qu e tr adi ci on alment s' hi han
real itza t.
3.- Descrip ció externa: Hom efectua una breu rel aci ó de l'exterior
de la co nstrucc ió, referint-se al nombre de plantes, a la loc alit zac ió, orientac ió, taman y, form a i di spo sició de les obe rtures ; a po ssibles enre ixa ts que s'hi col-loquen i a les portes d'ac cés, indi cant
si entren pel matei x lloc hom es i animals o ho fan per llocs se parats. En aques t punt prestem atenc ió a les cobe rtes, indi cant e l
nombre de vess ants i e l costat ca p a on ves se n. Dei xem un lloc
per a rea litza r un se nz ill per fil vo lumè tric a mà alçada per fac ilitar la co mprens ió visua l de les notes preses.
També co nvé fer refer èn ci a a la possibl e ex istè nc ia d'alguns e leme nts proper s a la co ns trucc ió i co m es rel aci on en , co m
ara arbres per a don ar ombra, installacion s per a la criança d'animal s, fonts, pou s, aljubs i d'altres mitj an s rel acionats amb la
ca ptac ió d'ai gu a per al con sum humà.
4 .- Descrip ció interna: Es ba sar à en un a ex plicac ió de la di stribuc ió de l'esp ai a cada pl ant a, indi cant en quines àrees co nc re tes
s'ubique n les di ver ses activitats (ha bitatge, quadres per a ls animal s, emmagatze ma tge del s productes agraris i la se ua tr an sformaci ó, ac tiv ita ts pecu àri es...) i si ex iste ix una se pa rac ió ma-

PLAN TEJAMENTS METODOLÒGICS

15

teri a l o figur ada . També con vé assenyal ar de quin a man era
s' inte rre lac ione n les difer ents plant es amb e ls seus punts d' accés i la se ua ubi caci ó. És imp ortant realitzar un pl àn ol a mà
a lça da de ca da pl ant a. A partir d'aquest descriurem tot es les estànci es, dedi cant es pec ial ate nc ió a la cuina per l'important contin gut antro po lòg ic i soc ial qu e oferei x.
5.- Materials i tècniques constructives : Hom part ei x d'un a anà lis i de
les es truc tures referent a les tècniques i materi als em prats en la
co ns trucció del s murs, disposici ó dels eleme nts arquitec tònics, i
tractam ent qu e reb en e ls param ents interi or s i ex ter iors: s i es
lluei xen o es deixen amb l'aparell a la vista, si es pinten o no, o si
es di sposa d'algun altre tipu s de protecci ó. Indiquem també de
quina manera s'allinde n les obertures, materi als i tècniques utilitza ts en e ls barand ats interiors i paviments. De la matei xa maner a
fe m referèn cia als forj ats de les distintes plant es i de les co be rtes,
així co m al grau d'inclinació de les vessants . No es poden oblidar
ce rts aspec tes referents al possibl e aprofitame nt en la co nst rucc ió
d'algun s acc ide nts del terren y, a la grandà ria i a la imp ortàn cia
del s ràfecs, i a l'ús de materi als amb ca ràc te r decoratiu co m ara
e ls plafon s ce ràmics, ferros fo rjats, etc.
6. - Aspec tes antropo lògics: Indicarem si es trac ta d'un hab itatge de
ca ràcter permanent o temporal, i si es tà ocupat per un a o di feren ts fa m ílies. Si es dóna e l cas registr arem un a rel aci ó dels mobles, indi cant la seua ubi cació ca rac terís tica, i de les m àquines i
fer rame ntes relac ionades amb les activitats que e ls hab itan ts du en
a terme. Respecte als es pa is d'ocup ació anima l tract arem d'esbrinar a qu in tipu s d'animals es tave n destin ats. També hem d' assabentar-n os del ca ràc ter que tradi cionalm ent ha ting ut la ges tió de
l'expl otaci ó: en propi et at, arrenda me nt, parceri a, etc .
7.- Sit uació actual: Hom fa rà un a breu descripci ó de l'est at de co nse rvac ió de l'edifici, on s'ind ica ran les inter ven cion s realit zad es i
el seu ca ràc ter. També ens refer irem a les possibles variac ions
oco rreg udes al seu entorn (introducc ió de cultius mod ern s, desapar ici ó d'elem ent s o de instal-lacions relacionades amb l'edifici o
amb l'explotació, etc .). Con vé ind ica r en la fit xa si l'edi fici apareix ressen yat a alguna publicació , e l títol i l'edi ció de la matei xa.
També hem es brinat a l'Ajuntam ent si hi ha algun ed ific i protegit
pel Pla Gen eral d'Orden ació Urban a.
Ca da fitxa l'hem aco mpa nyada per tres o qu atre fot ogra fie s, alme nys
dos ge ne ra ls i les altres de det all s arqui tec tònics. També hem realitzat algun
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dibu ix d'aque lls deta lls qu e resulten int er essants, j a qu e e n a lg uns casos
aq uests d ib u ixos só n molt més descriptius qu e les fotog rafies .
Una vegada real itzat to t e l recorregut hem fe t un a c lassificac ió de les
fitxes per tip ol ogi es arquitect òniques, i dintre d'aquestes per model s.
Amb aques ta tasca, realit zada durant e ls anys 1986 i 1987 hem aco nse guit conservar, almenys de for ma gràfica i documentad a, la memòri a d' una
part important del patrimon i arqu itec tò nic rur al qu e hui ha desap aregu t o es
troba mo lt deg radat.

2. L'ES TU DI DE L'ARQ UITECTURA
Dur an t e ls darre rs anys, co m a co nseqüè nc ia de la pr oli ferac ió d'estudis sob re ed ificac io ns rural s des de di verse s di sciplines, ass isti m a un
deb at prot agonitzat fon am entalment per antropòl egs i arquitecte s al vo ltant del te rme e mprat per a den ominar-l es . F lo res ( 1979 . p . 8)1 y Pul ín?
( 1990) , de s de d iverses pub licacio ns, defensen la den omin ac ió d'arquitectura co m parant e l producte de la cu ltura popu lar am b l'arquitec tura acadè mica. Pe l co ntrari Sanc hez ( 1987) Y Úbe da 3 ( 1990) proposen e l terme de
const ntcci o , ja qu e sego ns e ls se us pl antej am ents no ex iste ix un co ne ixement acad èm ic ni un a di vi si ó del treb all de proj ecc ió i co ns trucc ió co m
ocorre e n l'arq u itectura . A ixí, en l'ar qu itectura, basant-n os e n la se ua de fi-

«Si ace p ta mo s qu e la arquitectura p odria ser definida -entre otras p rop uestas và lidas,
co mo arte y t écnica de pr o ye ctar; cons tru ir y tra nsfo rma r e! ento rn o vi/al del honi bre ,
arq uit ectura p opular se ria e! art e y la t écnica de pro yectat; constru ir y transformar el
en to rno vital de ese g 1'llpo qu e hem os llamado pu eblo, rea liz àndose toda ella -conto vam os
a ver- por individues sa lidos de! p ropio g m po, y conside ràndose así mismo qu e e! co ncep te
a ri e habr à de tom arse mu chas veces ni às co mo habilidad o aci ert o qu e ell se n tida
acad éuii co -tan tas veces altisonante- que su el e darse a es /a ex presion»,
2

«Llama m os arquitectura pop ular a aquella arq uitectura que ca rece de arquitectos. Los
artifices SOli alba ñiies. ma est ros o expe rtos ell e! arte de edifica r; ell los qu e la co m unidad
co nfia para es /os nten est cres »,

3

P. Úbcda de Min go, so ta la se ua condició d 'arquitecte tècnic i antro pò leg a firma que
«c ua ndo hablamos de arquitect ura popular debiam os referi rnos a construccion popular
y rural, porquc al rea liza rla 110 hay int en ci on alidad de crea r alga rela c iona da COll e!
arte. Pero es tos Ull ida des co nstruc tivas cuatulo se relacionan, adquieren /l/ I valo r esté tico ,
y es cua ndo la arquitectura ilu strada se apropia de ellas y las deliom ilia a rquitec tura
pop ular; cuan do de hech o es ulla rea ccion in consci ent e del grupo socia l. Por el/o ab ogo
po r la deli om iliacion de construccion popular; qu e 110 es mas qu e ulla porte de la cultu ra
m at erial de UI/ g rupo social. Ell la a rquitectura p opular la so ciedad es el arquitecto»,
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nici ó, es di stin gei xen du es fases: e l project e, real itzat per persones am b
un a fo rmac ió acadè m ica, i la se ua execució o materialitzaci ó duta a terme
pe r un altra ca tego ria o gru p profession al. Aç ò no ocorre en les c ons trucc ions popul ars. Hom no pot negar qu e ex istes ca un proj ecte , però e ncara qu e
no es mat e ri alitze en un supo rt grà fic, la idea pr econcebuda del qu e es vo l
fer es tà en la ment del co ns truc to r. Ai xí la principal diferènc ia radi ca en
que e n la m at eri alit zaci ó de les ed ificac ions popul ar s o rural s só n e ls matei xos ind ividu s e ls que les co nce be n, les realitzen i les utilitzen. Per ò m a i
no dei xa d'h a ver un a rel aci ó entre l'arquitectura popul ar i cu lta, ap reciable
so breto t a les co marques so ta la influ èn c ia d'una gran c iuta t, c o m és e l cas
de l'H orta, i en tip ol ogi es on e l llaurador no participa e n e l procé s de co nstrucc ió, co m ara e ls masos.
Tot ate ne nt aquestes carac te risti ques, pen sem qu e l'estudi de l'arqui tec tura rural ha de se r abo rda t des d'un a vis ió int erdi sciplin ar , integrant e ls
mèt od es proposat s pe r l'arqu itec tura, la geografia i l'etnol ogi a. L a m aj ori a
d'estudi s de co ns trucc io ns rural s realitzat s per arqu itec tes es basen tan so ls
en la descripci ó , es ta blime nt i es tudi d 'un es det erminad es tip ol ogi es, se nse
efec tua r cap rel aci ó amb e l se u e nto rn . La ge og ra fia e ns prop or ci on a el
mètode necessari pe r a pod er e nte ndre la rel aci ó ex iste nt e ntre l'edifi ci i e l
medi físi c i e l pai sat ge ag ra ri on es loc alitza. Per ò no cal oblidar e l fet qu e
aques tes arqui tec tures só n pl antej ad es per a resoldre un es necessitat s vita ls
de l'h ome . Per a co mprendre aquesta rel aci ó entre ed ific i i hom e ca l rec órre r a ls mèt od es pl an tej at s per la etnografia .
Per tant prop osem un mèt ode d'estudi on s' integ ren d'un a man era co mpleme ntà ria aques tes tres disc iplines, qu e resulten fon am ental s a l'hor a d' en te ndre les caracte rís tiq ues de les ar quitec tures ru ral s. B asant-n os en aquestes pre misses met odol ògiques hem co nf igura t l'estructura de l'estudi.
~ L a d esap aric ió progress iva d'aqu est patrim on i ha es ta t e l motiu de
que la Ley 16/1 985 d el Pa trim on io Hist órico Es paño l faça referèn ci a a la
se ua pro tecc ió i es tud i co m a un a ex p ressió rell e vant de la cu ltu ra tradi ciona l del po ble .

2. \.

T O RR E NT , UN ESPA I MARGINAL DE L A COMA RCA D E L 'H oRTA

Per a la re alit zaci ó de qu al se vol es tud i, en primer llo c cal oferir un a
c la ra delim itaci ó de l'esp ai . E l mar c on s'integ re n totes les rel acion s humanes i soc io lòg iques es me ntades qu e es pod en refl ectir a través de l'arquitec tu ra l'en contrem de finit a la co ma rca. Aqu est a ge ne ra lme nt presenta un s
tre ts físi cs bast an t s im ila rs (re lle u, clima, veget aci ó ... ) qu e ten en un a certa
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in flu en ci a e n un a unitat construc tiva pel qu e fa als seus e lements es truc tural s (mate ria ls, gross ària del s murs, inclinació de les ve ssants , etc. ). Per
a ixò e ls geòg rafs del segle XI X va n in sistir en e ls trets físics com a e leme nts integ rado rs de la co ma rca, ac os tant-la al concepte de regió natural.
Aq ues ta co ncepc ió encara la trob em a l'obra de Dantín Cereced a Las
regiones natura/es de España, publica da l'an y 1922.
Sense de ixar de costat e ls trets fís ics, direm qu e aquesta unitat ve
marcada so bretot pel s fac tors soc iològ ics. És l'home i les se ues rel aci on s
d ins la co munita t el qu e config ura un a coma rca. Aqu est modi fi ca l'esp ai
on s'asse nta parcel-Iant la supe rfíc ie, cultiva nt, obrint ca m ins, edificant ... ,
pe r ada ptar- lo a unes necessit at s conc retes i per obte nir d'ell un s recursos
necessaris per la se ua subs istè nc ia. Aqu est es pai i aques tes rel acions soc iològiques que es produeixen din s aquest mar c ac tue n co m e le me nts de
co hesió intern a, al mateix temps qu e pod en pl ant ej ar un es barrer es qu e
l'aïll en re lativament de l'exter ior. Aqu est conj unt de rel aci on s pot rom and re estab le o qu asi estable durant alguns seg les . Ún ica me nt aques tes fo rmes de vida es ve ura n desestructurad es a les darr er es dècad es com a co nseq üè ncia del pr océs d'urbanitzaci ó i mecan ització on s'ha vist immer s e l
camp a l'estat espanyo l.
Aquests tre ts pec u lia rs i ide ntificatius de la co marca s'accentue n en
aque lls nuc lis que hi act uen co m a ce ntre, i va n difumin an t-se en allunyarnos-e n d'eIls, podent-se observa r fins i to t als se us límits clares infl uè ncies
de les veïnes .
El muni cipi i e l se u terme es presenten co m un marc territori al inferio r a la co ma rca . Per ò si bu squ em un àre a qu e integre tot a aquesta unitat
cultural, el te rme muni cipal apare ix com una porció més d' aqu eIIa qu e po sseeix ca racteríst iques sim ilars a altres del se u volta nt, i per tant no la int egra to~ta. Pel co nt rari , ofereix ce rts avantatges a ni veII de catalogac ió i protecció, ja que són e ls aj unta me nts els qu e te ne n co mpetències en matèria
urbanística per fer - la eficaç ( LLOP, 1993).
Des d'aquests plantejame nts, e l cas de Torren t se' ns most ra co m un
àrea que ofereix ce rt inter és, j a qu e es tract a d'un es pa i mar gin al de la
co ma rca de l'H ort a Sud on es poden veure perfectament una confluèn ci a
de les arqui tec tures carac te rís tiques de la coma rca de l'H ort a i així mat ei x
de les altres veïnes co m ara la Rib er a Alt a i la Fo ia de Buñol (BESÓ, 1994).
Aquesta margin ali tat, man ifest ad a també pel qu e fa als tret s ge og ràfics, j a
fou plantejada pe r Bu rr iel ( 197 1).
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I MED I FÍSIC

Resul ta interessant estudia r alguns trets del medi físic, com ara el relleu ,
el cli ma, la hidrografia i la vege tac ió, per veure de quin a manera influ eixen en la
co nce pció de l paisatge i dels elements que la integ ren. Per això dediquem el
prime r cap íto l al coneixeme nt del med i fís ic co mprés din s els límit s del muni cipi de Torren t.
El relleu pot donar un a explicac ió pel que fa a la localitz ació de determinades tipologies en un lloc concret. En llocs esquerps és possible aprofitar e l
medi co m a eleme nt constructiu, co sa que s'obse rva tan sols tímidament a algunes arquitec tures apareg udes al secà de Torrent. L'estudi de la litologia és important si tenim en co mpte que l'home tradicional se serveix dels materi als qu e
hi troba al seu vo ltant per a construir. Per això, junt als mapes de localit zació
de ls ed ificis, ofe rim un mapa geològ ic per pod er veure din s de cada àrea, de
qu ins mater ials litològics disposa el constructor. D'aquesta manera trob em l'explicació de com als terrenys de l'horta on predominen els materi als argilosos
hom recorre a tèc niques com la tapia o l'atovó, mentre que al secà hom empra
fonamenta lment la maçoner ia (DI PIETRO, 1986).
El clima és un altre facto r que influeix en la conce pció de les est ruct ures
arq uitectò niques . Ca l co nsiderar fonamentalme nt la temperatura i les precipitacio ns, i en una menor mesura altres agents meteorològics com ara la insolació i e l
vent. Aquests factors influeixen fonamenta lment en l'orient ació de l'ed ifici. La
temperatura influeix en les obertures i en el gruix dels mur s. Les precipitacions
estan en estreta relació amb la inclin ació de les cobertes. Din s el medi mediterrani pred omin en cobertes poc inclinades i amb un forjat poc reforçat, si el comparem amb el d'altres regions on tenen que suportar el pes de la neu i vess ar-la
fàcilment (DI PIETRO, 1986). Aqu esta benedicció del clim a de la Medit erràni a
poss ibilita que pali de les activitats hum anes es puguen desenr otllar a l'aire lliure.
La llum inositat, en relació amb el factor tèrmic, influ eix en el maj or o
menor tama ny de les obe rtures. La seua localització i tam any atén moltes vegades a la direcció i a les ca racterístiques dels vents.
També ca l prestar atenció a la hidrografia, ja qu e un dels fac tors que
possibi liten l'assentament hum à és la disponi bilitat d'aigua. No so ls ca l ten ir en
compte els cabals supe rficials, sinó tam bé les capes freàtiques subterrànies, que
de vega des afloren a la superfície en forma de fonts. En altres ocasions, si la
seua profund itat és escassa, són ca ptades mitjançant la perforació de pous.
Ca l també obtenir un mínim coneixement de la vege tació natural tant
arbò ria co m arbustiva, ja que molt sov int aques ta so l aprofitar-se en alguns e leme nts es truc tura ls, co m ara e ls forj at s o les co be rtes, i també en altres e lements de fu steri a.
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2.3. ARQUITECTUR A I PAI SATG E AGRARI
E l pai sat ge agrari es presenta com e l resultat de la intervenció qu e
e fectua l'h ome so bre un medi natural concret per tal d'obtenir o produir un s
rec ursos qu e e l permet en la seua subs istè nc ia . Per tant , cal partir d'una detallad a de scripci ó del medi natural per e xp lic ar la formació del pai satge .
D'aqu esta man era hom pot trobar zon es millor comunicades i d'altres aïllades per la presèn ci a de terrenys escarpats, curs os d'ai gua, etc .; zones de major aprofitament agrícola per un mi croclima mé s benigne o per una millor
qua lita t del sò l, i d'altres qu e , donades les condi cion s de sfavorables, se ra n
des tina des a un apro fitament pecu ari o for estal. Segon s e ls di stints u so s del
sò l e ns trob em amb difer ents tipologi es arquitect ònique s relacionade s amb
l'acti vit at qu e hom du ga a terme.
E ls cu ltius influeixen e n la pr esèn ci a de di verses dep endències relaciona des amb la se ua ges tió , producci ó, e m magatze m atge i tran sformació (D I
PIETRO, 1986 ). Servesqu en d'exempl e els g ra ne rs, trull s, alm àsseres, cambres per a la c ria nç a del cuc de se da , rel aci on ad es am b e ls cu ltius de cere a ls,
vinya, o live ra i m or er a resp ecti vament. Aquestes instal-l acion s han estat les
prime res en ve ure's afec tades al perdre la se ua fun ci on alitat ori ginal com a
cons eqüè nc ia de la mod ernitzaci ó de les ex plo tac io ns.
També e l m aj or o men or pes qu e tin gu en e n la co m arc a les activitat s
pec uà ries influ ei x en la pr esèn ci a o absènc ia de installacion s rel acionades
amb el ram at , co m ara es ta bles, co rra ls, etc. La se ua ubi cació hi haurà de
posar- la e n rel aci ó am b les ve re des per on c irc u len e ls ramats, i amb la p roxim itat a mb e ls llocs de pastura .
Les ac tivita ts ex trac tives, localit zad es fonamentalment en zones incultes o fo res ta ls, pod en es ta r lligades a un determinat tipu s d'edificacions qu e,
ge ne ra lment, presenten un es conce pc ions arqu itec tò n iques molt primiti ves.
Es tract a d'abri cs o refu gis temporals per a resguardar-se en cas de mal temps.
També ca l tenir en co m pte la situac ió del nu cli de pobl ació resp ect e a
les cons trucc io ns di sp er ses, ja qu e ge ne ralme nt e ls habitatges permanents
so le n apa rè ixer més freqüentment co nforme e ns hi ane m a llunyant.

2.4. A RQU ITECTURA I HOME
En l'estudi de les co ns trucc ions no pod em obl idar-nos del paper de l'h ome co m a indi vidu integrat din s d'un a comunita t definida amb una personalitat
prò pia . Basant-n os en una anà lisi detin gud a de les fit xes de camp podem ex tra ure un es idees de co nj unt resp ect e a l'organitzaci ó de l'esp ai , concepc ió del s
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d istints e lements co nstruc tius, etc . A més a més con vé entrev ista r a membres
d' aques ta co mun itat so bre det erminats asp ectes referent s a les rel acions i co mpo rtam ent s de l'home resp ecte un a determin ad a co nstrucc ió.
Habitualment e l pr opi et ari de l'edifi ci parti cipa direct ament e n e l procés de co ns trucc ió, aj uda nt a altres person es de la matei xa comun ita t qu e hi
in terven en més activame nt per mostrar un a es pec ia l habilitat per a la co ns trucció . Co nvé co nè ixer e l pap er qu e juga e l pr opi et ari e n qu ant a l di ssen y i
pl ani fica ci ó de l'obra . Per això es diu qu e e ns trobem davant un a arqu itec tura popu lar, pe rquè es tà co nce buda i realitzad a per ind ividu s pe rtanyents a l
po ble i int eg rat s a la co mun ita t rural. Es tract a d'esbrinar quine s só n le s fo rmes d'organit zaci ó del treball i e l tipu s de ferram entes, instruments i med is
que hi inte rve ne n, així co m la possibl e ex istè nc ia de tr adi ci on s o ritu s a l
vo lta nt de la co ns trucc ió rel acionats amb el se u come nç a me nt o fin alitzac ió .
Ca l tenir e n co m pte la morfol ogia qu e ado pte n les pl antes del s ed if ic is. Les fo rmes a rro do nides co rres po ne n a concepc io ns cons tructives m és
primiti ves que les ang u lars. Ai xò no pr essuposa qu e les primeres hagen d'ésse r se mp re més antig ues cro no lòg icame nt qu e les segones, j a qu e és fre qüent aprecia r un a co nv ivè nc ia e n e l te m ps de diferents tr adi ci on s.
Ta m bé ca l pr estar ate nc ió a det ermin at s detall s co ns tructius o n es manifesta més oberta me nt e l gus t i la person alitat carac te rís tics de cada co m uni tat rural , com ara e ls ràfecs, formes de les llindes, treb all s de fe rre ria, de
fu steri a, pa vimentaci ó, ferramentes de les portes, etc.
Co nvé co nè ixe r e l g ra u de co nv ivè nc ia e ntre homes i a nima ls i va lo ra r
la seua im port àn c ia din s la co mun ita t. L 'ab sèn cia de se pa ració e ntre es pa is
hum an s i a ni ma ls és e nc ara un sig ne qu e ha per viscut de les formes de vida
primit ives . Si aquesta separac ió es fa efectiva, ca l ve ure de quin a fo rma es
materia litza: si e ls ani ma ls es ta n e n co ns truccio ns ind ep endents, si es ta n din s
e l m at e ix habit at ge humà per ò se pa ra des per un par am ent, o si úni cament la
separaci ó ve figurada pe l ca nv i de la mor fol og ia de l pav ime nt, un g raó de
pe dra, etc.
Als habit at ges , la cui na se' ns pr esenta co m e l principal co nj unt d'e stu di . A hí se situa la llar co m a e le me nt de soc ia litzac ió més important , e l qua l,
un a vegada e ncés per det ermin at s membres de la família, a mé s d'oferir e l
se u aport ca lo ríf ic, ac tua co m e le me nt co hes iona do r de tot e l g ru p famil ia r
reun it j unt a e ll. La llar mar ca, a més, e l ce ntre de l'habitat ge , i al se u vo lta nt
en ce rts casos pod en aprec iar-se una sè rie de j erarquies, tot dep en ent de l'apropam ent o a llunyame nt resp ect e del mat ei x tant e n la posici ó qu e hom oc upa
a la tau la, a ixí co m e n la di sp osici ó del s dormitori s, etc .
Una o rga nitzac ió més o men ys co mplexa d'aquest habitat ge pot apreciar-se observant e l grau de se pa rac ió m at erial e ntre e ls di versos espa is rel a-
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cio nats amb les activitats humanes que s'hi duen a term e: el treb all de les
dones, l'alim entació, o el descans.
Poden mater ialitzar-se determin ades actituds encaminades a la protecc ió, tant de les insta l-lacions com dels seus ocupants, bé siguen homes o
animals, respecte als mals esperits o forces malèfiqu es. En aques t sentit ca l
explicar les flors de card que apareixen a les llindars de les port es, o els
retaules ceràmics amb imatges de sants que es co l-loque n tant a les faça nes
de les cases co m damunt de la llar o els pessebres dels animals.

2.5. C ARACTERíSTIQUES DE LES ARQUITECTURES POPULARS
Molts dels estudiosos del patrim oni etnològic co incideixen en ressaltar el seu ca ràcter popul ar i tradi cional. Aquests atributs s'ex plique n perquè
aques tes co nstrucc ions han estat co nce budes i realit zades per indi vidu s
pertan yents a les classes populars, basant- se fonamentalment en una tradició
local. Tant M. S únc hez ( 1987) com C. Flores ( 1979) en alguns dels seus
estudis han tip ificat algunes de les característiques de les arquitectures populars, des de dos punts de mira ben diferent s. El primer estudia les característiques de les construccions partint de la mentalitat popul ar, mentre que el
sego n les analitza des dels plantej ament s de l'arquit ectura acad èmi ca. Flores
introd ueix una delim itació cro nològica a tenir en co mpte per a l'estudi de
l'arquitectura popu lar, queda nt incloses dins aquest conce pte les co nstruccions fetes amb materials i tècniques pròpies de l'època pre-indu str ial.
Tanmateix, els autors que han estudiat les arquitectures popul ars co inc idei xen en destaca r co m a fac tors ca rac terístics la funcionalitat, el natura lis me o l'adaptaci ó a l medi , i e l fo rt pes de la tr adi ci ó. Lli gat s i
interrelac ionats amb aquests s' individualitzen altres trets, dels qua ls volem don ar co nstànc ia.
La fu nc iona litat és una carac terística inherent a les arquitec tures popula rs, ja que aquesta intent a donar respostes a unes necessitats concretes,
de la forma més ef icaç, fàcil, ràpid a i barata (FLORES, 1979). Aquests cone ixe me nts co nstruc tius els qu ali fica S ànchez ( 1987) com un co d i àg ra f,
transmés de manera sapiencial, mitjançant el coneixement del qual s'assegura en certa manera el co ntro l sobre la natur a. Per això no és gens estrany que
aquestes co nstrucc ions aporten solucions perfectes per a certs problemes
biotònics i soc iològics.
Un altre factor en el qual incideix S ànchez és el natu ral ism e , ja que
aquestes edificacions se serve ixen dels materi als que ofereix el medi natur al
més immed iat, i moltes vegades són tractats mitjançant una transform ació
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mol t simple co m ara la desb ast ació. Per això en una matei xa tip ologi a pode m trobar so luc ions tècn iqu es ben di ver ses segons la comarca on es localitze n d'acord amb e ls materi als empra ts i amb les tècniques utilitzad es per a l
se u tract am en t.
Flores i S ànchez fan espec ial refer èn ci a al ca ràc te r tradicion al , j a qu e
aq uesta és fruit d'un es expe riènc ies positi ves ac umulades qu e es tr an sm et en
de ge ne rac ió en ge ne rac ió de forma oral. El pes de la tradi ci ó a l'hora de
co nce bre un a ed ificac ió és ev ide nt, j a qu e en e lla s'hi troben les soluc io ns
adequa des i pr ob ades de man era empírica davant e ls problem es qu e hom
intent a resoldre . Per tant , es tra cta d'un sabe r fruit de l'experimentació, i a ixí
ma te ix indi cad or de ce rts co mportame nts human s: l'adaptabilitat al medi físic i l'ad aptaci ó d'aqu est. Per ai xò Fl ores ( 1979) afirma qu e «esta íntim a
relacion con el suelo, el cl ima, los conoc im ientos y la tradicion del pais
confi ere a es ta a rquitect ura un ca ràc te r coma rcal y a ún local ».
Respect e les respostes als pr obl em es biot òni cs ca l pr estar ate nc ió a
ïh eli ot ropia o ce rca del sol co m un del s fact or s ca rac te rís tics de les co ns tru cci on s pop ular s (SA CHEZ, 1987 ). Per a ixò s'intenta segons les necessit at s
buscar e l so l a l'interi or de ls es pais habitat s, motiu pel qu al es loc alitzen les
obe rtures de ls mur s entre l'est i e l sud . Per ò d'altres vegades, per m otiu de la
co nse rvac ió del s a liments o criança de determinat s product es co m ara e l vi,
es fui g de l so l. Per a ixò aques tes instal -lacions se so len ubi car orientade s
entre e l nord i l'oest.
S ànchez ( 1987) també plantej a la hidrofília co m una de les c aracte rístiques de les cons trucc ions . Els homes i e ls animal s ten en necessitat d'ai gua,
motiu pel qu al e ls habitat ges on s'ha de residir, encara qu e siga per un cur t
term ini de temps, en preci sen. Per això es co nstata un a ce rca de l'ai gua respec te la ubi caci ó d'a lguns ed ific is de d ifer ents man er es: ai gua supe rfic ia l
proceden t de fo nts o barran cs, o ca ptada mitj ançant pou s o alj ubs. Aquest a
necessi tat pe r abas tir-se d'aigu a dón a lloc a un a sèrie de co ns trucc ions que
e n la maj oria de casos ca l es tendre-les en rel aci ó amb la presèn ci a d'un habitatge: alj ubs, bro ca ls de pous, etc .
Una a ltra ca rac te rística qu e va lligad a a l caràc te r popul ar de les co nstru cci on s és l'anonimat. San ch ez ( 1987) insistei x en qu e aquest ano nima t és
re lat iu, ja qu e di ns d'una co munitat local hom té co ns tà nc ia or al de quin s són
e ls auto rs de les co ns truc c ions, la qu al es perd al ca p de du es o tres ge ne ra c ions qu an desap arei x la mem òri a. Per això les obres cons truc tives ca l entendre-les co m a obra de la col-lectivitat, i no de per son es con cret es, ja qu e
a l pr océs de co ns trucc ió no interveni a un a so la per sona, sinó també la rest a
de la famíli a i a lguns altres membres de la comunitat veïn al.
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L'arquit ectura popular és eminentment pragm àtica , en primer lloc perquè dóna resposta a unes necessitats prim àries com ara l'habitatge, emmaga tzematge de productes, refu gi, etc., i a més a més, perqu è ex igeix un alt grau
d'eficàc ia davant la resposta a unes certes necessitats plantejades co m la protecció a determ itats factors climàtics, els accidents del terreny, o les formes de
prod uir i de viure (SANCH EZ, 1987). Un reflex d'aquest pragmatisme se'ns planteja en les poques co ncess ions a la decora ció que hi aparei xen.
Com a factor rela cionat amb el pragmati sme i la funcion alitat es taria
e l de doblet lab oral, entés des de do s punt s de mira (SANCHEZ, 1987). Els
seus co nstruc tors són e ls mat eixo s que utilit zaran l'edifici , per això construe ixen en aqu ell es èpoques quan hi ha poca feina al ca mp. Per altra banda
l'edifi ci és utilitzat co m un medi de treb all. De vegad es, enca ra qu e e ls homes que hi inter veni en no eren els propi etari s, sí que ajudaven co m a man obres d'altr es llaurad ors més experimentats que co nstruïe n.
Resul tant de vàries de les ca racterístiques es mentades és la acron ia
(SANCHEZ, 1987 i GARCÍA GRI DA, 1987) Norm alm ent no es pot prec isar la
da ta de l'obra a no ser que figure en qualsevol lloc. Per altra band a tamp oc hi
ha una co nstà ncia docum ent al al ser oral tota la tradició co ntrac tua l. Aix í
matei x, co m argüe ix Flores ( 1979 : 35-36), l'absència d'un estil co nc ret per a
cada època co m es pot veure a l'arquitectura oficial, impedei x datar-l a amb
suficient aprox imac ió.
De l'acronia es desprén la m odul-Iaritat, Aquest tret el defin ei x S ànchez
( 1987) co m la co ntínua ada ptac ió i reaju st que es produei x a partir d'un mòdul base que es va co mplementant i ampliant, però respectant sempre la unitat de co nj unt. Flores ( 1979) a més aporta din s aques ta característica la relac ió ex istent amb altres co nstrucc ions aux iliars que form en part del co nj unt
co m ara els co rra ls, e ls pous, aljubs, palli sses, etc.
~'(/l ·l() c(/ lism e d'a questes co nst rucc ions ens fa imp ossi ble atribuir
l'ori gen de ce rtes estructures a un es pa i geog ràfic-c ultura l co nc re t des del
qua l s'hauri en pro pagat. Es tract a més a pen sar en un a resp osta co muna a
dete rm inat s im pera tiu s co mu ns so rg its e n c irc ums tà nc ies co mu nes
(SA CHEZ, 1987).
Una altra ca racte rística és la baratura, co nseqüè nc ia del recurs a materials abu nda nts en superfície, i incrementada en que aques ts mater ials permeten fàci lment ésser reut ilitzats en unes altres co nstrucc ions, i ésser apro fitats amb un a rendi bilit at màxim a (SANCH EZ, 1987 i FLORES, 1979). Però
sego ns co ns tata Flores a l'arquitectura popul ar no s'es talvia en això que a la
llarga puga ocasionar maj ors dispendi s, com ara el gruix del s murs, la seg uretat a la cobe rta, etc. Per això es tracta de solucions elementals i poc cos toses
generalment.

PLANTEJAMENTS METODOLÒGICS

25

La va rie tat tipològica diferèn cia les co nstrucc ions popular s de l'arquitectura oficia l, molt més hom ogen eït zad a i est ilitza da. L'arquitectura popular
crea unes for mes que s'adapten al lloc, estac ions, mat eri als, usos múltiples,
etc . (SA CHEZ, 1987). En aque st sentit co incide ix Flores ( 1979 : 49) i afirma
que la finalita t de l'arquitectura és e l don ar soluc ions immedi ates a problem es
co ncrets, pe l qu e afirma qu e no es pretén la creació de tipu s, enc ara qu e inco nsc ientme nt hom ho aco nseg ue ix per l'acat am ent a la tradi ció.
La so lid es a és un a a ltra caract erísti ca relacionabl e amb la bona qualit at del s mat erial s, i amb les bones tècniques cons tru c tives arreple gad es
per la sav iesa popular. Aqu esta so lides a és apreciable fin s i tot a les con strucc ions e fíme res (SANC HEZ, 1987 ).
U na a ltra qu alit at és la con tin u ït a t , Es perpetuen e ls mod el s, tècni ques i man eres, se mpre i qu an la fun ci on alitat, la baratura, i qu al se vol a ltra necessit at no aco nse lle introduir canv is i modificacions (SANC HEZ, 1987
i F LORES, 1979).
Una a ltra ca racte rística és s'un trop o cen trísm e , enté s l'h ome co m un
e leme nt natural més, encara qu e co nv é dest acar e l seu pap er d omin ant
(SA 'CHEZ, 1987 ). E l fer les co ns truc c io ns a la mesura de l'h ome fa que
s'ev ite n e ls gegantis mes i les oste ntac ions vanag lo rioses .
La so brietat orn ame nta l es rel aci on a am b l'au st eritat (SANCHEZ, 19 87 ).
M olt s pocs só n e ls e le me nts qu e ado rne n les teul ad es, paret s, portes, llindes. C om a molt es blanqueg e n e ls paraments, tenint a més aque st a ope rac ió un a fun ci ó de pro tecci ó de les es truc tu res.

2.6 . P RESENT

I FUTU R DEL PATRIMON I ARQU ITEC TÒ NIC RURAL: MES URES

LEG ISLATIVES DE PROTECCIÓ

La desest ruct ur ac ió i desapari c ió de les fo rmes de vida tr adi ci on al s
arre lades di ns un territ or i de forma secu lar co m a co nse qüènc ia del s ac tua ls
ca nv is que ex pe rime nta la soc ietat, han desp ert at un a certa sens ib ilitat, pal esa tan so ls a nive ll del s es tud ios os, pel qu e fa a la co nservació i prot ecci ó
d'aqu est pat rimoni.
Aq uesta pr e oc upa c ió qu ed a rec ollida le galment a l tít ol VI de la
L ey 16/1 9 85 , d e 25 d e Ju nio, d el Patrim onio Hi stórico Españo l, L'arti cl e
46 di u que formen pa rt del patrimoni hist òri c es pa ny o l «los b ien es muebles
o in m u eb l es y lo s co n oc itn ie n tos y a c t iv ida d es qu e s o n o h an s id o
ex p re si o n re leva n te d e la cu ltu ra tradi c ional d el pu eblo esp a ño l en sus
asp e ct os tnat e ri a le s, soc ia le s o esp i rituu les» e ls qual s confi guren e l patrim oni e tnog ràfic .
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L'articl e 47 de la mateixa llei fa una di stinció entre béns immobl es i
mobl es de c aràc te r etnog ràfic. El s primers els definei x com «aque llas ed ifi caciones e in stalaci on es cuyo modelo cons truc tivo se a exp resion d e co nocimientos adquirido s, arraigade s y transmitidos consuetudina riamen te, y cuya
fac tura se a com ode, en su conj unto o parcialmente, a una cla se, tipo o forma a rquitec ton icos utilirados tradicionalmente por las co m un idades o g rupos humanos» , E ls bén s mobl es són «todos aquellos objetos qu e constituyen
la manifesta cion y el producto de actividades laborales , esté ticas y lúdica s
p ropia s d e c ua lqui er g r upo human o , arrai g ada s y tran smitida s
consue tud inariatn ente»,
El punt tercer de l'arti cl e 47 de la llei ofereix protecció admini strativa
a tot s els bén s qu e int egren e l patrimoni etnogràf ic, i en cas de que es tigue n
e n se riós risc de desapari ci ó planteja l'adopció per part de l'Admini straci ó
de m esures e ncam inades a se u es tud i i documentaci ó c ie ntífics: «Se cons id era qu e tien en va lo r etnog rdfico y gozardn de protección administrativa
aq ue lles co nocim ientos y acti vidades qu e pro cedan de m odelos o t écnica s
tradici on al es utilirados por un a d et erminada co m un ida d. Cuando se trate
d e co nocim ien tos o ac tivida des qu e se hallen en previsible p eligro d e
desa parecer. la Adm inistrac ión co mpe tente adoptar àlas m edidas opo rtunas
co nducen tes a l es tudio y do cum entacion cie n tificos d e estos hi en es ».
Partint d'aqu e sta base legi sl ativa, la Generalitat Val enci ana, qu e té
co m pe tè nc ies e n matèria de patrimoni hi stòric de s de l'any 1984, va crear
la U n itat T ècni c a d' Etn ologia, qu e actualment depén del Servei d'Arqu eologi a i Etno log ia de la Direcci ó Gen eral de Patrimoni Cultural d e la C onse lle ria de Cultura. Sego ns Ll op ( 1993) «la s co mpete nc ias d e la citada
Un ita t T ècnica d 'Etn ol ogia es tan rela cionadas con la prote c ci ón d el
Patrim onio Etno lóg ico, en se ntido amplio, abar cando d esde la cultura trad ic io na ! hasta c iertos as pectos de la cultura industrial. La s a cti vidades
esttin di ri gida», prioritariamen te , al es tud io, la prot ecci ón , la difu si ón y la
restaura ci on d el Patritn onio Etno lóg ic o d e la Comunidad Val en ciana,
in cidiendo especio lmcnte en el Patrim onio Material, y sobre todo en los
lnmu ebles d e lnter és Etn ol ógi co ».
Aqu e ste s co mpe tè nc ies s' ha n mat erialitzat fonam entalment e n l'encà rrec d'in ventari s, qu e de s de l'Administraci ó es c ons ide re n co m un a ferra menta bàsi ca per a definir e l patrimoni so bre e l qual es vol actuar. Una
vegada fet s e ls in ventari s la Consell eria de Cultura in sta al s ajuntaments
o n es loc alitzen e ls immobl es a prot egir-los s i e nc ara no ho han fet , j a qu e
aq ues ts só n e ls qu e ten en co m pe tè nc ies e n matèria d'urbani sme. Actu alment s' ha n realitzat al gun s inv entari s ge ne rals, qu e abast en tol l'àmbit de
la Co mu nita t Valen ci an a , afec ta nt la localitat de Torrent sols e ls inv entari s
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de ret aul e s ce rà m ics. Per a realitzar e ls in ventari s territorial s d e bén s im mobl es, s' ha e leg it com a unitat la comarca, ja que «la organira cion del
territori o en cotna rcas es mu ch o mas coherent e para la etno log ia, en tanta
q ue so n unidades t erritoria les mu cho mas co he rentes y cohesio nadas
culturalme n te » ( L LO P, 199 3) . A la dat a actual , l'inventari etno lòg ic de la
co marca de l'H orta Sud encara es tà per fer. Per això , l'admini stració autonòmi ca encara no es troba e n condicions, pel qu e fa a la localitat de Torrent , de de finir quin s del s pocs ed ific is qu e queden só n di gn e s d'ésser protegi ts.
A niv e ll municipa l le s compet ències urbaníst iques i de protecc ió de l
patrimoni imm obl e dep en en del s ajuntaments, les líni es d'actuació del s qual s
ve ne n regide s pel Pl a Gen eral d'Ordenaci ó Urb an a. En s so rpré n qu e e l p la
de To rre nt , qu e fou ap rovat e l 199 2 , no contempl e la protecció de cap immob le de c aràc te r etno lògic-.
És c la r qu e per garantir la co nse rvac ió de qu al sevol immoble ha de
tenir un a fun ci on alitat concreta' . Molts del s ed ific is qu e hem catalogat aparei xen inc losos din s o prop d'algunes urbanitzacion s re sid encials de Torrent.
Per ai xò una bona man era d'as segurar la seua co nservac ió dotant- los d'una

4

Pul ín ( 199 0) c ri tica qu e a lg u nes norm ati ves arq uitec tó niq ue s y d e seg ur eta t só n massa
ríg ides i i mpossib les d'apli car pe l qu e fa a la rehabil it ac ió d 'edifi ci s tr adi ci on al s. E n
aq ues t se n ti t pla nteja un a re vi ssió d e les normes per ada pta r- les a la re a li ta t de la rec uperac ió del patri m o ni arquitec tò nic rur al. A I mat e ix temps p ro posa un a sè rie de me su res a te n ir e n co m pte per a in centi var la reh abilit aci ó d 'edi fici s . Pel q ue fa a ls aj u ntament s parl a d 'e xen c ion s fisca ls de llicè nc ies i de co ntribuc ió urbana , in sta a qu e les
co m u n ita ts au tò no mes a plantejar una políti ca d e c rè di ts a bai x int er é s , i pl ant ej a la
recu per ac ió d 'ofic is artesana ls perdut s, tot co mp ta nt am b e l recol zam ent d e les ad m ini s tr ac ion s públ iques , co m u na fo nt de ma d 'ob ra es pec ialitz ad a per dur a te rm e le s
rehabil itac io ns.

5

A més de la le gi slac ió so bre patrimo ni hist òr ic ex is te nt a l'est at espan yol, a n ivell in ternacion al s' ha n sig na t a lg u ns aco rds . L'articl e 5 de la C art a de Venèc ia de 19 64 e ns d óna
a lg u nes o rie ntac io ns pe l qu e fa a la con serv ació del patrimon i te nint e n co m pte la se ua
uti lit a t so c ia l: «La co nse rvacion de los monum ent os se be nefi cia sie mp re ca ll la

dedi caci àn de estos a ulla [un cion útil a la socie dad; esta ded ica ci àn es Im es descab!e,
pero il O pu ede lli debe alterar la disp osici àn o el decoro de los edific ios. Dent ro de los
limites se deben conce bir y autorizar todos los arreglos exig ide s por la evo lucion de
los usos y las cos tutnbres» . Ell aq uest sentit ve a ref erir-se Pul in ( 1990 : 6 17) quall
indi ca que «est e derecho al uso lla ha de entendc rse só lo como ulla postura ética, silla
como la apl ícacion conceptual de bien pa trim onial, es decil; el eleme nto capa; de ge nerar bcnefici os, il O so lame ntc cultura les, silla tambi én eco nomicos» , I e n la co nse rvac ió jus tifi c a l'a pli c aci ó d e no ves tec nol og íes din s un es co m pati bilitats am b la co nstr uc c ió e x is te n t.
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funcionalitat se ria inclour e'ls din s les àrees d'ús recreatiu i social co ntemplades al Pla General d'Ord ena ció Urbana de Torrent per a aques tes zones
residencials».
Però tota política de protecció patrimoni al requ erei x un ce rt grau de
co nc ienc iac ió soc ial ( CARTA DE ATENAS PAR A LA PROTEC CIÓN DE MONU MENTOS,
193 1), més necessària enca ra pel que fa a una parcel-la novedosa co m és e l
patr imoni etno lòg ic. Per aquest motiu pen sem que és imp ort ant la di fusió
d'aquest pa trimo ni mitj ançant la creació de museu s i del suport d'entitats
públiques per a la realit zació i la publi cació del seu estud i.

6

Úbed a ( 1990) ha pub licat un cas pràcti c de reh abili taci ó d'un a casa ru ral pe r a ser destinada a hab itatge . respectant to ta lme nt e l se u as pec te i ada pta t el se u interi or a le s co ndic io ns
de la vida mod e rna .

Capítol I

EL MARC FÍSIC
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Localit zació del term e de Torr ent: I. Torrent - 2. Picanya - 3. Alaquàs - 4 . Aldaia - 5. Chiva
6. Godelleta - 7. Torís - 8. Montserrat - 9. Picassent - 10. Alcàsser - I I. Albal - 12. L'A lbufera
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La su pe rfíc ie actual del municipi de To rren t que da co mpresa en un a
ampla fr anja de 69 ,37 qu ilòmet res quadrats que s'extén lo ngitud ina lme nt
d'est a oest. Limita al nord amb el s termes d'A laquàs , A ldai, i X iva, a l'oe st
amb God e lleta i Torís, al sud amb Montserrat, P icassent i Alcàsse r, i a l'est
amb Albal i Pican ya .
Com a tret s definitori s d'aquest territori ca l fe r referència a un espai
ubicat e n una zona cie transici ó entre la plana litor al medi te rrània i les co marques muntan yoses de l'interior; a un c lima su btropica l d' hiverns sua us i
d'estius ca lo roso s, on les precipi tacions es co ncentre n als mesos de tard or i
primavera ; a un a xarxa de drenatge de llit s secs pel s qu al s so ls d iscorre l'a igua cie forma torren cial durant les èpoques de prec ip itac io ns ; i a un a vegetac ió esc le r òf illa i llen yo sa adaptada a la insufic iènc ia híd ric a, trets tots ells
qu e co ntribue ixen a cr ear la imatge d'un medi natural característic de ls paisatges mediterranis.

I. EL RELLEU
El te rme cie Torrent qu eda situat en un a zona cie tra nsició ent re la p lana litor al i les se rres de l'in ter ior. Presenta un a mor fol og ia prou se nz illa: la
part orie nta l enc ara part icipa de la pl ana costa ne ra , cies de la qua l es va as ce ncl int conforme ens an em e nd insant cap al pon ent, don ant pas a un rell eu
ondu lat cie suaus turon s. Aques ta d isposic ió es refl ect ei x en la co m pos ició
del s sò ls. La p lana litoral ens mostra un a terr a arg ilosa, men tre qu e en la
zo na de tran sici ó predominen e ls sò ls calcaris.

I. TOPOGRAFIA
E l co ne ixe me nt cie les for mes del rell eu és import an t pe r a co m pre ndr e l'or ganització dels diferent s e le ments que int egr en e l pai sat ge ag ra ri .
La plana lito ral quaternària abasta les te rres co mpreses fins la isohipsa del s 80 metres. De tota aqu esta superfíc ie ta n so ls les ter res localit zad es
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per davall dels 40 metres van rebre aigua de rec des del segle XVII, quan
tenim les prim eres notíci es (PÉREZ MEDI NA, 1985), fins les prim eries del seg le
XX quan es va trencar aque st equi libri plur isecul ar per l'extracció d'aigua subterr àni a mitj ançant l'aplicaci ó de motors de vapor. Una vegada s'ultrapassen
els 80 metre s d'a ltitud , hom s'e ndinsa en una zona de tra ns ició mun tanyosa
respect e a les se rres localitzades a l'interi or. Ju nt aques ta àrea lim ítrof es
troben tres e levac ions imp ortants. El tur ó del Vedat arriba als 14 2 metre s,
present ant un pend ent més abrupte a la vess ant oes t. Davant aqu esta aparei xen M orred ond o i Barret amb 157 i 142 metres d' altura respecti vament.
A partir d'ah í la supe rfíc ie va asce ndint lleu geramen t fins arriba r a
co tes prop er es als 190 metres a les part s més occid ental s del ter me. Hi
destaqu en du es e levac ions : la Serra Perenxi sa , de materi als secundaris, e l
punt més e levat de la qual apleg a a als 329 metres; i una sèrie de turon s
qu e oc upe n tot a la fra nj a sud, el acc ide nt més dest acat del s quals és e l
Cabeçol de l'Aran ya amb 228 metres d'altitud. L'empenta exercida pe r la
massa cie la Se rra Per en xisa so bre e ls mat eri als més modern s del terc iari
que es clep osit aven entre aqu estes du es àrees, ha co nfigura t un relleu de
sua us tur on s di sposat s de form a longitudin al en dir ecci ó es t-oest. Pel s se us
tàl vegs discorre un a xa rxa cie barran cs que dr ena tota la superfície.

2. LITOLOGIA I EDAFOLOGIA
En un es tucl i cie les construcc ions rural s tradic ionals hom no pot ob lidar l'an àli si del s sò ls, ja que és d' ell s cI'on e l llaur ador ha obtingut bo na
part del s materi als emprats en la co ns trucc ió de les edificacio ns. Hom pot
clir que, a grans trets, co inc ide ixe n les àrees clel rell eu que ac abem d'ana litza r amb un a det erminad a co mpos ició litol ògi ca de ls sò ls, i aquests així
matei x apare ixe n rel aci onats amb l'eclat geo lòg ica a la qual hi pertanye n.
La zo na inferi or a ls 80 metres és un a pl ana quaternària de caràc ter
sed imenta ri. Les se ues terres só n arg iloses, cie col or rogen c, riques en ll ims
i matèria orgà nica. Les ca rac te rístiques d'aqu est sò l el fan molt apte per a
conre us bai xos d'hort a.
Pràcti cam ent tota la resta del term e és terc iària. Bon a part de la supe rf ície apa re ix oc upada per terren ys calca ris, idonis per plan tar-hi a lgunes varie ta ts de vinya . Les zo nes incu ltes solen presenta r un a vege tac ió
natural de ca ràc te r llen yós. Per les característiques del sò l, al practicar-se
un a llaurada fond a després d'un a forta pluja qu e l'abl ani ra, hom soli a arrancar clel fon s peclres cie textura irregu lar que afl or aven. Aqu estes ere n
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arrep legades pe ls llauradors i quedaven a disposició de ser emprades en qual sevol tipus d'edificació. Dins aquestes zones calcàries es produeixen filtracions i corrents subterranis que afloren en brolladors, dels quals d'antuvi es
tenen abundants notícies .
AI mapa també es reflexen algunes àrees on predomina un substrat de
terres roges. A les faldes de la Serra Perenxisa apareixen argiles del quaternari. Damunt aquest tipus de sòl, òptim per a cultius herbaris, apareix ubicada j a des del segle XIn una petita superfície de regadiu que dóna nom a la
partida de l'Horteta (FEBRER, 1984). Cap al sud-oest del terme també aparei xen alg unes zones de terres rogenques, però aquestes són de caràcter arenisc,
do nat el seu origen terciari . Als llits per on discorre el cabal de ls barrancs
solen aparèixer depòsits sedimentaris de gresos rojos com a conseqüència
d' un procés d'oxidació.
Tot el terme és dominat per la mola cretàcica de la Serra Perenxisa,
amb roques calcàries. Ahí la coberta vegetal és pràcticament inexistent, ja
que la pedra viva aflora a la superfície. Aquesta presenta unes bones quali tats per a la construcció. Per aquest motiu, el llaurador, quan no disposava
de material suficient per a realitzar una obra, solia anar a la serra a carregar
les pedres que apareixen fracturades a la superfície com a conseqüència d'un
procés de diaclasació.

II. EL CLIMA
Així com per a estudiar el relleu hom pot establir uns límits a nivell
local, encara que les formacions geomorfològiques es perllonguen més enl1à
d'aquest espai, en el cas del clima no resulta fàcil descendir a aqueix nivel1
de particularisme tenint en compte que en última instància depén dels moviments de les masses atmosfèriques que es traslladen efectuant recorreguts
prou llargs. Per això hom pot parlar d'un clima prou homogeni per a la co marca on a penes s'observen diferències d'un poble respecte a un altre, que
en aquest cas venen determinades especialment per l'altura i la continentalitat. Un aspecte de gran importància per al llaurador és el coneixement dels
microclimes, el que unit a una altra sèrie de factors condiciona que unes
zones siguen més adequades que altres per practicar un determinat tipus de
cultiu. Per realitzar un estudi amb aquest nivell de detall hauríem de disposar de dades provinents d'observatoris instal-Iats a diversos punts del terme
de Torrent amb la finalitat de poder enregistrar les diverses variacions
microclimàtiques. Però per diverses circumstàncies no podem disposar de
sèries adequades procedents d'observatoris locals .
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Per aqu est motiu hem recorregut a les dades procedent s de tres observatoris arreplegad es per A. Pérez Cueva ( 1989) . El de Torrent arreplega les precipitacions des de l'any 1962 fins el 1985 , mentre que els de Torís i Mani ses
arreplegue n dad es termop luv iomè triques des de 1950 i 1966 fins e l 1985 respectivam ent. L'observatori de Man ises es trob a ubicat al nord -est del terme de
Torrent , el de Torrent es loca litza al seu nucli urb à, mentre que el de Tor ís se
situa al Ma s de Ca labarra, tan sols a uns qu ilòm etr es del límit oes t del terme.
D'aquesta for ma pode m disposar de tres pun ts d'informació climàti ca que ens
apo rten referències ap roxim ades de l'evolució que registr a el clima a les terres
situades al se u voltant des de l'est fins a l'oest del terme.
El princip al respon sabl e del clima el trob em a la dinàmi ca atmosfèri ca, .
que es regul a pe r la co nve rgè nc ia a la Mediterràni a de du es masses d'air e
càlid de d ive rsa procedè nc ia (una marítima de l'Atl ànti c i l'altra contine nta l),
qu e alterne n de forma estac io na l. Aq ues ts factors co ntribue ixen a la
configur ació d'un clima ag rada ble, que permet a l'h om e mediterrani ga ud ir
de la vida a l'aire lliur e com j a se pot apreciar des de les primeres civ ilitzac ions
qu e es vare n assentar a les ribe res d'aques ta mar. Per ò aques ta tran qu il-lirat
en ocasion s es veu pertorbada qua n es devene n situac ions ex tre mes.

I. LES T EMPER ATUR ES
La temper atura mitj a anu al regi str ad a a l'ob ser vat ori de M ani ses se
situa en 16,53°. Per altra band a, al Ma s de Calab arra de Torís la mitj a anua l
s'estableix e n 15.60°. Aques ta difer èn cia de al voltant d'un grau es pot ex plica r pe r la infl uè nc ia de dos fac to rs fona me nta ls co m ara la co ntine nta litat i
l'a ltura , qu e inc ide ixe n en un descen s de les temperatures. La co rba tèrmica
arriba als valors més baixos a gener, que se situa co m e l mes més fred en
am bdós ob servatori s, amb una temperatura mitj a de 9.6° a M an ises i de 8.8 °
a Tori s. Le s te mperatures augmenten lleu geram ent durant els mesos de febrer i ma rç , produint-se un creixeme nt més imp ort ant durant els mesos de
pri ma vera fins ap legar a l'agost, que és el mes més cà lid de l'an y amb 24 .5°
a Mani ses i 23 .3 a Torís. La d ife rènc ia de tempe ratu res mit ges res pecte al
mes de juliol és mo lt lleuge ra (mig gra u a M ani ses i 0. 2 dèci mes a Tor ís),
motiu pel qua l a algun s anys j ulio l pot apa rè ixe r co m el mes més cà lid de
l'an y ( BURR IEL, 1971 ). A partir de se tembre les temper atures van descendin t,
produ int- se la ca iguda més forta durant els mesos d'octubre i novembre, on
es perd en 9° a Mani ses i 8.7° a Torís respecte les temper atures d'agost, es tabi litza nt-se la co rba al mes de desembre . A M ani ses es regi stren mín im es
abso lutes per davall dels ze ro graus des de no vembre fin s a març, mentre
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qu e a Tor ís s'amplia e l per íod e des d'octubre fins a l'abril. Per tant , de s del
ge ne r, e l mé s fred de l'an y, les temperatures tarden se t meso s per arribar al s
màxims a nua ls, i se si tue n e n e ls va lors més bai xo s tan so ls e n c inc mesos.
Les temper atures mínimes m itges anua ls se situe n e n 11 .0 3° a Manises i a 9 .80 ° a Torís. Ap leg ue n al va lor més ba ix a ge ne r amb 4 . 1° a M ani se s
i 3.8° a To rís, i e l més a lt a l'a gost amb 19 .2° i 17.1° a M ani se s i a Torís
respecti vam ent. E l períod e de ge lades qu ed a co mprés e ntre e l IS de dese mbre i e l 20 de fe bre r a Mani ses, amp lia nt-se un s di es més a Torís, e nt re e l 3
de desembre i e l 26 de març . A M ani ses es regi stra un a mitj a de 9 ge la des
a nua ls, mentre qu e a Torís au gm enta el nombre a 22 .7 ge lades . P er tant e l
risc de ge la des es localitza a le s terre s mé s bai xes s itua des cap a l'in terio r
de l terme (M as del Jutge , Mas de d on Ped ro, la C onti enda , E l To llo) o n
l'e scassa a lt itud s'u ne ix a l fac tor de la co ntine nta li tat.
El valo r de la tem peratura màxima mitja anual se situa en 22.03 ° a
Man ises i e n 2 1.40° a Tor ís. En a mbdó s obse rva toris , e l m es amb la màx ima mitj a m é s ba ixa co nti nua essent ge ne r a mb 15 .1 ° a Man ises i 13 .8° a
Torís , i e ls va lo rs mé s alt s se s itue n a l'agost a m b 29 .7 ° a M ani se s i 29.4° a
To rís . A I j u lio l i l'agost e ls dos o bse rva to ris re gi stren m àxime s abso lutes
per dalt de ls q uaranta graus .
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La d iferèn cia entre la tem peratura màxim a m itja i la mínim a mi tj a
marca e l valor de l'amplitud tèrmica diària mitja. El va lor anua l se situa e n
I I° a Mani ses i e n 11 .60° a Torís , on la diferènc ia ent re les màximes i
mínim es és lleu gerame nt superior per una míni ma incidèn c ia del factor
contine ntalitat. E ls va lors m íni ms de l'ampl itud tèrmica mitja es reg istren
al mes de de sembre amb 10.3 ° a Mani se s i 9.5 ° a Torís , i e ls més alts a l
me s de ma rç a Ma nise s, amb 12°, i a ls mesos de julio l i sete mb re amb
12. 7 ° a To rí s.
Les temperatures m àximes mitges anuals són de 22 .03° a Manises i de
2 1.40 ° a To ris. A Ma nises e l mes que té la màxima mitja més alta és Jul iol
amb 29.8 °, ment re que a Toris só n jul iol i agost amb 29.4° respectivament.
El mes amb la màx ima més ba ixa és gener amb 15.1 ° a Mani se s i 13.8 ° a
To rís .

TEMPERATURES MITGES
Observatori

GEN.

FEB. MA R. ABR.

MAI. JUN. J UL. AGO.

MANISES

9.6

10.6

12.4

17.7 21.4

TORIS

8.8

9.9

11 .7 13.3

14.4

16.4

SET. OCT. NOV. DES. MITJA

24.0 24.5 22.2

20.3 23.1

23.3 21 .3

17.7

13.2

10.4

16.53

16.8

12.6

9.9

15.60

Font: Centre Metcrcològic de Llevant: Manises ( 1966-85) i Torís ( 1950-85).
(Cortesia de A. PEREZ CUEVA)

TEMPERATURES MÀXIMES MITGES
Observa tori

SET. OCT.

NOV.

29.8 29.7 270.6 23.0

~8.4

1.5

22.03

29.4

17.9

14.6

21.40

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. J UL. AGO.

MANISES

15.1

16.2 18.4 20.3 23.4

TORIS

13.8

15.2 17.9

27.0

19.5 22.5 26.4

29.4

27.6 22.7

Font: Centre Metereològic de Llevant: Manises ( 1966-85) i Torís ( 1950-85).
(Cortesia de A. PEREZ CUEVA)
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TEMPERATURES MÍN IMES MITGES
Observatori

GEN. FEB. MAR. ABR.

MAI. JUN.

JUL. AGa.

MANISES

4.1

4.9

6.4

8.5

11 .9

15.9 18.9

TO RIS

3.8

4.6

5.5

7.2

10.4

14.1

SET. OCT. NOv. DES. MITJA

19.2 16.8

16.7

12.5

8.0

5.2

11.03

17.1 14.9 10.8

7.4

5.1

9.80

Font: Ce ntre Metereològic de Llevant: Manises ( 1966-85) i Torís ( 1950-85).
(Co rtesia de A. PEREZ CUEVA )

MÀXIMES ABSOLUTES DE TEM PERATURA
Observatori

MAN ISES

TOR IS

GEN. FEB. MAR. ABR .

24.9

25.5 29.7 33.8

27.4 29.0 33.5

MAI. JUN.

JUL. AGa.

33.8

40.8

32.4 34.8

36.4

39.6 44.0

SET.

OCT. NOV. DES.

40.6 35.9 33.4 30.4 29.0

42.0 38.0

37.2

32.6 26.0

Fon t: Centre Metereològic de Llevant: Manises ( 1966-85) i Torís ( 1950-85).
(Co rtesia de A. PEREZ CUE VA)

MÍNIMES ABSOLUTES DE TEMPERATU RA
Observat ori

GE . FEB. MAR. ABR.

-2.3

MAI. JUN.

JUL. AGa.

SET.

OCT.

NOV. DES.

MANISES

-4.3

-3.0

0.2

4.8

8.7

12.2

10.6

8.2

3.0

-2.8

-4.8

TOR IS

-6.4

-5.0 -10.0 -2.5

0.5

5.6

9.0

7.5

5.4

-0.2

·4.0

-7.0

Fo nt: Centre Metereològie de Llevant: Manises ( 1966-85) i Torís ( 1950-8 5).
(Co rtesia de A. PEREZ CUEVA )

AMPLITUDS TÈ RMIQUES DIÀRIES MITGES
Observatori

GEN.

MANISES

11.0

TO RIS

FEB. MAR. ABR.

MAI. JUN.

11.3

11.5

10.0 10.6

12.0 11.8

12.4

12.3 12.1

JUL. AGa.

11 .1 10.9

SET.

OCT.

NOV. DES. MITJA

10.5 10.8

10.5

10.4 10.3

11 .00

11.9

10.5

11 .60

12.3 12.7 12.3

12.7

Fo nt: Ce ntre Metereològic de Llevant: Manises ( 1966-85) i Torís ( 1950-85).
(Co rtesia de A. PEREZ CUEVA )
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2. LES PR ECIPITACIONS
La situac ió a prop de la costa de Torrent explica que el seu clima es
veja clarament influenciat pels efec tes de la Medit err ània.

2. 1. P R EC IPI TA CI O NS

ANUA LS

La precipit ació mitja anual registrada als observatoris locali tzats a
Torrent i al seu voltant se situa al voltant dels 450 mm. Els nivell s més baixos s'arrepleguen a Mani ses (440.3 mm.) i són lleugerament superiors a Torrent (455.6 mm .) i a Torís (465.1 mm.).
Però el règim plu viomètric medi terr ani es caracteritza per una forta
irregularitat interanua1. En alguns anys es poden superar els 700 mm. com a
conseqüènc ia de fortes pluges provocades per la form ació de go tes fredes.
Tanmat ei x en altres anys es caracteritzen per una forta sequera.

2.2. CI CL E

AN UA L DE P L UGES

Les preci pitacions es concentren fonamentalment a la tard or i de forma secundària a la primavera, apareixent l'estiu co m l'estació més seca de
l'any.
Els observatoris localitzats a Torrent i al seu voltant regist ren el màxim anual de pluges a la tardor. A Manises s'arrepleguen les precip itac ions
estac ionals mitges més altes ( 187.7 mm .), a Torrent es registren 185.6 mm. ,
mentre a Torís se situa la xifra més baixa amb 175.4 mm.
MITG ES DE PRECIPITACIÓ (Anuals i mensuals)
Ob se rvatori

IvlAN ISES

GEN. FEB. MAR. ABR.

27.8 29.4

34.5 32.3

MAI. JUN.

JUL. AGa.

SET. OCT.

NOV.

DES. MITJ A

35.9 25.8

7.2

24.0

48.8

93.1

45.8 35.9

440.3

73.8

TOR IS

30.1

33.4 33.6 45.3

43.8

31.3

7.7

20.2 39.0

62.6

44.4

465.1

TORR ENT

33.5

31.0

36.8

24.9

7.1

28.1 33.7 101 .1 50.8

40.5

455.6

34.9

33.2

Font : Ce ntre Metcrcològic de Llevant : Ma nises ( 1966-85) , Torí s ( 1950-85) i Torren t ( 196 2-85) .
(Cortesia de A. PE REZ CU EVA)
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Durant la primave ra les qua ntitats registrad es als observato ris só n prou
infer iors resp ecte a la tard or. S'a precia un a inversió de la situac ió respecte a la
primavera. j a qu e l'ob se rvatori qu e més quantitat arr epl ega és Torís ( 122 .7
mrn.). Torrent continua en una situació interrnitja amb 104.9 mrn., mentre qu e
Mani ses oc upa e l darrer lloc amb J 02 .7 mm . Per tant els va lors de les prec ipitacion s de la pri mave ra i de la tardor s'aprope n més a Torís, co m a co nse qüè ncia d'u na lleu gera influ èn cia dels efectes de la co ntine nta litat. Per ò cal de staca r qu e e l repartime nt cie les pluges a les estacions hum ides es produe ix amb
di stinta inten sitat. A la tard or una maj or qu an titat de precip itaci on s es repartei x e ntre un men or nom bre de d ies. Co m a exem ple ci te m el cas de Torren t,

DIES MITJOS DE PRECIPITACIÓ (Anuals i mensuals)
Observa tori

MA

ISES

GEN.

FEB. MAR. ABR.

~ IA I.

JUN.

JUL. AGO.

SET.

Ocr.

NOV. DES.

MITJA

4.3

5.5

5.2

6.8

7.2

4.5

2.0

3.6

3.9

5.5

5.7

5.8

60.2

TO RIS

2.8

2.5

3.0

4.6

4.7

2.7

1.1

1.8

2.3

3.9

2.8

3.8

35.9

TO RRE NT

3.6

4.4

3.8

4.8

4.8

3.3

1.1

2.5

3.0

4.3

4.4

4.4

44.4

Font : Ce ntre Mctercològic de Llevant: Man ises ( 196 6- 85) , Torís ( 1950- 85) i Tor rent ( 196 2-8 5).
(Cortes ia de A. PE REZ CUEVA)

PRECIPITACIÓ MITJA I DIES DEPRECIPITACIÓ ESTACIONALS
Ob servator i

PP. HI. PP. PR PP. ES. PP.TA. D.P.H. D.P.P.

MANISES

TOR IS

TO RREN T

DU.

D.P.T.

93.1 102.7 57.0 187.7 15.6

19.2 10.1

15.1

107.9 122.7 59.2 175.4

9.1

12.3

5.6

9.0

105.0 104.9 60.1 185.6 12.4

13.5

6.9

11.7

Fo nt: Ce ntre Metcreol ògic de Llevant : Mani ses ( 1966-85).
To rís ( 1950 -85) i Torren t ( 1962-85).
(Cortesia de A. PER EZ CUEVA)
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un caràcter d'esdeven iment hi stòri c quan es produei xen . Es presenten amb
una freqüència mitja de 0. 1 d ie s a l'an y a M an ises i a Torrent, i de 0 .2 di es a
Torís, tenint en compte la seua maj or altitud. AI seg le XX a Torrent tan sols
s' han produït du es nevades impo rta nts: la de l 30 de desembre de 1917 i la de
l'I I de gen er de 1960.
La pedra so l aparèixer associada a les tro na des a co nseqüè ncia d 'u n
co ntrast produït pe l recalfament de la superfície terrestre i e l refred am ent de
les capes altes de l'atm osfer a. Encara qu e es precipita durant un cu rt es pa i de
temps i de for ma molt localitzad a, so breto t a ls mesos d'estiu , re su lta molt
tem ud a pe ls notables pe rjud icis qu e ca usa a ls cu ltius. Aquest tipu s de precipitació es presenta amb un a freqüè nc ia de 0 .7 di es per an y a Mani ses, i de
0.6 a Torís. Tanma teix l'ob ser vatori de Torrent no arre p leg a aque sts valors .
La p luja so l aparèixer en nom broses ocas io ns, sobre tot a l'e stiu i a la
tardor en forma de tronades am b un gran acompa nyame nt e lèc tric i de vegades assoc iada a a ltres agents co m ara la pedra. A M ani ses es re gi stren un
maj or nombre de tronades amb un a m itj a anua l de 15.2, a Torís 8.2 i a To rrent 7.6. Quasi un c inquanta per cen t d'aqu est es es co ncentre n als mesos
d'estiu.

3. ALTRES ELEME TS
Els ve nt s in flueixen en la det erm inaci ó c limà tica d'un territori , observa nt-s e un a alterna nça estacional. A la tard or i a l'hi vern pred ominen e ls
ve nts de l'oest, mar cadam ent fo rts. I a la pr im avera i es tiu pred ominen e ls
ven ts de co m po ne nt est, amb un règim de bri ses. Per ò es tracta d'una va lo ració g lo ba l, ja que en qua lsevo l per íod e pod en apa rè ixer a ltres ve n ts co m ar a
e l po nent a l'est iu que provoca un a absència d'humitat i un fort au gment de
les temperatures (ARMENGOT, 1989).
Un a lt re facto r a ti ndre en co mpte és la insol aci ó, qu e es regi stra a
l'ob servatori de València-Vivers e n 2.539,4 hor es anua ls. El mes am b mé s
hores de so l és Ju liol , mentre qu e e l mes amb men ys llum és desembre .

III . HIDROGRAFIA
El medi ge og ràfic to rrentí no es ben efi cia directament de la presència
de curso s fluvial s. Ta nma te ix aques t es pa i es troba so lcat per una xarxa de
ba rra nc s que desgu assen l'ai gu a ca iguda de man era torrencia l durant determin ad es èpoque s de l'an y. Aqu est s tret s de l règ im pluv iom ètric expliq ue n
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que e l seu ca bal no siga constant ni permanent. AI tem ps d'esti atge e l seu
aport hídr ic és mínim , i fins i tot pot ap legar a ser nu l si l'estiu és ca lorós,
motiu pel qual e ls llits es troben secs. Quan aplegue n als majors afo raments
és durant la primavera i la tard or. Aleshores gran s qu anti tats d'aigua ca igudes en poqu es hores fan que els seus llits, que rom anen secs dur ant quasi tot
l'any, es vege n incapaços per a transportar tota l'aigua que hi aflue ix. Per
això en algunes oca sions apleguen a desbord ar-se, causant greus perjud ici s
per a les activitats hum anes (CAVAN ILLES, 1797, lI : 159).
La xarxa de barran cs es fa més co mplexa a la par t oest del terme municip al, es pec ialment a parti r de la líni a dels cent metres on e l relleu co mença a presentar maj ors sinuos itats. Ahí un bon nombr e de peti ts rierols, co neguts popular ment amb el nom de sequiols, apo rten aigua als bar rancs. En
aques tes vessants molt inclin ades, el poder eros iu de l'aigua és co ns ide rable.
E ls desnive lls del terr eny es van suavitzant a l'àrea co mpr esa entre els ·l 00 i
50 metres d'a ltitud. Din s aques t espa i es produ eix una gran confluènc ia de
cursos : els barr ancs dels Gil s, e l de les Canyes, i altres afluents s'uneixe n al
barranc de l'Horteta, que desguassa al barranc de Torren t al seu pas pel nucli
urb à. A partir d'ahí e l seu llit , que ja no rep més afluents, discorre molt enca ixat per una plan a alI uvial tradi cionalm ent dedi cada a cultius d'horta.
Aques ta superfíc ie quasi plana present a maj ors fac ilitats per a vessar l'aigua, motiu pel qua l la seua força eros iva és mínima al no discórrer amb
veloc itat. Així en aquesta zona és on el barranc co mença a di positar sediment s en forma de llim s i de graves .
També algun es fonts localit zades a les parts altes del term e , i properes
als barrancs, co ntribuïe n mínimament a mantenir el seu ca bal.
En de finiti va ens trob em da vant una xarxa hidro gràfi ca caracterí stica
de ls paisatges medit erranis, amb cabals molt escassos i irregul ars. Per aqu esta
c ircumstànc ia l'hom e ha hagut d'esforçar-se d'antu vi per aprofita r-los al
màxim mit j an çant obres hidràuliqu es més o men ys complexes que li
permetera la regulació i distribució de l'aigua .

I. EL BARR ANC DE TORR ENT
Aquest llit constitue ix el canal de desgu às més important de Torren t,
ja que dren a pràcti cam ent la totalitat del seu territor i, bé de manera directa,
bé mitj ançant altres cursos que hi aflu ei xen . El barranc de Torrent passa pe ls
termes de nombroses poblacions en el trajecte que fa des del seu naixement
fins la seua desemb ocadura. Aques ta c ircumstància obliga a oferir una visió
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mol t més g loba l del se u recorregut, encara qu e ens centrem amb més detall
en e l tram qu e d iscorre pel terme de Torrent.
Na ix a un s 830 metres d'altitud a la se rra Cabrera de Buñol , i rep dive rsos nom s rel aci on at s amb e ls termes municipal s per on di scorre : Rambla
del G all o a l se u nai xem ent , Barran c o de Chi va, de Ch est e, Rambl a de Poyo,
Barran c de Torrent, de Massan assa, i de C atarroja, últims pobles qu e tra vessa per desgu assar a l'Albu fe ra de Valèn cia. De tot s aquests top òn im s e l més
co neg ut és e l de Bar ran c de Torrent. Tot e l se u curs, qu e abast a un a lon gitud
d'un s qu arant a quil òm etres, s'assenta damunt un llit format per material s
se d ime ntats al Plei sto cè Superior, constituïts fonamentalment per llims de
vessant. Ja prop de la se ua desembocadura di scorre per una plana de se d iment aci ó hol ocen a formada per l'acumulació de llims d'albufera.
El ba rranc presenta un pendent mitj à d'un 9 % a la zon a alt a del se u
naixement, di scorrent per un llit ample i d'escàs calat amb nombroses graves
dipos ita des. La presèn ci a d'aqu est s materi al s dón a fe de la gra n capac itat
d'arrossegame nt que presenta e l curs durant les av ing udes . Una vegada e ntra
di ns Torrent, e l llit co me nça a es tre tir-se i a encaixa r-se entre par et s argiloses , discorre nt fi ns la se ua desembocadura amb un 1-2 % de desni vell mit j à
(DAFAUCE, 1975). Com a co nse qüè nc ia d'aqu est escàs pendent es dóna un a
sedimentació de materi als en fo rma de graves fines i llims qu e dip osita en
es tra ts horit zont al s als marges del llit. Tanmatei x resulta difícil aprec iar amb
c lareda t les diferents terrasses qu e e l se u llit ha anat form ant, j a qu e les
se ues vessants es trob en molt tran sformad es per l'home amb la finalitat
d ' ad aptar aquestes band es es pec ia lme nt fèrtil s per al cultiu .
Dafauce Rui z ha ca lcu lat l'amplitud de la seua conca hidrogràfica en
un es 36. 760 hect àrees. A I curs principal apl eguen molts afluents qu e dr en en
zo nes rel ati varne nt llun yan es. D 'entre aqu est s aports cal dest acar e l barranc
de la Cueva Mori ca, e l barr an c Grande, de Sach ar a, de Gall ego , i per últim
e l de I~H ortet a ja din s el term e muni cip al de Torrent.
Am b aq ues ta supe rfíc ie tan ampla de dren atge no resulta estra ny qu e
e l seu curs, qu e es tro ba qu asi se m pre sec, es veja desb ordat en a lgunes
ocasions a l no po de r co nduir el desm esurat ca ba l pr ecipitat sobre la se ua
co nca en forma d'important s plu ges torren ci al s. Algunes vegades es dei xen
notar e ls efectes de les seues devast adores cres cudes als abundants mal s qu e
prod ue ixe n so bre l'agri cultura i la pobl aci ó. Segon s Cavanilles, (1797, II:
159) l'an y 1775 «c al/SÓ tnuchisim as desgracias ell Chiva , so rprendiendo a
med ia noch e a Sl/S vecinos; asoló Ull n úm ero co nside ra b le d e ed ificios,
esparciendo po r mas de dos legu as los tristes despojos y los caddve res d e
los pobres ql/ e il O pudieron ev itar la mu ert e» , També hom recorda que al
1949 i 1957 e l barran c va inundar a lguns pobl es de la comarc a.
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E l se u mòdul a la de sembocadura no és conegut al no haver-hi es tac io ns d 'aforam ent. Ara bé , la instal-Iaci ó del Si stema Automàti c d'Informaci ó Hidrol ògi ca (S AIH) l'an y 198 8 ha permés c onè ixer amb preci si ó
l'e volu ci ó de le s c resc udes . S'han es tu d ia t les dade s regi strades a l'altura
de la R ambl a de Poi o durant un a c res cuda oco rregu da l' 11 i 12 de no vemb re de 19 88, don ant co m a res u lta t un hidrogram a am b un a c orba d 'a scen s
molt ràpid a, det ermin ad a pe r l'e structura de la precipitaci ó, i am b un a recess ió mol t lent a i grao na da qu e dep én de l'e scorrenti a i del s e le me nts de
lamin aci ó de la co nca (CAMARASA, 1990 ).

2. EL BARRANC DE L'HüRTETA
N ai x a un s 32 0 metres d 'altitud a l'an om enat mont Cal au et , localitza t a l term e mun ic ip al de Torís. A l'i gu al qu e ocorre pel qu e fa al bar ran c
de Torrent , e ls hom es del ca mp utilitzen diverso s top ònims en rel aci ó am b
les zo nes pe r on di sc orre . AI lloc de nai xement rep e l nom de Can yad a
d'A lo nso; un a mi c a més avall, ab an s d'endin sar- se en e l terme de Torrent,
ho m e l co ne ix co m barran c de C ortit xell es ; i a l'últim tr am qu e rec orre fi ns
la se ua dese m bocadura se' l den omin a barran c de l'H orteta.
Aquest bar ran c es veu ben efi ci at principalment pel s apo rts d'algun s
de ls seus aflue nts. Prop del mas de C alab arra rep les aigües del barran c de
Caba nes . Ja din s e l term e de Torrent ap leg ue n nombroso s se qu io ls qu e dr enen la vessant sud de la Serra Peren xi sa. Poc aba ns d' apl egar a l mas del
Jutge s'u ne ix am b el bar ran c del s G ils, e l llit del qu al desgu assa els tu rons de
Barbeta i e l C ab eçol de l'Aran ya ; i per úl tim , aba ns la se ua desembocadura,
co nfl ue ix e n e l barra nc de les C an yes qu e evacua les aig ües del Vedat i de
Mo rredo ndo .
La capac ita t e ros iva de to ts aquests llits és cons ide ra b le qu an es reg istren for tes av ing udes . Hom ex p lica açò tenint en c ompte l'el e vat pen dent de ls lli ts, pe r on le s aig ües b aix en am b gra n viru lè nc ia arrossegant
g ra n qua ntitat de ma te ria ls . A alg u ns punts, e ls llits so le n pre sentar c lo ts
on l'ai gu a que da retin gud a durant tot l'an y. El més co negu t pel s llaurad ors
de To rre nt és e l c lot de B ail on.
E l se u mòdul pr esenta les m at ei xes oscill acion s c arac te rís tiq ues del
règim p luv io mè tric mediterrani a les qu al s j a hem fet referència . Per ò e ls
apo rts de nombrose s fonts qu e vessaven l'ai gua al llit del barranc contribuïen a mantenir un ca ba l mínim perman ent, qu e fou can alitzat i ap rofita t per
a l rec de l'h ort a .
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3. LES FONTS
La major part de la superfície que oc upa e l term e de Torrent es troba
compos ta de roque s ca lcà ries. Aques tes presenten un a gran ca pac itat de filtraci ó, moti u pe l qua l és bas tant fre qüe nt la fo rmac ió de mantell s freà tics a
aqu ell es zo nes on pred ominen els estra ts ca lcaris, es a d ir, a la part oes t del
terme de To rrent. Alguns d'aqu est s aqü ífe rs so lien aflora r a través de nom bro ses fonts qu e bro llaven pr op del s llits del s barr an cs cap on vessaven e l
se u caba l. Un testim oni de l'escassa pr ofund itat d'ei xos mantell s hídri cs es
pal esa en les ca ptacio ns que d'a ntuvi es practi caven amb la fina lita t d'ab astir
d'ai gua una ed ificació rura l. En algu ns casos hi trob aven a igua tan so ls a un s
deu o qu inze me tres de fo ndà ria.
Però la s ituac ió act ua l és ben difer ent, ja qu e les progressives per for ac ions efectua des a pa rtir del s anys se ixa nta amb la fina lita t d'obt enir a igua
per a l rec, han fet descendir e l ni vell de les ai gü es a més de ce nt metres.
Entre e ls brollado rs més impo rtants ca l destacar la fo nt de M an yes, de Bail on ,
de la Teu la, de ls Gi ls, de Xopetí, del Sapo, de la Ver ed a, de la Carrasq uera,
de la Bota, de Mante llina, de ls Puntes, de Sa nt Lluís, i del Pouet de Re vuel to ;
la maj or pa rt de les qua ls hu i rom an en esgotades co m a co nseqüènc ia de
l'esm e ntat desce ns del nivell freàt ic.

IV. LA VEGETACIÓ NATURAL
Te ni nt e n co mp te la local itzaci ó del te rm e de Torrent d ins l'àm bit de
la Med iterrània, la vegetació c límax respon a fo rmac io ns carac terís t iques
d'aqu ests amb ients: co munita ts vegeta ls esc lero fflI iques, identi ficad es am b
formaci ons arbò ries i a rbustives de caràc te r llen yós, de fu lles dures i perenn es, qu e s'adapte n fàci lme nt a l'ari desa es tiva l de l cl ima su bt ro pical.
Ta nma teix les co nt inuades ac tuac io ns de l'h om e so bre e l med i natu ral per adapta r-lo a les se ue s necessit at s du tes a terme des de l'èp oca prehistòrica, han co ntribuï t a alte ra r aques ta vegetació autòct on a co nforme
s'ha n a nat oc upan t no ve s terre s per a l d e sen volup am ent d 'act ivit at s
agropecuà ries. En aquests es pa is guanyats a la vegetac ió mediter ràni a trobe n un amb ie nt favorab le ce rtes fo rmac ions herb àci es al-Iòctones. Açò es
deu a que l'h om e ha c rea t artif ic ia lme nt un es co ndic ions qu e faci lite n e l
se u de se nvo lupament.
D in s aquest apartat ta n so ls s'aborda rà la vegetac ió natural , és a dir,
la que cre ix a l ca mp de ma nera espo ntà nia. D'altres fo rmac io ns, co m a ra
les garro fe res, o liveres, etc. , en pa rlare m més endavant din s e l ca píto l de-
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d icat a l secà, d on cs tot i se nt a rbres autòcto ns, han es ta t incl osos per l'h ome d ins les su pe rfíc ies de cu lt iu.
Passem a es tudia r la flora de Torrent, parl ant e n primer lloc de la ve getac ió autòcto na subme d ite rrà n ia, amb les se ues fo rmac ions carac te rís tiques de pineda i ga rriga. També hom tract ar à de les co mun ita ts vegeta ls qu e
es desen volupen e n am bie nts humits, a les fonts i al s barran cs. I per últim es
parl ar à de la vegetac ió del s camps de cultiu , rem ar cant la di ferèn c ia e ntre e l
secà i l'h orta, o n es desen volupen la majoria de les es pèc ies al-lòc tones .

I . LA VEGETACIÓ AUTÒCTONA SUBMEDITERRÀNIA
Les ca rac te rístiq ues del c lima de la mediterràni a det erminen e l pr edomini de la vege tació llen yosa, molt men ys necessit ad a d'ai gu a, damunt l'h erbàcia . E ls tret s fisio lòg ics qu e la definei xen só n les se ues arre ls fo ndes pe r
fac ilita r l'ab so rci ó de l'ai gu a, i la full a per enne , petita i dura, qu e e n a lguns
casos és subs tituïda o acom pa nyada per es p ines. En pr esenten d'aqu est a m ane ra un c ic le biol ògic int eranual , ja qu e les plantes en aqu estes co nd ic io ns
so ls po de n desen volupar-se a la primavera, i lleu geram ent a la tardor , suposa nt l'ar idesa de l'estiu un se riós obs tacle per al se u creixement. Es tract a de
comunita ts vegeta ls dèb ils que es recuperen am b di ficultat després de patir
a lguna ag ress ió. El foc és un del s maj or s ene m ics, al qu al aconsegue ixe n
supe ra r bro lla nt de les se ues fo ndes arre ls que han es ta t p rese rvades de l'in cendi (FOLCH, 19 86) .
La vegetac ió natural qu e pr ed omin a a Torrent és del tipu s subme d ite rrani , m olt deg rad ad a i de finid a per les formaci on s de màqui a . S ol s ex iste ixe n m asses boscoses a l turó del Ved at , oc upada per ampl es pin ed es on es
desenvo lupa un sota-bosc ca rac te rís tic.

I . I.

L ES PINEDES SEQUES

U n bo n exe mple de la típi ca pin ed a autòc to na mediterràni a pod em
trobar-lo al Vedat. Es tract a d'un turó ca lca ri, sò l on s'ada pta amb facilitat e l
p i blanc i Pin u» lialepensis) , Aques ta es pèc ie de pi mediterrani pobl a per
com p let el mon t, a mb e l qu al es ve u difi cultat e l pas normal del s ra igs del so l
a aq ue lles zo nes on la massa arbra ria es fa més es pess a . Per aquesta ci rc umstà nc ia l'e vap or aci ó és men or i la humitat roman més temps ret esa a l sò l, fe t
qu e rep er cutei x e n un maj or desenvolupament de l'estrat a rbus ti u i hervaci
(FOLC H, 19 86 ).
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El sota -bosc es troba poblat per una comunitat vegetal que inclou
formacio ns molt desen volup ades de ginebró Uunip erus oxyced rusi, cosco lla tQ uercus cocciferaï y llenti scle ( Pis tacia ientis cusï que apl egu en fin s
als dos metr es d'altura. Tamb é en són freqü ent s d'altres arbu sts com ara
l'espí t Rlia tnnius ly ci oides ) i alguna alzina tQu ercu s illex ).
L'augment de la humit at als fon s i regu eron s es refl ectei x en un increment de la den sit at de la vegetació. Ahí apareix en entre els arbu sts esmentats algunes espèc ies més espinoses com l'argilaga ( Ulex parviflorus¡ i
l'alb arser tRubu s ulmifoliusv. Aqu esta relati va humitat que aconseg ue ix
aguantar al sò l afavo reix el creixe ment d'un es trat hervaci molt variat en
espèc ies, on predomina el fen às (B rachypod ium retusumy.

1.2. LES FORMAC IONS DE MÀQU IA
El Ca beço l de l'Aranya, Fajarde t i la Serr a Peren xisa só n algunes de
les partid es on persisteixen espa is inalterat s per l'home, sobretot a causa
dels fort s pend ents i a la mala qualitat del sò l calcari que difi culten el seu
aprofitament agríco la. Hi predominen les form acion s arbu st ives de màquia o bosquin es. Aquestes es present en molt degradades co m a co nseqüè ncia de l'arid esa, agra vada per l'esca ssa profunditat de la cobe rtura vegetal i pels forts desni vell s que impedeixen la retenció de l'aigua (BENLLOC H,
1993).
Result ats de tots aquests co ndicio nants és la presència d'un a cobe rta
vege ta l mol t poc densa i d'escassa altura. D'aqu esta manera, la poca humi tat que el sò l aco nseg ue ix captar es veu reduïda cons ide ra blement pel s
efectes de la inten sa eva po rac ió es tiue nca. Aquesta circumstànc ia qu ed a
pa lesa en l'escàs dese nvo lupament que ass oleix l'estr at herb ari.
La Ilometa de l Clot de Bailón, el Cabeçol de l'Aranya, i el Mu gronyal
só n pa rtides que enca ra present en algun s redu ctes on roman la form ació
vege ta l autòcto na . La co munitat predominant es tà form ada prin cip alm ent
pe r cosco lla (Qlle rclls coccife rai . llenti scle ( Pi stacia lentiscus¡ i petor ros
(E rica multifl ora ï. L'espí t Rham m us lyci oides ï i l'argila ga ( Ulex pa rvifloruss
s'ada pten als llocs es pec ialment secs . En men or mesur a so len apa rè ixe r
l'arbocer (A rb llstlls un edo i , l'alzina t Qu crcu s il ex ) i el palmito (C ha maerops
liumilis) . Aques ts arbusts es trobe n molt poc desen volupats i en qu ant a
pe nes aco nseg ue ixen ultr apassar el metr e d' alçària. L'estr at herb ari tamb é
ofe reix un aspec te molt degradat. Les espèc ies pred ominants só n el fe nàs
(Braclvypod ium retusu niï, l'herba d'oli ves iSatureja m ontana ), l'espart (S tipa
tenucissin ia¡ i la saü lla (G lob ula ría a ly p umy .
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2. LA VEGETACIÓ ALS AMBIENTS HUMITS
A le s à rees de secà so le n haver a lgu ns ll ocs on es co ncentra e n m aj o r
o men or me sura ce rt ni vell d'humitat , motiu pel qu al a lg unes es pèc ies vege ta ls hi tr ob en un ambi ent favo ra ble per la se ua in st all aci ó.
A ls barra ncs es de sen volup a un a vege tac ió m olt par ca e n co ns u m
h íd ric, ll igada a la poca humitat di sp onibl e , j a qu e duran t la m aj or pa rt de
l'an y ro ma ne n secs. Tal i co m hem pogut ve ure, les plantes que mill or s'adapte n a aquestes co nd ic io ns só n les perenn ofòli es de tij a llen yo sa . E ntre aquestes es pèc ies és freqü ent trobar al s marge s del s barrancs forma cion s de canyar (A rull d o d onax ï i al gun es es pèc ies de màquia ve ïnes qu e hi troben un
amb ie nt favo ra b le. M é s cap al ll it p od em trobar murta (!v/yr l lls communisy
i ba ladre tNe riutn olea nde ri i ga rbu lle r (Crataegus tnonogym ay.
LI igats a aques tes ra m bles ap ar ei xen llo c s es pec ia lment humits caract erit zat s per la co ns ta nt pr esèn cia d 'ai gua co m ara le s font s o e ls c lo ts .
A h í es desen volupa so bre tot l'estrat herbari amb plante s co m ara e l se ni ll
(Phragm itcs a ust ra lisv, la bo va tTipb o ang us tifo lia) i la lIap asa tSetaria
verticillato) .

3. LA VEGETACIÓ ALS AMBIENTS AGRÍCOLES
L'h o me des de l'èp oca pre histò rica ha anat tran sforman t e l med i natural
amb la fi d'adaptar- lo a les seues necessitats econò mi ques. Aquestes constants
act uacions supose n la introducc ió de noves ca rac te rís tiques a aq uests espais.
S'anive lle n les terres, es parcel-la la ter ra, es llaura, s'a do ba, etc . Tot això crea
unes co nd icio ns espec ia ls que afavoreixe n la introd ucc ió e n aque ixes terres de
certes espècies vegetals al-I òctones que hi tro be n un amb ient favorab le. Es
tracta de plantes he rbàc ies que presente n un c ic le biol ògi c cur t, ge neralment
anua l, ada pta nt-se e l se u desen volupam ent perfectament a les tasqu es ag rícoles. Aques tes es pèc ies produeix en g ra n qu antitat de llav or s, motiu pel qual es
reprodu ei xen amb molt a facilitat i rapidesa cada veg ada qu e e l llaurad or les
e limina al re men ej ar la terra (FOLCH, 1986 ).
En e ls ca mps de l secà, o n es don en cu ltius a rbo ris co m a ra la vi nya,
l'oli ve ra , la garro fe ra i l'am etl er, so l a pa rè ixe r un es tra t hervaci on predom in a la ra vaníssi a (D iplotaxis e ruco idesï, acompanyada d' e sp èci e s co m la
llet era (Eup ho rb ia segetulisï, ra vaníssi a g roga tEru castrum n asturtiifo liun iï
i la co rrejo la (Convo /v lI /lIs althaeo ides) . Aqu e st es es pèc ies a pen e s s upose n un a se riosa preocupaci ó per a l llaurador, ja qu e no perjud iqu e n els
se us c u ltius.
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Les co munitats de màquia i matoll que pr èviament al se u aprofitamen t ag ríco la poblari en aqu estes su pe rfíc ies, qu ed en ara rel egades als marges, se rv int en molts casos aqu est es masses ve get al s c om a divi sòria de les
parcell es. Però aqu est tipu s de veg etació recupera amb facilitat l'espai perdut ja qu e, s i un camp roman alguns any s se nse tr eballar- se, aqu est es es pè c ies torn en a ocupa r la su pe rfíc ie culti vabl e ( FO LC H, 1986 ).
Per a ltra banda, a les terres regades e l llaurador pr acti ca cu lt ius de
c ic le cur t, per la qual cosa la humitat, el s adob s, i les labors són c ons ta nts,
pod ent-se fin s i tot obtenir diferents collites a l'any. En aqu est es condi cion s creades per l'h om e de man era artificial es desenvolupa un es trat herbari d e ràpid c re ixe me nt o n trobem es pèc ies predomin ants co m e l bl et
(A lIlara n t/llIs retroflexus' ï, e l bl et bl an c (A rtrip lex lia stata ), l'a gr et (Oxa tis
pes ca p rae), Ilicson s (So ne/llis t ene rrim usy, mal va (M a lv a sylvestrisi, ortig a iUrtica uren si , pi xa gó s tHordeum m orinum í i e l se rre ig (Seta ria vindisy.
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Les gra ns pl an es proper es als riu s se 'ns pr esenten com un es zon es
ò ptimes per al desen volupament agrari, ja qu e per la qualitat de la terra i per
llur escàs desni vell só n fèrtils i fàcil s de treballar, i a més di sposen d'aigua,
qu e cana litzada i di stribuïda mitjançant sè qu ie s converteix aquestes superfíc ies e n fru ctífer es hortes. Junt a Valèn cia en s trobem amb una de le s tantes
qu e co nfiguren e l litoral mediterrani al voltant de la desembocadura del s
riu s. E l se u desen volupament es justifica per la presènci a a e lles d'un a gra n
ci utat. Aquesta prop orci ona ca pital i lli gam s come rc ials a les ex p lotac io ns
agràries, les produ cci on s de les qu al s es destinen al mercat. D' aqu est a man era la c iutat de València ex plica l'horta qu e la rod ej a (BRAUDEL, 1976). Torre nt es tro ba incl òs din s la co ma rca natural de l'Horta, encara qu e tan so ls 14
fa necades es rega ven amb aigua proced ent del riu Túria. No ob stant això
hom e l co nsidera d ins aques ta co ma rca, j a qu e hist òricament, ec onò m ica i
cu ltura l es tà vinc u lat a Valèn cia i a la seua horta (BURRIEL, 1971 ) .
T radi ci on alment l'h ort a s'ha lo calitzat a le s terres qu e qu ed en d a vall
del s qu aranta metres d'altitud, és a dir, a aqu ell s camps ubicats al nord-e st
de la pobl aci ó. Re sp ect e a la supe rfíc ie tot al del terme, e l nu cli urb à s'as se nta molt de spl açat ca p a l'est , limitant amb l'horta, motiu pel qual en po.c
de temps e l llaurad or pot tra slladar-se de s de sa casa cap a l'explotació
agríco la . Per aq ues t motiu , unit al c aràc te r marginal de l'horta de Torrent,
les co ns trucc io ns rural s hi só n po c prolífique s en nombre. Alqu eri e s lli gades a la gran pr opi et at i a lgu nes barraque s di sp erse s só n e ls ed ific is més
carac te rístics .
L'h ort a s'assenta en un a pl ana al-Iuvial, e l qu e permet se nse gran
dificu ltat aniv e lla r le s parcell es per a poder se r regade s. Però açò e n última instànci a dep én de la di sp onibilitat d'a igu a . D'aqu esta m an era la supe rfí ci e regab le ha ana t e vo luc ionant pr ogr e ssi vam ent. L 'any 1797 n 'eren
3 .23 5,87 fa necades (SANC HIS, 1983) , quin ze anys més tard , e n 1812, augme nt à a 3 .4 23, 62 fa necades (SANC HEZ PALOMARES, 1987 ), i a fin al s del se g le X IX , e n 1897, l'h orta ap legava a les 3.8 54,25 fan ecad es (PÉREZ M EDINA, 1992) 1.
Les xifres per a l'any 1897 arreplegades per PÉREZMEDI NA( 1992) provenen de la Reíundi ci ó
del Padró de Finque s, A.R.V.: Hisenda, 4536-4539. Hom observa una lleugera diferència
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A I conj unt total de la superfície agrària útil , les terr es d'horta repr esentaven e l 1897 un 6,53 %, quedant la resta (55. 103,75 fanecad es) destinada a cultius de secà. Com s'ha ex plicat, l'horta de Torrent a penes participava de l'aigua del Túria, i el cabal per al rec pro veni a de les fonts dels
bar rancs. Donad es aquestes circumstàncies , E. Burri el ( 197 1: 11 9) afi rma
que «To rren te es un tip ico municipio d e la zon a margin al d e la s liu e rtas
valen cianas».
L'horta fou intensament explotada pel llaurador de Torrent. Per això
durant períodes de sequera, quan baixava el cabal de les font s, els cultiu s
es trob aven amena çat s. Iborra ( 1982: 109 i III ) ens descriu la crítica situació que es va viure durant algun s anys del seg le passat.
« D u ra n te e l s ig lo X IX el Ayun ta m iento t u vo q u e regular
[recuentemente la distribuci on de la escasa ag ua de riego imponiendo
seve ras sanciones. A sí, en f e/Hem d e 1849, an te la tneng ua d e ca lldal, se d ec id e regar toda la hu erto en 42 d ias, a ra zon d e m edi a
ho ra p o r han egada. En junio d el mism o año se rebaja e l tu rno a 15
minute s p or han egada , y en julio a 4 minutes, al ti empo qu e se sa nciona el ext rae r agua a cub os para regar àrb oles. E sta s itu a cio n se
rep etia a m enud a » .

Hom aprecia un equilibri molt feble entre recur sos hídri cs i superfíc ie d'horta, amb una tend ència a trencar-se en anys de sequera. En aques ta
situació e l regadiu no podia ampliar-se gaire, motiu pel qual el llaur ador
buscava assegurar-se un ca bal mínim exc avant mines a la part ida de la
Vent eta. Però va ser l'apli cació d'un dels invent s de la Revolu ció Indu strial
el que va possibilitar el creixe ment de l'horta. En 1921 hi havia al term e 12
motors a vapor que elevave n l'aigua da vall terra captada mitj ançant pous,
motiu pel qual el regadiu s'amplià en 2.800 fanecades (IB ORR A , 1982). A
partir d'aqu ei x moment , per la proliferació de pous i la impl ant ació del
taronger, la superfície de l'horta va anar creixent en detriment del secà,
molt menys rendibl e i productiu ( A BAD, 1984).

amb les xifres aportades per FOLGADa ( 1994) , prov inents d'un a altra fo nt: l'amil lar amc nt
de 1885-86, sego ns la qual la supe rfíc ie d'ho rta seria de 3. 79 7, I7 fan ecades. Pe r tant es
pot aprec ia r co m una dècada després la superfície d'horta ha augme nta t en 57 ,08 fane cad es.
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A. EL PAISATGE AGRARI
A les soc ietats ag rà ries tradi ci on als e l medi natural exerce ix una notable infl uènc ia en la co nf igurac ió del pai satge . La presèn ci a o absènc ia de
recur sos hídri cs és la qu e delimita la di visi ó de la terra entre horta i secà. U n
a ltre fact or a te ni r en co mp te és e l rell eu . E n aques t se ntit no s'estruc turarie n
d'igu al manera alguns e leme nts del paisatge co m ara la xa rxa vià ria o la
parcel-laci ó en un a zo na muntan yen ca qu e a un a plana. El tipu s de sò l i e l
cli ma han pesat damunt e l llaurad or a l'hora de di sposar e ls cu ltius, se nse
oblidar-nos del s fac to rs soc ioe conò m ics qu e influ eix en en l'estructura i ges tió de les ex plotac ions .
A ne m a ve u re d e quin a m an era tot s aq ues ts fact ors natural s i
soc ioe co nò m ics han co ntr ibuït en la co nf igurac ió de l'h ort a de Torrent, partint d'a lgu ns e leme nts qu e l'integren co m ara la xa rxa viària, la parcel -laci ó,
e ls cultius, les obres hidrà uliq ue s i les partid es.

I. LA XARXA VIÀRIA
El c aràc te r poc acc ide nta t de les pl an es ato rga l'h om e una ce rta llibertat ~a l'hora de plantejar e l tra çat de la xa rxa viàr ia. Aqu esta presenta
un a es truc tur a rad ia l, ja qu e la maj ori a del s ca m ins, a més d 'ésser útil s per
a re lac io nar les di fer en ts e xplotac ions amb e ls homes qu e les treb all en ,
es tan co nc eb uts per a co munica r-se amb e ls nucli s de pobl ació veï ns , c ircu ms tànc ia qu e qu ed a pal esa a la top onímia: Camí de Pi cassent , Camí d'Alcasse r, Camí de Santa Anna .
D'aqu est es vies principal s so rg ia un co mplex entra mat de se ndes per
poder acc ed ir a cadasc una de les parcell es de cult iu . Aqu est es no e n so lie n
u ltrapassa r e l metre i mi g d'ampl àri a, motiu pel qu al un car ro hi c ircu lava
a mb prou difi c ultat s . A més, mol tes parcell es no tenien accés direct e i
te nien pa s a tra vés de l c amp ve í. M olt es d 'aqu e ixes se ndes va n se r am pliades a pa rtir del s any s se ixanta per caus a de les noves necessit at s qu e pl antej a va la c irc ulac ió de ve hic les i de maquinària ag ríc o la .
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Tan sols farem una breu referència a les vies pecu àries. Segons les
orde nances consuetudinàries que regeixen la ramaderia local, el bestiar
tenia pro hibit el pas per les terres de l'hort a, motiu pel qual les poqu es
vere des que la travessen , ho fan més en funció de facilit ar el trànsit del
ramat que de prop orcion ar pastures. Com que aques tes veredes result en
ser una perllongació de les que discorren pel secà, en parl arem al capítol
següent.

Il. LA PARCEL·LACIÓ
Podem definir la parcella com una unitat tècnica de cultiu sota un sol
termenal que es pot aïl lar dins un determin at paisatge agrari . Per aproparnos a l'estructur a parcel -I ària de l'horta, ju st al moment aban s quan començava la mecanització del camp, hem recorregut a les xifres de l'amill aram ent
de l'any 1885-86. I per observar la tendència evolutiva dur ant aquest seg le
les hem comparades amb les de l'amill arament del 1812.
L'any 181 2 la parcel-la mitjan a d'horta té 4,63 fanecad es. En aquest
any el 73,30 % de les unitats de cultiu oscil-Ien entre les 2 i les 8 fanecades.
Les menors de dues fanecade s representen un 14,76 %, mentr e que les superiors a les vuit fanecades en són un 11 ,92 % (SANCHEZ PALOMARES, 1987).
El 1886 la parcel-la mitjana d'horta té 3,65 fanecades (0,30 hectàrees),
superfície que ha minvat respecte al 1812 com a conseqüència d'un procés de
fragmentació, fonamentalment a causa de les transmissions hereditàries. Açò es
dèu que el l1aurador local disposava en el conjunt de la seua explotació d'una
menor quantitat de terres d'horta en proporció a les del secà-, motiu pel qual en
les seues transmissions tendeix a dividir les parcel-les d'horta entre els hereus, al
ser m ~s alt el seu valor econòm ic>. De les 1.039 unitats comptabilitzad es, les
parcel-Ies entre les dues i vuit fanecades representen el 68,34 %; les majors de
vuit són 24,74 %, mentre que les inferiors a dos fanecades fan el 6,92 % (FOLGADa,
1994). Hom pot comprovar com han anat augmentant en nombre les parcel-les
de menor extensió en detriment de les de major superfície.

2

Segons Pérez Medina ( 1992 ), la propietat mitjana al terme de Torre nt e l 1897 està formada per 39 fanecades, de les qua ls 36,50 só n de secà i 2,50 d 'ho rta.

3

Sego ns e l Padró de Finques de 1897 un a fanecada de ter ra de prime ra classe d 'hort a
pla ntada de taronger estava taxada en 36,25 pessetes, me ntre qu e e l va lo r d 'una fanecada
de secà tam bé de pr imera des tinada a vi nya de vi, qu e era e l cultiu més rendibl e, s'esti mava en 7,50 pessetes (PÉREZ MEDINA, 199 2).
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AI 181 2 tres q uart es pa rts de les terres de regadiu (7 5,42 %) ere n propiet at de fo ras te rs, sobre tot de cl asses rendistes co m ara la burge sia o la
nobl esa (SA CHEZ PALOMAR ES, 19 87). Per aq uest motiu , bon a part del s ingressos de ls llaurad or s anaven destinat s al pa ga me nt del s arrend am ents i
altres im posts, s ituac ió que es pa lesa a l'obra de Cavan ill es ( 1797 , lI : 160 ).
Per ò la s itu ac ió ha via canv iat sens ible me nt al 1886 qu an o bse rve m co m la
pr op or ci ó de terra d'horta propieta t de veïns de Torrent (4 6, 3 1 %) apleg ava
qu asi a la me itat de la se ua extens ió (FOLGADa, 1994 ). Aquesta e voluc ió, qu e
es co ns tata a a ltres pobl es de la co marca , es pot ex plicar per una tran sformac ió en l'estru ctura de la propi etat motivada per la caiguda del règim se ny o ria l i la integrac ió de la terra als c irc u its de mercat, e l qu e po ssibilita la se ua
adqu isic ió a les c lasses ca m pero les (RaMERa , 1983).
A caus a de que l'h or ta s'assenta sobre un a pl an a, e l parcel-lari pr esen ta fo rmes pro u regul ars, predo mina nt les fo rmes qu adrad es i rect an gul ar s.
Els termen a ls so lien es tar ben defini ts i cl ars, don cs ací e l va lor de la te rra
era molt e levat en co mparac ió amb e l sec à. Un cavalló de terra o un a sè qu ia
eren e le me nts qu e de lim ita ven la su pe rfíc ie de les parc el-l es.
A mena de co nc lus ió es pot di r qu e a l'h ort a pred ominen les par cel-l e s
de reduïdes dimen sion s, però que reunei xen totes les co nd ic ions necessàries
pe r pra cti car- hi cu ltius int ensius.

III. ELS CULTIUS
La supe rfíc ie q ue oc upa l'h orta presenta un sò l ar gil ós am b un a ce rta
qua ntitat de mat èri a orgànica. A més, per ca usa del s esc ass os desnivell s, tota
la supe rfíc ie es pod ia regar amb aigua cavalle ra. Aquests do s fac to rs po ssibil iten que e ls camps de l'hor ta siguen molt productius, pod ent-se obtindre
a lts rend im ents per un itat de supe rfície .
Per co nè ixe r e ls pri nc ipal s cu lt ius qu e es produïen a l'horta a fina ls del
seg le XIX hem recorregut a les x ifres apo rtades per Torn às V. Pérez M edin a
( 1992) refer ents a la Refu nd ici ó del Padró de Finques de 1897 . E ls ce reals ,
les ho rtal isses i e l taronger eren e ls cu ltius pred om inan ts a l pai satge ag ra ri
d'ales ho res .

I. C ERE ALS
Aq uest cu ltiu e ra e l més import ant de l'horta, don cs am b 3 .374 ,25
fa necades, ocupava e l 87,56 % de la se ua supe rfíc ie . D'entre aque sts cer eal s
es tro bave n pr incipalment e l forment, la da csa , la c ivada, i la avena.
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DISTRUBUCIÓ DE CULTIUS A L'HORTA (1897)

TARONGERS
3XX
HORTALI SSES
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36,5()

<, DEV ESA

CEREAL
3.374.25

24

Font: Refundi cio del padró de finqu es de J897

Planta ció i cicle de cultiu: El forment es plantava entre octubre i nove m bre , i l'ordi i la c ivada a partir de novembre. La terra es preparava llaurant -la amb forcat i obrint un s solcs on es tirava el gra a xorret i de spres es
tan caven amb l'entauladora. Cap al me s de gener o febrer, quan la planta
ha via cres cut més d'un pam s'entrecavava amb un lIigonet. Durant la po stgue rra ap ar egu er en e ls rod et s, qu e ere n un s apareI1 s tirats per animal s qu e
fe ien la ta sca de l'entrecavat, fent es talviar al I1 aurador molta mà d'obra.
Durant tot e l c ic le e ls ce rea ls so lien regar-se tre s o quatre vegades en un any
am b un es plu ges normal s. Aquests gran s s'adobaven ab an s de plantar-se i
cap a l mes de març coi nc idint amb un reg , essent el s adob s mé s emprats el
fem , i e l su lfat amòni c. El forment se se gava durant el me s de juny i a continu aci ó s'a rre p leg ava la c ivada i l'avena.
La da c sa es plant ava des de final s d'abril fins la meitat de juny. De saó
hom ado bava la terra am b ce nt quilos de su lfat amònic per fanecada, feia el s
so lcs i tir ava el gra. Després es tan cava pel co stat amb l'aladre i s'entau lava .
E l primer reg es fe ia a l mes i mi g qu an la dac sa havia e ix it i e ls altres amb
un a freqüènc ia de vint dies. Es co llia cap a fin al s d'octubre o primer s de
novembre .
Varietats: La varietat de forment més cultivada a l' horta era la ventana,
mentre qu e de da c sa hom solia plantar la moquelina i del terreny, i d'ordi la
c lasse preferida era de la ma seta.
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2. TARONGER
L'any 1897 el cultiu de la taronja ocupava un 10,07 % de la superfície
d'horta , que equival a 388 fanecades. Ens podem adonar que j a a les prim eries del seg le XX el taronger tenia un pes important en la producció agrària.
Abad ( 1984) ens explica que en aquest període l'extensió del cultiu del taronger es feu en detrim ent de les superfícies destin ades a grans i altres cultius hortíc oles, les produ ccions dels quals quedaren en una situació de desavantatge econòmic respecte als alts rendim ents de la producció citrfcola-.
Uns anys més endavant, el creixement del taron ger es farà en detriment dels
cultiu s de secà gràc ies a una ampliació del regadiu per la introdu cci ó dels
motor s a vapor per elevar l'aigua subterrà nia.
Planta cio: A l'hora de plantar un camp de taron gers es preparava la
terra amb una llaurada amb aladr e de ferro. A l'entrada de la prim avera, i uns
dies aban s de plantar es marcava el camp amb unes cordes formant una quadrícula i posant un senyal amb un tros de canya on ana va a plant ar-se el
taron ger per fer el clot amb l'ai xada. El marc de plantació més habi tual era
de 6 x 6 metres. Una vegada estava el camp preparat es duien els planço ns
del plant er ja empeltats i es colgaven al clot. Els arbres tardaven en produir
set o vuit anys.
Varietats: Les varietats més co munes que els llauradors so lien plantar
a l'horta de Torrent durant les primeres dècades del seg le XX eren la Bèrnia,
la taronja de sang, la cadenera i la co muna, i a parti r dels anys cinquanta es
va introduir la NaveI Washingtona.
Ci cl e anual de cultiu: Quan e ls taro ngers no estave n molt crescut s es
llaura ven en creu amb l'aladre de saó després de cada reg . Si estaven molt
crescut s i es feia difíciI la llaurad a el que es fe ia era cava r-los amb la aixada
dues vega des a l'any, a la primave ra i a l'est iu. Cada dos anys a la primavera
es llaura ven amb aladre de ferro o es passaven de giratòria en un únic sentit
cada vegada, ja que la primera arada es feia paral-Iel al rec i l'altra en sentit
perpend icular.
La freqüència dels regs era prou irregular, ja que no es feia gaire a
l'hivern i als mesos d' estiu solien regar-se cada trenta o trenta -cinc dies. Els
únics adobs que s'empraven eren el superfosfat de calç mesclat amb un deu
per cent de ferro i la matei xa quantitat de sulfat amònic. També solien esporgar tots els anys durant el mes de juliol.
4

Aquesta situació es reflexa al preu de la terra d'h orta. L' any 1897 una fanecada de primera dedicada a taronger estava taxada en 36,25 pessetes, mentre que la mateixa unitat
dedicada a cerea ls es valorava en 26 pessetes ( P ÉREZ M EDINA, 1992).
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Parasits: Antigament la pl aga més co mu na era la se rpe ta . L 'úni c tra ctament qu e rebi en les p la ntes co ns ist ia en entolda r-les durant la p ri m a ve ra
c ada do s any s cob rint e ls ar bres am b un es ve les i tirant-hi un s gasos. Aquesta o pe rac ió es feia de n it.

3. HORTALISSES
So ls oc u paven 36, 50 fan ecades, amb un 0 ,95 % del regadiu. Aç ò e ns
fa pen sar qu e la se ua producció aniria de stinada a l'autocon sum i a l c omerç
a escala loc al e n tendes i mercat s. L es més plantades e re n les tomaques ,
feso ls, i p im enton s .
De le s parcelles destinades a aques t cu ltiu hom podi a o btind re d ues o
tres co llites per any . Açò e n requeri a un s ad ob s continus a m b fem a nimal i
detritus hu mà tre t de ls po us ne gres d e la pobl aci ó ,j ormiga r e l sò l m itjançant
la cremada de ca nyo ts de d acsa so te rra ts i d 'altres pr àc tiq ues qu e ro mane n a
la memò ria de ls ve lls llauradors, a les qual s be es podia dedi car u n estu di
mé s de ta llat.

4. FRUITERS I DEVESA
A ls fru ite rs es dedicaven 33,50 fa necades, e l qu e fa un 0 ,87 % . Aquesta quantita t resulta se r molt reduïda resp e ct e a su pe rfíc ie total de l'h o rta, j a
qu e la m aj or part de p roducci ó de fruit es proveni a d' arbres so lts qu e es p la nta ven a le s vo re res de les par cel -le s. Les fruit es més co m u nes e re n e ls codo nys, e ls nespres i les peres .
Hi ha v ia 24 fa necades de de vesa, les qual s representa ven un 0'62 %
de la ferra d 'h orta .

IV. LES OBRES HIDRÀULIQUES
Les civ ilitz ac io ns i les cu ltures qu e a l llarg del s seg les s' ha n asse ntat a
le s te rres de la Mediterràni a es carac te ritze n per l'esp ecial ate nc ió p re sta d a a
le s o bre s hidràuliqu e s. Açò resp on a les caracte rís tiques c limàtiq ues que es
donen e n aq ues tes terres o n les pr ecipitaci on s es co ncentre n a de termi nades
è poq ue s de l'an y, propi ci ant d 'aqu e sta fo rma períodes secs . Per tant , u na de
les preocupac io ns de l'h ome mediterrani ha es tat di stribuir aqu ei x cabal destin at a l'a gri cultura d 'una forma mé s racional.
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L'entrada del s mu sulman s a les regi on s mediterràni es va fac ilita r e l
perfeccio na me nt i la difu si ó del regadiu a aqu ell es zo nes on es va n assentar.
A la Carta de Pob lació de Torrent de l'an y 1248 5 co ns ta qu e l'Ord re de l'Hospi tal de Sa nt Joan de Jerusalem ato rgà a ca dascun del s nou s pobl ad ors en tre
d'al tres possess io ns, tres jovades de ter ra d'horta ( 108 fa necades). A mb les
successives amp liacions l'horta va abastar pro p de le s qu atre-mil fa necades
a ls prime rs anys del seg le XX.
Per ò e l ca ba l per regar aq ues ta supe rfíc ie no pro veni a del T úri a, sinó
de la ca ptac ió i cana litzac ió de les fonts qu e br oll av en junt al s barran cs de la
part alta del secà. Les fonts del barranc de l'Ho rteta van proporcionar des de
se mpre un ca ba l perman ent, enca ra qu e prou irr egul ar. Es tra ct a, per tant,
d'un regadiu de tipu s margin al organitza t a escala local d'un so l muni cip i,
don cs la maj ori a d'hort es mediterràni es reb en e l se u cabal pro vin ent del s
rius qu e desemboquen a les se ues rib er es.
Per co nd uir l'aigu a des del se u nai xem ent fin s les terres de regadiu
hom di sposa va d'un sis te ma de cana litzac io ns . Vesti gi s d'un aqüedu ct e ro mà
apareguts a l M as del Jutge ens don en fe de la se ua antigu ita t. Per ò la xa rxa
hid ràuli ca qu e hom ha ving ut utilitzant fins no fa molts anys té un or ige n
ant ic, segons auto rs , d'èp oca mu sulman a ( BURR IEL, 1971 ). Atenent açò, l'actual partida de l'Hort et a es co rres po ndria a l'hort a de l'an tic nucl i de Perenx isa,
la qua l va romandre a l quedar aques t llogar et desh abi tat. Un document da ta t
el 21 de desemb re de 1421 (FEBRER, 1985 : 42) ens parla dels efectes d'u na
im po rtant sequera:
«... la font de la orta de la dita vila sia secada, e hai a ve ng ut en
ta l cars que no y ha hu y gens d' aygua p er reg a r llurs terres en la dita
o rta, segons so lien e ha vi en acostum at de regar antigam en t los sp /ets
que en aq uella semblaven (s ic) e cullie n cascun an y. A ixí de fo rment,
{/iliS, puniços, dac çes e splets a sustentació del s di t moros».

Gràc ies als apo rts de les fo nts qu e brollaven junt al bar ran c de l'Ho rteta,
e l se u llit mai no arribava a qu ed ar completa me nt sec . Per ò gran part de
l'aigu a qu ed ava retingud a en un es cav itats ano me nades cl ot s, qu e ac tuaven a
me na d'e mbassame nts natural s. Del c lo t de Bail ón parti a un a sèq u ia qu e d iscorria pel mar ge nord de l bar ran c fins vessar e l se u ca ba l a la bassa del
Manyet, j unt al co rra l de ram at del mateix nom. Aqu esta bassa s'o mp lia de
nit i de dia es di stribuïa l'aigua per al reg de l'H ort et a de Dalt. I per rega r les
terres de l'H ort et a de Bai x e ix ia altra sè qu ia qu e cr euava e l cam í de Xarcos
5

La transcripc ió i es tud i d 'aq ues t doc ume nt ha es tat pu bl icad a pe r F EBRER R OMAG UERA, M .
V. I Rovo M ART íNEZ , J.: «La ca rta de pob lació n de Torren t. Introducci ón y edición del
texto latino » a Torrens, 5 ( 1987 ), p. 23-39 .
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Sec s per l'aqüedu ct e co negut am b e l nom d'Arquet s de Dalt , hui pr àcticamen t desfet. Entre les du es hortes es regava una supe rfície estimada e n 130
fanecades .
L'a igua sobrant del reg de l'H ortet a cre ua va e l barran c i di scorria per
la Se qu ieta de l Cam p, qu e s'a lluny a g ra dualment del se u llit fin s arriba r al s
a rque ts . Pe r aques t aqüed uc te l'ai gu a torn a a c reuar e l barran c i va a parar al
M as de l Jutge on es regave n un es 180 fan ecad es. La sè qu ia continua e l se u
recor regut a bu scar la font de Sant Lluís, de la qual rebia un bon caba l, i
d'ah í al pantà. En aques t assut arre p leg ava tot e l cabal aportat tant per la
sè qu ia co m pel barran c. Per la seua dret a un ca na l duia l'ai gua fin s la pobl ac ió. Hi e ntra va la sè q uia pel s actu al s carrers de Músi c M ariano Pui g Yago i
de l'Ermita, i passava per la pl aça del Bi sb e Benlloch , on e ncara a les primeries de l seg le XX hi havia un llavad or i un ab eurad or. Del carre r de G ómez
Fe rre r, antic carre r de Vora Sèqu ia, eixia l'aigu a ca p a l'h orta, on la sè qu ia es
di vidi a e n do s tr am s, un qu e anava ca p a Pi can ya (Sèqu ia de Pi cany a), i
l'al tre que es dirigi a ca p a A lbal ano me na t Sèqui a del Ràfol , per a regar les
te rres d'eixa pa rti da . D'aq uestes dues sè qu ies parti en nombro sos br açal s qu e
ca na litzaven l'ai gu a pe r al reg de les difer ents parcel -les. Aquesta xa rxa va
es ta r e n func iona me nt fins les da rreries de la dècada del s se ixanta, quan
dei xà d' utilitza r-se a l subs titu ir-se e l se u cab al per les e xtracc ions del s m otor s de reg e le vat.

V. LA TOPONÍMIA I LES PARTIDES
E ls top ònims apareix en am b relativa abundàn c ia a l'esp ai co negut on
l'h om e dese nvo lup a les se ues ac tiv itats . Ah í ve iem co m un cam í, una font, un
arbre" só n motiu de refe rèn c ia per localit zar les terres de l'entorn. Per altra
band a, a l'espai qu e hom explota men ys inten siv am ent, e ls top ònims só n es cassos, j a qu e l'h om e no precisa d'un cone ixe me nt tan detallat del medi. Solen
se r àm plies ex te nsions de bo scs, màqui a, se ns dubte extenses porcions de sò l
qu e a pe nes ofereixen top ònims referits a elles, ja qu e constituei xen es pa is no
tan fa m ilia rs i a pen es co neguts pel llaurador (DOMINGO, 1985 ).
Per això la top onímia se 'ns pr esenta com un cam p d' estudi de cert
int e rés pe r al cone ixe me nt del pai sa tg e ag ra ri. Aqu estes parau les utilitzades
pe ls ho mes de l ca m p per fer refer èn ci a a un det ermin at lloc , conten en un a
cà rrega se mà ntica di gn a de co nsiderac ió , don c s pel se u sig nificat podem
co nè ixe r prou aspec tes en rel aci ó a mb l'e voluci ó del medi rural: car act erístiques de l rell eu , curso s d'ai gua, instal-Iacion s rural s, xarxa vi ària, cu ltius,
e tc . Se ria int eressant di sp osar d'un treb all qu e es tudia ra l'ev oluci ó hi stòri ca
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de la top on ími a que apa re ix a les fo nts de ca ràc te r ca dastra l, co m ara als
d ife re nts llibres capb reus i am illa rame nts, ja qu e aquesta informaci ó ens clarificaria d'al gu na maner a e l procés de tran sformaci ó del pai satge ag ra ri. Manca nt d'aquest es dad es, e ls top òn im s qu e ane m a men ci onar só n e ls de les
pa rtide s qu e apa reix e n arre p legats a ls mapes de l'I.G.N. d'escal es I :25 .000 i
I :50.000, i en e l treb all previ d'alçam ent ca rtog rà fic de l'any 1902.
A l'h ort a pod em aïl lar poque s partides, en part per causa de la se ua
red uïda ex te ns ió . AI situa r-se en un a pl ana no presenta accidents ge og rà fic s
de mar cat int er és, motiu pel qual aqu ests punts no pod en se r agafats pel
llaurad or co m a refer èn cia. Tanmateix la cura i e l treball qu e dedica a les
terres ex p lica la presèn cia de certs topònim s.
E l saf rane r ens du a pen sar qu e anti gament les terres d'aquesta partida
es tarien dedi cad es a l cultiu del sa frà .
També les obres hidràuliques so len don ar nom a det erminad es pa rtides on es localitzen , co m ocorre am b e l cas de la sèquia de Picanya. I antigues ent itats de pobl aci ó o ed ific is de sap ar eguts so len dei xar e l se u nom a
les terres on s'ubicaven, co m és e l cas de El Ràf ol.
Els Oniello s, Benisaet, Xenillet, Els Censa ls, só n top ònims que anomenen a ltres par tid es de l'h ort a.
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B. ARQUITECTURES RURALS
La proximitat de l nu cl i urbà res pecte l'h orta i el seu caràcte r margi na l
resp ect e al co njunt de la co ma rca han inc idit e n l'escàs nombre de construcc ions rural s qu e hi apare ixe n. Tan so ls tenim con st àn ci a de la pr esèn ci a de du es
tipo log ies mo lt difo ses din s la co marca: les barraques i les alque rie s, enca ra
qu e a Torrent a pen es es co nserven tes timo nis materials.

1. BARRAQUES
La barra ca co ns titue ix, se nse cap dubte, una tipologia arqui tec tò nica de
les més anti gu es i representatives de les hort es qu e es localitzen a les te rres de
la desemboca dura d'al gu ns rius va lenc ians. És freqü ent trobar-les a la Riber a,
Bai x Segura, i sobre tot a l'h orta del Tú ria qu e s'estén al voltant de la c iuta t de
València.
En cara qu e la mem òri a dels ve lls llauradors de Torrent no record e la presè ncia de barraques a l'hor ta d'aqu est pobl e, en un prin cipi no descart arem la
hip òtesi de la seua pre sè nc ia. La con su lta de la document ació ens va co nfirma r
l'existènci a d'un escàs nombre de barraqu es disper ses per l'h ort a de Torrent.
Alguns historiadors locals qu e han co nsu ltat els llib res ca pbreus de l'Encomanda de Torre nt de ls seg les XVI i XVII per la realit zaci ó d'interessan ts
es tud is so bre l'estru ctura de la propi etat rú stica, han tro ba t algunes refer èn ci es
pel qu e fa a la presència de barraque s a algunes parcel -les de l'h ort a ( P ÉREZ
M EDINA, 1985).
També la sè rie de llibres de matrícul a pa rroqu ial qu e es co nse rva a l'arxiu de la par ròq u ia de la Ass umpc ió de Torrent, qu e co mprén de 1756 a 1840
fa lta nt alguns anys inter m itjos , és un a altra font qu e dóna constàn ci a de l'existèn ci a d'aqu estes co nstrucc ions . A le s pàgin es fin als de cada llibre apare ix una
rel ació del s habitatges d ispe rsos din s la juri sdi cci ó pa rroqui al: alqueri es, masos, co rrals, i algunes barraques. A més aporten e l nom de l'edifi ci -Barrac a
del L1 op - i e ls nom s de les ànimes de comunió qu e hi habitaven. Tanmatei x,
l'absè nc ia d'u ns c rite ris unificats per la co nfecc ió d'aquests cen so s di ficulta
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d'alguna manera l'aprofitament de la inform ació qu e ap ort en i imp edei x realitzar un seg u ime nt co mplet de l'edifi ci duran t els anys que abas ta la sè rie. Per ò
si que ens pe rme t ext raure unes conclus ions de manera ge ne ral.
El nombre de barraq ues apa reg ut és prou escàs, don cs l'an y que més
barraques hi ha habit ades en són c inc, co inc idint als anys final s del seg le XV III.
Açò suposa la presè nc ia d'un reduït nom bre d'edi ficacions en relaci ó a la superfície d' ho rta cultivada s i ho co m parem amb les terres de la cap ital. Sen s
dubte açò és un refl ex més de l ca ràct er margina l de l'horta de Torrent.
Aq uestes bar raqu es són hab itatges permanent s on e ls llaurad ors i les
seues fam ílies residien j unt a les terres que treballaven , fet qu e les diferen c ia
de les co ns truccions per a l'estada temporal qu e apa re ixe n al secà. Aquesta
pob lac ió d ispe rsa es j ustifica per la constant cura i atenc ió que requ ere ixen les
terres d'hort a, el que obliga a ls llauradors a seg uir més prop e l desen vol upame nt del s se us cultius .
Hem co nstatat m itj ançant els llibres de matrícul a parroqui al qu e cada
cert pe ríode de temps aques tes barraques ca nviav en d' habitants. Aq uesta c ircumstànc ia ens du a pen sar qu e hi se rien ce dides en arrendamen t j untament
amb un co njunt de terres, fet que no és ge ns es trany tenint en co mpte qu e la
majoria de les terres d'horta es taven en man s de cl asses rend istes i eren ce d ides a altres per so nes per a la seua ex plotac ió.
Algun es de les ba rraques es taven integrades di ns d'a ltres unitats d'explotació de maj or ta ma ny co m ara les alqu eri es. Als llibres de matr ícul a pa rroquial comprovem com un s anys els habi tant s apare ixen inscrits a l'alqueri a i
no apa reix cap me nció de les barraqu es, mentre qu e altres ho fan a les barraqu es. Tam bé entre la docum ent aci ó de l'ar xiu de l'alqu eri a del Ràfol es co nse rven a lguns co ntrac tes d'arr end am ent de ba rraq ues prop ietat del s marqu esos de
la Rom ana.
Els topòn ims que empren els llibres de matrícula parroqui al fan referència a l cogno m de l cap de famíl ia que hi habita -Barraca de C om es, Barraca
de Pampl ó-. Per aques t motiu al ca nv iar d'ocupants hi pren el cog no m de la
nova famíli a. Altres veg ades s'empra e l nom de la partida on s'alça -B arraca
de l Llop , Can yad a de More lla- i també e l maln om dels seus habitant s o propietaris -B arr aca de Badri o la- . En aq ue st últ im ca s e l topònim de la barraca
roman inva riable al llarg de tota la sè rie.
La docum entació di sp onib le ens silenc ia qua lsevol tret arquit ectòni c
d'a ques ts ed ificis. Tanma te ix sa bem alguna co sa pel qu e fa al s mat eri al s e mprats e n la seua co ns trucc ió, don cs a un document de l'an y 181 2 s'arre nde n
unes te rres amb «una barraca de ba rro y paxa s», Açò ens indueix a pen sar
6

Arxiu de l Mas de l Ràfol. Document se nse cataloga r.

70

ARQUITECTURES RURALS DISPERSES DE TORRENT

qu e es tracta de tip ologi es similars a les presents a l'hort a de València, tenint
e n co m pte la relaci ó i e l contacte existent entre els pobles de la mate ixa
co marca.
A l'actualitat no es conserva cap testi mo n i mat eri al d 'aquest es ed ificac io ns qu e ens possibilite fer el seu estudi parti cul ar. Per a ixò, acceptant
la relaci ó e x iste nt amb le s barraques de l'ho rta de Valè nc ia, remet em a la
bibli ografiaja publicada per poder conèixer aques ta ti pol ogi a mé s de ta lladament.

n. L'ALQUERIA DEL

RÀFOL

L'alqu eria és, juntament amb la barraca, un dels edificis més característi cs de l'horta de Valèn cia. Mentre qu e la segona apare ixia lli gad a a la
petita expl otaci ó familiar, la primera s'associa se mpre a exp lotac io ns de
tamany mé s g ra n. Actualment tan so ls es conserva a l'ho rta de To rre nt una
alqu eri a , la del Ràfol. Però , tenint e n compte el caràcter marg inal del regadiu de Torrent, un a vegada més hem de qü e stionar-nos sobre la difus ió qu e
e n e l pa ssat pogu é s ha ver tingut aquesta tipo logia. La consu lta del s llibres
de matrícula parroquia l de fina ls de l seg le XV II I e ns apo rta a lg u nes re spost e s. Hi apareix en inscrits els noms d'a lg unes alque ries de sapar egud es
(S imanq ues, Ca vall ero ) i d'altres que actualmen t pe rta nyen a l terme Pican ya
(La Foia, Esc rivà, Regal ), es se nt la del Ràfol l'única que es co nserva a
l'actualitat a Torrent. Comprovem com tot s aquests ce ntres apareixen habitats de forma permanent per una o vàries fam íl ie s.
C om qu e e l R àfol és l'única alqu eria qu e es conserva, ens veem ob liga ts a ba sar l'estudi d'aqu e sta tip ol ogia ce ntrant- nos en e lla particu larment.

I. LOCALITZACIÓ
L'alqueria del Ràfol s'alça a un s tres quilometres i mig al sud-est de la
localitat i din s la partida del mat ei x nom (7 19 .850-4 .366 . 150 ). Des de Torre nt hom pot aplegar- hi pel camí del Ràfol. Pa scual Madoz ( 184 9) ens desc riu l'estat qu e presentava l'explotació cap a ls any s centrals de l seg le X IX:
«El terren a qll e la pert enec e es d e la tnej or ca lidad; co nsta d e
84 0 lian egadas d e secan a, plantadas d e olivos y algarrobos, y 164
d e liu erta Cal/ nioreras y [rutales, la cua! disfruta cada 28 dias de 48
lioras de to da el ag ua qu e na ce de las fu entes d el barral/ ca ».
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La cas a prin cipal , que se conserva actua lment, s'ubica din s la superfície de l regadiu tradi cio nal. Davant la faça na prin cip al ex iste ix un a plaça
ado rnada per un ja rdí en forma de rotonda . No molt llun y d'ah í encara
roma n en peu un co rral on es guardava el ramat i, tal i co m llegim al diccionari de Madoz ( 1849), al segle passat hi havia a més un altra casa més
petita i tres barraqu es que no han ap legat fins l'actu alit at.

2. AL VOLTANT DEL TOPÒNIM «RÀF OL»
Sen se cap dub te, la toponími a és un refl ex de les actr vitat s que
l'home du a terme en aq ue lles zones que co neix i ocupa. Un record del
pas de les diferent s c ivilitzacio ns per les nostr es terres moltes vegades hi
roman mitjan çant molts noms de lloc que, amb el temp s, han aplegat fins
l'actual itat. Aques t és el ca s del topònim que ano mena aqu esta alque ria i
la pa rtida rural on es loca litza, qu e procedeix de la veu àra b ra lia l, la
qual ha passat al valenc ià sota les formes de rafa l, raf alet , rafel i ràf ol
(BAZZANA, 1982). Aquestes apa re ixe n assoc iades a nomb roses entitats de
pobl aci ó, partides o despob lats de la geog rafia va lenc iana, fet que ens
indi ca l'àmplia difusió que van tindre en temp s de l'Islam aque ixes formes de poblament. Rafelcofer, Ràfol de Salem , Rafal , só n alguns exe mples significatius .
Andr é Bazzana i Pierre Gu ich ard , espec ialistes en el tem a del poblament musulm à a la zona del Shark al-Andal us, partint de la docum ent ació
cristiana del seg le XIn apleguen a la co nclus ió que «el ra/ ut! co rres pon a
una prop ie ta t important o a un dom ini territoria l d 'un so l tin ent, d e vega d es tanca t per mu ral les (ta l vegada so ls en la seua part ce n tra l ?), i qu e
CO I/té una «ca sa d e sen yor» i se ns dubt e tamb é d epen dènc ies d 'expl ot a ci ó.
AI capda va ll. hi ha po q ues possibilitats q ue antics rahals s'hagen co nse rvat, car es trobaven en zon es de con re u i llurs traces en ge nera l han desa paregut comp le tam ent» (BAZZANA , 1982: 46).

Ate nent a aques ta def inició podem for mular la hipòtesi que l'ac tua l
explotació siga una per vivència d'un rahal musulmà que, amb el repar timent
reali tzat desp rés de la conques ta de 1238 , passaria a mans cr ist ianes.
Respecte açò, T orn ús V. Pérez ( 1985: 75) apo rta un docum ent l'any 1330
que fa refe rència a les alqueries de Picanya i Rafalfortun y, pert an yent s a
l'encomanda dels hospit alari s «... in la co di cti ordinis vocato To rren t, R egn i
valcncie, e t in al cli eries voc a tis Pi canya e t Rafa lfortun y » , Creem que
aq ues ta c ita docum enta l pot confirmar d'alg una man er a e ls nostre s
plantej aments.
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3. L'EDIFICI
L'alqueri a del Ràfol , tal i co m la co neg ue m hui en dia, és e l produ cte
d'una sè rie de modifi caci on s i ampli aci on s qu e s' han veng ut suc ce int am b e l
pa s del temps.

3. I . E VOL UCI Ó

A RQU ITECTÒN ICA

La refer èn cia do cumental més anti ga qu e ens parl a de l'existèn c ia d 'una
casa-alque ria din s les terres de l'H er etat del Ràfol data de l'an y 1536. E s
tract a d'un a escriptur a de lloança i rec on ei xement de la co m pra e fec tuada
per E n Lluís Es te ba n de la Font, on es descriu l'obj ect e de la tran smi ssió
am b les següe nts par aul es:
« .. .

pro die ta aleharea et qualibet pa rtes eiusdem, ae domniib us,

dineis, terris, tam rigadivi quam sicca ni»!
Però l'edi fici ex iste nt a l'actu alitat no té cap re lació amb el que es
men ci on a en e l document. La dat a de la se ua co ns trucc ió podia situar-se a
fina ls del seg le X V II o les prim er ies del XVIII, to t ate ne nt al se u es ti l ar qui tec tò n ic i a les refer èn ci es documental s co nservades a l'arxiu del R àfol qu e
fa n al-lusió a nombroses o bres efec tua des am b la int en c ió de dona r pe r acabad a la fàbri ca.
Ob ser vant e l pl ànol c larament pod em aïllar un nucli principal en forma d'L , morfologia caracte rís tica qu e adopta la planta de les alqueri es de
l'horta de Valèn ci a ( DEL REY, 1990 a). Aquest a es tructur a es co rres po n am b
e l primitiu ed ific i. La pr olon gaci ó de l'ala later al , la con stru cci ó d'un cos a l
cos tat sud i d' un co rra l de ram at exem pt, só n obres efec tua des am b posteri orita t d'ac ord amb les noves necessitat s qu e se n'an irien pl ant ej ant en l'expl otació de les te rres .

3.2. ASPECTES

ESTR UCTURALS

El s murs de l'alqueria es tan con struïts se rv int-se de la tècni ca del tapiat. D'alguna man era les du es plante s d'alçària qu e pr esenta l'edi fici co nd ic iona e l gru ix del s murs, qu e a la ba se ultrapassa e ls se ixanta centímetres.
7
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Els fo rj ats de les plantes estan fet s a base de biguetes de fu sta di sposades de forma paralel -la i unides per un revoltó de resilla que tan ca l'esp ai .
Damunt hom pot co llocar el paviment.
E ls fo tjats de les co be rtes es realitzen amb biguetes de fu st a, damunt
les quals es clavaven un s ca biro ns de forma perpendicular. Tota la supe rfíc ie
es co bria de resill a, lluïd a damunt am b una fina capa d'algep s. L a cobe rta
qu edava co nc losa am b la co l-locac ió de les teul es.

3.3.

L A FAÇANA PRINC IPAL

L'arquitect e qu e va con cebre aquest edific i va vol er di stingir la car a on
s'obri la port a principal amb una sime tria i e legànc ia en la di sposici ó del s
e le ments co ns truc tius , qu e se ns dubte remarca clarament e l se u caràcter de
faça na princip al , c ircums tà nc ia qu e de vegad es no es pal esa tan fàcilment din s
e ls ed ific is de ca ràc te r popular. Es troba ori entada cap a l'est. L' ob ertura qu e
se rve ix d'accés a l'interi or de l'edi fici marca un e ix de simetria ce ntral. A am bdós cos tats apare ixe n tres fines tres, l'obertura de les qu als aplega fins al sò l.
Açò es correspo n amb e l gust, int roduït als edificis del segle X VIII , d'i ntegrar
e l pa isatge ex terior amb les es tànc ies interiors. El matei x nombre d'ober tures
que apareix a la plant a bai xa es suc ceeix també a les altres supe rio rs. D' aq uesta manera tro be m un a segona líni a de se t balcon s qu e co munique n amb les
de pe ndè nc ies del primer pis. Tanmateix la ca m bra, a l'estar di sposad a la co be rta a un a altura molt bai xa, les obe rtures es co nverte ixe n en petites fin estrete s que úni cam en t se rve ixe n per donar ve ntilac ió al se u interior.
Du es torres rematen els ext re ms de la façana. Per ò aqu estes no ten en un
pape r defens iu co m e n e l cas de les a lque ries ed ifica des als segles ant eriors, j a
que els balcon s qu e s'o brin dei xen e ntreveure el se u caràcter de mirador. So bre la p art central recau e l ràfec de la coberta, que resulta se r de l'ampl ària
j usta per prot egir els balcons qu e estan da vall.
U na men ci ó es pecial mereixen les reix es col-loc ades al s fin estr als de la
planta inferior i les baranes del s balcons inferiors, qu e són de ferro forj at. Les
obe rtures situa des a ambdós co stats de l'eix central es troben unides resp ectivament per un balcó co rreg ut, l'ú s del qual començà a fer- se habitual als edific is del seg le XV III.
Tot a aqu esta descripci ó indi ca qu e e ns trobem , se nse cap dubte , da vant
un a arquitec tura cu lta; cosa qu e no és d'estr any ar sa be nt qu e l'alqueria fou
man ad a ed ifica r per una família pertan yent a la noblesa. El seu es til, qu e coinc ide ix am b e l gus t dominant a l'època, i la introducció d'el ements avantguard istes, fan pen sar qu e es tracta d'una obra pr èviament pl anificada.
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Alqueria del Ràfol: façana principal

Alqueria del Ràfol: cos auxiliar
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L A PLA TA

El cos orig ina l d'aqu esta alque ria aparei x di vidit en tres plantes: una
ba ixa , un pri me r pis on s'ubica l'habitatge nobl e, i sobre aquesta es di sposa
la ca mbra, co nce buda al se u orige n per a criar e l cuc de se da.
En la planta baixa un e ix princip al tra vessa les du es crug ies des de la
faça na princi pa l fins la part posteri or. A partir d'aquest es pa i tran sver sal es
pot acc ed ir a totes les dep endèn ci es de l'habitatge ubicat a la planta baixa.
Din s la primer a crug ia i a la dr eta ens trobem amb l'oratori , installat en una
sala rectangular co be rta per una fal sa volta de cel ras , on tradicionalment se
ce le brav a la mi ssa tot s e ls diumen ges i festiu s per un capellà de Torrent. Al
fons aparei x una obe rtur a qu e don ava accés a la planta nobl e. Ja en la se gona
crug ia, prob abl em ent en temps passats s'ubicaria la cuina o llar i diverso s
dormi toris destin ats a ls arrendadors de la finca, hui desapareguts. Travessa nt e ls llindars de la port a qu e dón a e ix ida de l'edifici al pati s'a lça un porxo
amb co be rta pr acti cabl e . A les du es crugies de l'al a nord es localitzaven e ls
d iversos se rve is rel aci on at s amb la tran sformaci ó i e mmagatze ma tge del s
prod uctes ag ra ris: e l reglo, e l ce ller, els trull s. I de la int er secci ó d'ambdós
cossos so rge ix un a es cala qu e co mu nica des d'el pati les tres plantes de l'edifici.
A les c rug ies del co s es t del primer pis es localitza l'h abitatge noble
destin at a resid èn ci a del s propiet ari s de l'alqueria. Tot l'espai es troba compartimentat en amples salons. Des d 'un d'ell s sur t un corredor per donar accés als dormitori s. A aque sta plant a es pot accedir, bé de s de l'e scala nobl e
qu e part ei x des de l'habitatge de la planta baixa, o per l'escala de se rve i, a
través la qual s'apleg a a la gran cuina localitzada a la mat eixa planta, però a
l'al a nord . Junt aq uesta trob em e l rebost i di ver ses instal -lacions destinades
a l per sona l de se rve i.
A la cambra única me nt es pot aplegar per l'escala de se rve i. Tot e l cos
es tà oc upat pe r un a gra n ca m bra o n es criava e l cuc de se da . El cos nord
probable ment es tar ia des t ina t a magat zem de collites, enc ara qu e po steri orment es va di vidir en nombroses estànc ies destin ad es al per sonal laboral
ag ríco la o de se rve i.

3.5.

L A FUNC IO A Ll TAT DELS ESPA IS

A les di ver ses plant es de l'edifi ci hom pot aprec iar una característica
co ns tant resp ecte a la utilitzaci ó del s espa is. A les crug ies de l'ala es t es
localitza la part nobl e del s habitatges, mentre qu e al co s nord s'ubique n tot s
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els serve is destin ats tant a l' expl otació agr àri a com a les activ itats human es
qu e hem acabat de veure . A la intersecció d'aqu estes du es àrees es troba un a
escala mitj ançan t la qu al s' inte rre lac ione n tots els es pa is.
Una menci ó es pecial me reix la tercera plant a de l'alqueri a, qu e en la
seua ala nord allotja una cambra per a la cria del cuc de seda. Aques ta ac tiv itat s'exp lica si teni m en co mpte qu e la morera, les full es de la qu al se rve ixe n
d'a lime nt als cucs, va se r a l'èp oca qu an s'a lçà l'edifici el cultiu pred ominant
a les hort es co mpreses din s el triangl e València-Castellò-Sogorb, a les Rib eres, la Sa fo r, M arin a Alt a i Camp del Túria. Santos Isern ( 198 1) parl a de la
imp ort ànci a eco nò mica qu e va tenir la producció sede ra a la regió val en ci ana durant els seg les XVII i XVIII. Àdhuc al seg le XIX la morera ocupav a
part de les terres del regadiu del Ràfol , com ens conta Madoz ( 1849, XIII:
359 ). Per aques ta raó nombroso s ed ificis, tant urb an s com di sper so s per les
hort es, destinaren aques tes depend ències al cultiu de la se da, del qu al ens
han aplegat test imoni s arquitec tò nics fin s els no str es d ies.

4. ¿MA S DEL RÀFOL O ALQUERIA DEL RÀFOL ?
Ac tua lme nt la maj or part del s llauradors torrentins cone ixe n aqu est
ed ifici co m M as del Ràfol o simple me nt com el Ràfol , se nse qu e nin gú empre la den ominació d'alqu eria. Açò en un principi ens pl ant ejà se riosos pro blem es a l'h or a de classifi car tipològicam ent l'ed ifi ci. Pel qu e fa a l'asp ect e
funcio na l hi tro bàvem les matei xe s dep endèn ci es qu e als maso s: ora to ri,
almà ssera, trull s, anda ne s... qu e al mat ei x temps co nv ivien amb altres dependè nc ies assoc iades a cultius de regad iu co m ara la ca m bra.
Com ençarem per plantejar-nos quins cultius teni en més pes: els de
secà o e ls de regadiu. Mitjançant l'obra de Pasqu al Mad oz ( 1849 , XIII : 359)
sa be n; qu e aqu esta exp lotació als anys ce ntrals del seg le passat « ... cons ta de
840 lian egadas de secana, pla ntadas de olivos y alga rrobos, y 164 de hu erta
con moreras y fru ta les ... » . La desproporció és evide nt, j a qu e les terres de
secà quintupliquen la supe rfície que ocupa el regadiu. Gui ant -no s per aques ts
crite ris, sense ca p dubte ens trobaríem davant un mas.
Però si ens ado ne m de la seua localització veure m com l'edifici s'alça
din s les terres qu e formaven la tradi cional horta vell a de Torrent, motiu pel
qua l no té massa se ntit la supos ició anterior. Ser à un recon ei xem ent arqu itect òni c el que ens traurà de dubtes. El materi al empra t en la construcci ó
del s murs és el fang disposat mitj ançant la tècni ca del tapi at, tot servint-se del
materi al predo minant al sòl de la zo na on s'edifica, que és l'argil a. Per altra
band a l'estru ctura originària de l'edifici presenta la forma d'L , carac terística
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A lqueria de l Ràfol : el cos origi na l present a la forma d'L característica de les
alqueries valencianes

de les alque ries valenc ianes . Tamb é la documentació con servada de ls se gles
XVII al XIX utilitza el terme alqu eria per anome nar-lo.
En definiti va ens trobem davant un a ex plotació de ca ràc te r m ixt amb
terres de secà i de regad iu. Les primer es van creixe nt en ex tens ió fin s el
se g le XV III co m a co nseqüènc ia de les co mpres que realitzen els se us suc cessius prop ieta ris. D'aquesta ma nera s'explica la presèn cia de dep end èn ci es
dedicade s tant a cu ltius de secà co m d' horta. Per ò el se u e mplaçame nt, es tructura arqui tec tò nica i materials emprat s ens du en a pen sar que es trac ta
d'una alqueria ubicada en un a zo na margin al de l'h ort a, motiu pel qu al abasta també mo lte s terres de secà din s la seua ex plotació.

Capítol III

EL SECÀ
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Tradicion alm ent s'ha n consi de rat terres de secà aque lles qu e, don ad a
la seua altitud, no podi en regar-se amb aigua ca valle ra . Aquesta supe rfíc ie
co inc id ia al terme de Torrent amb les terres comprese s aproximadament din s
la isohipsa del s 40 metres, és a dir , amb els camps situats al sud i a l' est del
munic ip i.
L'an y 1897 hi havia cultivades 55.103 fanecades (4.5 9 1,9 Ha.) de secà ',
el que representa un 93,46 % de la superfíc ie ag rària útil del terme (58 .957,25
fanecades) (PÉREZ M EDI NA, 199 2). AI co ntrari del qu e véiem a l'h ort a, on
gran pa rt de la te rra estava en man s de les classes rendi stes, al secà és el
llaurad or qui té la propi etat de la major part de les terres, i hi és d'on obté la
majori a del s recursos per viure (FOLGADa, 1994)2.
Din s el secà apareixien pet ites supe rfícies reg ades a les partides de
l'Horteta i del Mas del Jut ge, gràc ies al mant eniment d'un a xarxa de sè quies
he red ad a dels àrabs . Altres vegades era l'engin y del llaurad or el qu e possibi litava la captació d'aigua subterrània mitj ançant un a sènia acc ionada per un a
mu la que pe rme tia el reg de pet ites parcel -les. Com exemples tindríem els
aparell s instal-l ats a les casetes del Volant e (7 11.350-4.3 64.350) i de Tintorera (7 11.300-4 .363. 850) .
Dins aq ues ta àrea hi ha gra ns ex tens ions no aprofita bles per al cultiu
per les se ues carac terístiques nat urals. Apar e ixe n superfícies de màqui a co m
la se rra Perenxisa , qu e ocupa unes sis mi l fa necades, i alguns tu ron s calcaris
qu e resulta difíci l po sar-los en cu ltiu pel seu elevat pendent. També apare i-

C al fer co nsta r que l' estudi fet pe r al 18 86 ca lcula l' e xtensió de l se cà en 56 .560,75 , el qu e
representa 1.4 57 ,75 fa necades men ys qu e Ics qu e apo rta l'esta d ística o nze anys després .
La d iferè ncia no és, per tant , sig nificativa, i pot ex plicar-se per un a multi tud d e fac to rs
co m ara la desigualtat de crite ris a l' ho ra de co nfeccionar e ls di fe rents ce nsos, pe r probleme s d ' ocultaci ó fisc al, etc.
2

El 181 2 e l 52,26 % de la su pe rfície del secà er a propiet at de fora ster s ( SANCHEZ P ALOM A RES,
19 87 ), mentre que a l 1886 véiern co m e l 56 ,50 % de la propietat de l secà està en mans de
llaurad or s veïns de Torrent. A mé s un 13 ,23 % de le s terres del se cà són propiet at de
llaurad or s d ' altres localitat s veïnes, el que fa un 69 .7 3 % de la superfície en mans dels
llaurad or s. Ho m palesa co m l'evo lució de la propietat al secà segueix una tendèn cia sim ilar a la de l'h o rta.

84

ARQUITECTURES RURALS DISPERSES DE TORRENT

xe n pin ars al Ved at, am b més de mil fan ecades, el qu e unit a les àmplies
superfícies de ca mins, ca na ls de desgu às, barrancs i erms podi a ultrapassar
les vint mil fa necades .
L'ap arici ó de pou s de reg elevat per motor, en principi a vapo r i despré s elèctric, i la seua ge ne ralització a parti r de la dècad a del s qu arant a va
po ss ibilita r que es produïre n grans tr ansformacion s en el secà qu e s' han vist
accentua des a la dècad a dels vuitanta am b la introdu cci ó del reg local itzat.
E l res ultat ha es tat un ca nvi paisat gí sti c no tabl e, j a qu e de la d iver sit at de
cu ltius trad iciona ls s'ha passat al mon ocul tiu del taron ger. Totes aquestes
variac ions han ving ut aco mpa nyades d' un deteri oram en t de les co ns truccion s disperses tradiciona ls .
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A. EL PAISATGE AGRARI
Moltes de les edificacions que es conserven actualment constitueixen
en algun s llo cs l'únic vestigi del que va ser el paisatge agrari tradicional.
Però no pod em explicar aqu este s arquitectures sen se integrar-les dins el marc
on foren concebudes. Per això a continuació tractarem de reconstruir aqueix
paisat ge agrari tradicional pren ent com a ba se algun s elements que l'integren: la xarxa viàri a, la parcel-laci ó, els cultius i les partides.

1. LA XARXA VIÀRIA
L'espai agrari queda estructurat per una xarxa viària que comunica i
int errel aci ona un es zones amb altres. El s usuaris d'aquests camin s són,
es pec ialme nt, aqu elles per sones que obtenen els seus recursos al medi rural:
ca mperols que acude ixe n a llaurar les seues terres, i també pastors que es desplacen di àri ament amb els seus ram ats d'un lloc a un altre en busca de pastures. D'acord amb la seua utilitat distingirem entre vies rústiques i pecuàries.

I. LES VIES RÚSTIQUES
Isidro Miquel Casanova comenta al seu manuscrit com a final s del
seg le XIX el s llauradors torrentins es de splaçaven «hasta la distancia de
mas de tres hora s de esta villa con dire ccion a Chiva y también a God elleta »
(SA C HIS, 1990 ). Aques ta circums tà nc ia indu eix a pen sar en la lentitud de la
tracció anima l co m a caus a que justificaria el temps emprat als desplaçament s. Per ò, a més, també influirien en això altres factors tal com el traçat
de les vies, la se ua ampl àri a i el se u es tat.
El traçat del s camin s apare ix condicionat per la morfologia del rell eu.
Per això les vies qu e di scorren per l'espai comprés entre les isohipses del s 50
i 100 metres (partides de l'Alberca, Morredondo, Corral Blanc, la Marjadella,
la Foi a, la Can yada del Llop) pre sent en una estructura reticular. Es pod en
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e ndev ina r un s e ixos principal s qu e part ei xen del nucli urbà, i al m at ei x temps
un a sè rie de cam ins tran sversal s resp ect e a ls primers qu e recurten le s di st ànc ies a recórrer e ntre un es zo nes i a ltres . Açò en bo na me sura és possibl e pel s
escassos desnivells que presenta el terreny.
Per la zo na co mp resa e ntre e ls 100 i 20 0 metres d 'altura, és a dir, a les
pa rtides localitzad es a l'oest del terme, e l traçat del s camins comença a prendre un a orientac ió es t-oest i nord-est - sud-oest, tot segu int la morfologi a del
re lle u i d'al tres accide nts geogràfics com ara e ls barrancs. Aquest a di sp osi ci ó
s'accen tua mé s co nfo rme e ns an em e nd ins ant cap a l'o est del terme.
E ls barrancs suposen se rios os ob stacles per comu nicar un es vi es amb
a ltres, motiu pel qu al en aquesta àrea del terme , tan so ls la Vered a d 'Arag ó
creua e l terme de forma tran s versal. Per això, e ncara qu e un cam p es tigués
pro p d 'un a ltre situa t al costa t oposat del barran c, e l llaurador havi a de d esplaçar-se durant al gun es hor es per poder accedir-hi amb e l carro , ja qu e havia de c re ua r e l curs bu scant alg u nes de les poques vies qu e e l tr a vessaven .
A més, aquests cami ns de terra c re uaven e ls barrancs a ni vell del se u llit,
se nse cap pont per sa lvar- los, motiu pel qu al en è poques de fort es pluges, a
l'au gment ar e l se u caba l, e ls territori s qu edaven temporalment incomunicats. E l llaurad or local co ne ix aquests punts per on e ls camin s c re ue n per e ls
llits a m b e l nom de passos . E l pas de C arnot i e l pas de Cruset s e n só n alg u ns
exem p les .
Per ú ltim, ca l ind icar que hi ha vi a cam ins de servei de peti t recorregut
que posa ven en co ntacte les pa rce l-les interiors amb les vies princi pals. Aquesta d ificu lta t e n les comu nicacions fac ilita rà d 'al gun a m an era e l so rg ime nt de
les casetes de secà.

2 . LES _V IES PECU ÀRIES
E l ramat so lia pas tura r als erms i terres en gua re t ex iste nts al secà. Per
això hi ha una xarxa de ve redes que posen e n re laci ó les pastures amb e ls
d iferents co rra ls on s'a llo tjava e l ramat. E n aquest cas, un d ocument de l'an y
190 3 co nservat a l'arxiu del Consell Agrari Muni cipal e ns apropa al co ne ixe me nt de les ve redes qu e di scorri en pel pai sat ge ag ra ri de Torrent i descriu
e l se u traçat.
V ER EDA DE C UENCA: «Es ta vía vien e d el t é rtnin o d e C h i va y
Gode lleta, y pe ne tra en el termino d e Torrente por la partida d e
Clia rcos Secs, recon oci éndos e la amp litud de su clase, o sea de
75.23 m et ros. De la partida de Charcos Secs, y pa san do por el Cor-
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ral d e Mañ es, sale un co rd el que va con dire ccion a Montroy cruz and o
la cañ ada d e Aragón , y atravi esa el t érmino de Mon serrat por el sitio
ll amado M oj ón Blan co, o sea, el vértice d e los termino (si c ) d e
Mo nserrat, Tu ris y To rrente. Contin úa la Cañada d e Cu en ca d esde el
Corra l d e Mañcs a buscar la partida de Barbeta; desde es ta partida,
y co n la mistna dire ccion d e su orig en , p en etra por el Mas de los
Giles, d e aquí a la Casa d e Barcos ha sta encontra rse con el t érmino
municipal de Pi casent, en la partida llamada de Mi cha Figa .»
« Pen etra en este t érmino por la sierra llamada
Peren chisa y con direccion de o este a este bajando por las faldas de
di cha si erra, se encue ntra 1111 paso que conduce al abrebador real del
Pantan o de L' Horteta. Si gu e la cañ ada, y al bajar a la si erra pen etra
p or la casilla d e B enafe a bu scar la partida de la Ca sa del Chuch e, y
p or la partida d e la Puncha o Enrajol à, qu e antiguam ente se llamaba
Caiuula d e Pequé, p en etram os en el término de Aldaya. Por esta
cañada y p or la B enafe ti en e un paso del t érmin o d e Chi va a e l
abrevado r de la Sequieta del Campo ».
V EREDA DE AR AGÓN:

«D icha se rvidu mbre viene d el t érmino d e Aldaya
y, con di recci on d e n orte a SUI; p en etra en es te t értnino municipal p or
la partida de la Caii ada de Pequ éjuntam ente con la via qu e viene d e
la S ie rra d e Pe ren chisa; y al llegar a lo s terrenos del ho y titulada
Mas d e Don Pedro se se p a ra de aquella en la fin ca de Don Julio,
due ño del ca st illo d e Alacuds, y penetra en la partida de la Fu ente de
San Luis, cruz and o el barranco de la Fu ente de Cuchichelles, ho y de
Hort eta . dotule se enc ue ntra el abrevadero de este nombre con su
co rre spond ie nte des cansadero qu e se halla a uno y otro lado del
barran co, Con dire ccion al sur p en etra y cruz a el Barran co de la s
Cañas, la Co ntienda, y el Tollo, yend o a parar a La Alberca, c ruz an d o
el Ca m ino Real de Yalen cia a Cofrentes. Lu ego sig ue a p en etrar por
la pa rtida d e la Mala Pu chd. antes Ma rchadella; d e aquí a la partida
de Caseta de Ca pa hasta p en etrar en el t értnino de Pi ca sen t»,
V EREDA DE V ALENCIA:

«Esta sevidu m b re p ecuaria viene del t érmin o d e
Pi caiia y co n d irecci on de norte a sur p en etra en es te termin o por la
partida d el Om et o Pu ch à Blan ca, contin uand o despu és a la Foya y
luego a la Marchadella, y por la Ca sita Rocha, al t érniino de Pi ca sen t»,
C ORDEL DE V AL E C IA:

« E sta se rv id um b re d eb e t en e r la
d en ominacion de co rde l por las circunstan cias qu e concu rre n en ella,
V ER E D A DE LA CA LLE DE PIL A:
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pues nace en la Cañada de Valencia ye ndo a terminar en el termino d e
Picasen t y en la ca ñada qu e pasa por di ch o té rm ino . Nace esta via en el
sitio den om inada Corra l de la Mal a Puchd, co ntin ua co n direcc ión de
S.O. a N.E. y por orilla de l monte de l Es tada llam ado «El Vedat» y
partida de Ma rchalle. D e esta va a la de la Foyeta y lu ego, atravesando
el pueblo por la ca lle de Pil a, a sa lir al m ol ino por el Arraba l desde el
M olino por la partida y Acequia de Pica ña o Benisaet al Barran co de
Cochich ell es a p en etrar en el té rm ino de Pica ña»,

II. LA PARCEL·LACIÓ
A l'igu al qu e hem fet a l'horta, es tudiem l'e structura de la parcel-laci ó
basant-nos en les xifres de l'amillaram ent de l'any 1886, j a qu e es tract a d'un
període relati vam ent prop er al trenc am ent de l'equilibri tradi cional entre hort a
i secà co m a co nseqüè nc ia de la prolifer aci ó de motor s de reg. Aquestes
dades les co mpararem amb les de 181 2 amb la fina lita t de co mprovar la se ua
evoluc ió a un seg le tan co mp lex com es el XIX per tot s e ls canv is econò mics
i socials qu e es pr odu ei xen >.
L'an y 181 21 a supe rfíc ie mitj an a per parcelIa de sec à s'es tima en 13,23
fa necades (SANCHEZ PALOMARES, 1987 ). Pr edominen les parcelles compre ses entre les 4 i 36 fa necades (el 88,19 %), mentre qu e le s inferiors a qu atre
fa necades representen e l 6,83 % i les que supe ren les 36 fan ecades só n el
4,9 7 %. Aquestes parcel-les de gran supe rfíc ie són conegudes pel s llauradors
local s amb e l nom de peces. Al gun es ultrapassen fin s i tot les 36 fan ecad es.
Pod em c ita r co m exemple les peces del M as de Don Pedro o la peça de les
Rull es . Tot es e lles se rv ien com a refer èn ci a geogràfica al llaurador a les
seues ~o nve rses quotidi an es per localitzar mentalment les terres situades al
seu vo lta nt.
Cap a fina ls del segle XIX, l'an y 1886 la parcel-la mitj an a teni a un a
supe rfície de 13,90 fa necades (FOLGADO, 1994). Des de les primer ies del
seg le es m anté la se ua superfíc ie i fins i tot es produei x un lleu ger aug me nt.
A I co ntrari qu e passa a l'h orta, on les parcelles s'anave n di vidint pe r causa
de les tra nsm iss ions hered itàri es, al secà es manté la seua supe rfíc ie perquè
e l llau rad or di sp osava de més qu anti tat de terres qu e fe ia inn ecessària la
se ua frag me ntació per co nfo rma r els lots. També co ntinua e l pr edomini del
nombre de parcelles qu e ten en entre les qu atre i les trenta- sis fan ecad es
3

Sob re aques t res pec te ca l assenya lar qu e l'exten sió del term e muni cip al de To rren t es va
am pliar m itjançan t la Reial Ord re de 26 de març de 1867 .
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(84 ,98 %). Les inferiors a quatre fanecades suposen un 9,59 %, mentre que
les d 'exten sió supe rior a les trenta-si s fanecades fan el 5,43 % del total de
les unitats parcell àries.
El parcel-lari presenta una morfologia prou variada. A les zones planes del secà ten en formes ortogonals. Per altra banda, a aquell s llocs amb
desni vell s del terren yo amb la presència de turons , les parccl -Ies tenen forme s molt div er ses i irregulars , condicionades sempre per la morfologia del
rell eu. Ací moltes vegades és una bardissa de matoll que creix al marge la
qu e fa de línia divisòria entre ambdues parcel -les . Altres vegades és un ribàs
construït de pedra en sec, o també un simple cavalló de pedres que es van
amuntonant en les success ives plegades, que delimita les parcel-Ies . De vegade s aqu est s límits són imprecisos, sobretot si es tracta de cultius arbraris
d'amples marc s de plantació com ara la garrofera. En aquests casos moltes
vegades és una línia imaginària a la ment del s propietaris la que divideix la
parcel-la , ja qu e no importa tant saber la seua superfíc ie exacta, sinó més bé
conè ixe r la pert an yen ça concreta del s arbres. Aquesta impreci sió en el s límits és ex plica ble al secà, tractant-se d'un s cultius extensius, front als cultiu s intensiu s de l' horta.

III. ELS CULTIUS
Tenint en compte les característiques naturals de la superfície de secà
(sò ls més calcari s amb menor quantitat de matèria orgànica, absència de
regs ...) el llaurador mediterrani va introduir d'antuvi uns cultius que s'adaptaren a aquestes condicions biològiques. És la natura del terreny la que determina el s cultius durant aquesta època pre-industrial en la qual són molt
lentes ) quasi imp erceptibles en una escala curta de temps les tran sformacion s ag ràries . Seguint el treball Tom às V. Pérez Medina ( 1992) , al se cà de
Torrent de les darrer ies del segle XIX es practicaven fonamentalment els
cu ltius de la garro fe ra, vinya i olivera.
Sobre aqu est respecte hom pot afirma r que en s trobem davant un
sec à apro fitat en la se ua major part, ja que pràcticament no queden supe rfíci es impracticables per produir tenint en compte els medi s de rompuda
de l'època. La relati va extens ió de les parcelles del secà, així com la seua
llun yania respect e al nucli urbà, són alguns del s motius que expliquen la presència d'edifici s di sper so s, on s'allotjaven durant uns die s els llauradors que
anaven a treb allar les terres i posteriorment a arreplegar els seus fruits. Tota
aqu esta producció agrícola es veu reflexada també a les construccions rurals,
on apareix en espai s destinats al seu emm agatze matge i transformació.
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DISTRIBUCIÓ DE CULTIUS AL SECÀ (1897)
TERRA CAMPA
626 ,25

VINYA
10.912.50

OLI VERA
2 .033
ALTRE S
717

GARROFE RA
40.606

Font: Refundi cio del padró de finques de 1897

1. LA GARROFERA
És el cultiu que predomina amb 40.606 fanecades (3.383 ,8 Ha.) , el
que representa un 7 3 ,69 % de la superfície cultivada al secà. Aquesta gran
extensió que va ocupar la garrofera du a pensar en la con siderable importància econòmica que van tindre el s seus fruits , ja que quasi tota la producció es
destinava al co nsum del bestiar. Le s garrofes eren l'aliment bàsic en la dieta
del s ca valls i mul es, qu e eren l'única força exi stent per al tran sport i el treball de la terra.
Plantació: La garrofera podia plantar-se directament en la parcel -Ia
colgant a terra un garrofí bord. Als dos o tre s anys s'empeltava de fi . Altres
vegades es feia el plançó a l'horta i, una vegada empeltades le s plantes, es
tra splantaven a la p arcel-la. Habitualment es feia coincidir la plantació de
les garroferes amb la de la vinya, doncs quan aquesta no fora rendible ja
hauri en entrat en producció. Per això el marc de plantació era «a vuit bancs
de vinya », es a dir , de cada vuit cep s (uns 12 x 12 metres).
Varietats: Hi havi a diverses varietats de garroferes , i les més plantades a Torrent eren les roges, matalasseres , i d'orella de burro .
Cicle anu al de cultiu: Les tasqu es qu e hom feia durant un anyals
ga rroferals con sisti en en tre s o quatre arades, qu e es feien coincidir dues a la
primavera, una aban s de collir per fer el s plegadors amb l'entauladora, i l'altra a setembre o octubre.
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Cap a les primeries del segle XX fins i tot s'adobaven , encara que poc,
i l'adob que més es tirava era el super-fosfat, mentre que a penes no es recorria al fem . Les garrofes es plegaven durant la segona quinzena d'agost. Una
vegada arreplega des, cap als me sos de setembre o octubre calia esporgar-les
ca da dos anys . Tot i tenint en compte l'ampli marc de plantació, no solien
fe r-se collites entre mi g del s arbres. Únicament de vegada en quan solia
pl ant ar- se algun pesol ar.
Malalties: La gallineta solia atacar les garroferes una vegada crescudes. Aquesta malaltia es detectava quan les garroferes expulsaven la saba, i
si no es tractava, acabaven secant-se al cap d'uns quants anys. Solia solucionar- se prou bé foradant el punt on eixia la saba i taponant-ho amb un tro s de
fu sta impregnat amb gre ix de carro .

2. LA VINYA
És el segon cultiu en importància, donc s ocupava un total de 10.912,5
fanec ades (909 .3 Ha. ), que es corresponen amb un 19,8 1 % de la superfíc ie del secà. Quasi tota la producció anava de stinada a l'ellaboraci ó del vi .
Per això es di sposa va de trulls en algunes cases de llauradors de la poblac ió i en tot s e ls ma so s di sp er so s pel terme, qu e dedicaven bona part de la
se ua producci ó a la co me rc ialitzac ió. Una reduïda part anav a destinada a
raïm de taul a, j a qu e «al igual qu e sus vecin os de Picassent, los vitic ulto res de Torrent venian dedi cdndose desde la segunda mitad del si gl o XVIII
a surtir de uvas fres cas las mesas de la ciudad» (PIQU ERAS, 1983) .
Plantaci ó: Aban s la fil-Iox era , el cep creixia de plantar directament un sarme nt de la varietat qu e es volia coll ir fent un clot que es
tap ava amb terra. Per ò des de l'at ac d'aquest a plaga a les primerie s del
seg le XX co me nçà a ge ne ra litzar-se la plantaci ó amb p atron s de pl anta
ame ricana, de la mat ei xa man er a qu e e s fei a ab an s. Però al cap de l'an y
s'empe ltave n de la varie tat que es desitjara. E s feia un empelt en agull a,
qu e cons istia en obrir el sarment pel mig, introduir-hi e l fi, i lligar-ho
amb un fi l d' espart. A continuació es tapava amuntonant terra fin s tapar
l'empelt. Les úniques vari etats que no es plantaven amb patrons de planta ame ricana e ren el mo scatell , ja que a Torrent e s va introduir per primera veg ada després de la gra n plaga de la fil-Ioxera. Le s parcel-Ies de
vinya es pl antaven am b marc s de plantació estrets, utilitzant un s do sce nts ceps per fanecad a.
Vari etat s: Le s varietats de vinya mé s plantades a Torrent eren bova l, forc all à, mondragon , tintorera, laen, valiente i merseguera, destina-
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des exclusivament a la transformació vinícola. La planta-nova i
plantangort es dedicaven tant a la taula com a l'obtenció de vi, mentre que
el moscatell servia per a taula o per fer mistela.
Cicle anual de cultiu: Les atencions que requeria la vinya durant un
any eren normalment la poda, que es feia a la caiguda del pàmpol, normalment entre novembre i març. Entre abril i març s'esporgaven, operació que
consistia en llevar els brots que eixien fora de les brocades. Es llaurava una
vegada al mes des de la poda fins les darreries de juny, quan els sarments
estaven molt crescuts i ja no es podia llaurar.
Cada dos anys es femava a últims de març o primers d'abril. A les
vinyes joves (mallols) es feia un clot, es tirava un cabàs a cada cep i es
tapava amb terra. Quan els ceps eren grans es feia el clot entre quatre, que es
reblia de fem i es tapava amb terra.
El raïm madurava segons les varietats. A finals d'agost es collien les
més primerenques com ara la tintorera i el moscatell. El boval es veremava a
finals de setembre, mentre que les varietats més tardanes eren la plantanova, que es collia durant tot l'octubre, i la forcallà a finals d'aquest mes.
Malalties: La vinya era sovint atacada per algunes malalties com ara
l'eruga, el mildeu o la negrilla, motiu pel qual calia fer anualment uns
tractaments amb caràcter preventiu. L'eruga era un cuquet que es menjava
els pàmpols de les vinyes. Quan no hi havien insecticides, l'operació per
eliminar aquesta plaga consistia en collocar davall del cep uns sedassos
de tela on queien els cucs a l'espolsar les rames. La negrilla atacava fonamentalment el raïm. Per combatre aquesta plaga hom tirava sofre al començar a brollar els sarments. Altra malaltia era el mildeu. El tractament
que es feia consistia en polvoritzar les vinyes amb sulfat de coure. Si l'any
era sec sols calia fer-ne un a l'època de les pluges, que coincidia a la primavera. Si l'any venia plujós calia fer un o dos tractaments més al finalitzar el període de pluges.

3. L'OLIVERA
Es tracta d'un dels cultius mediterranis per excel-lència. A Torrent
l'any 1897 ocupava 2.033 fanecades (169,4 Ha.), és a dir, un 3,69 % de les
terres dedicades a cultius de secà. La collita anava destinada en la seua
totalitat a la producció d'oli. Amb aquest fi els masos i cases grans del
nucli urbà destinaven dins el seu corral una dependència a almàssera. La
comercialització era a escala local, i com a màxim comarcal, tot atenent la
seua relativa producció.
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Plantació: Les oliveres es plantaven amb un brot d'olivera borda
(olivastre) . Es feia el planter a l'horta i, una vegada empeltada, es trasplantava al camp amb un marc de plantació de quatre bancs de vinya (6 ó 7 metres).
Varietats: Les varietats més cultivades al secà de Torrent eren la blanqu eta, ge novesa, xang lot reial , villa long a, del terreny i serrana.
Cicle anual de cultiu: Le s oli veres solien llaurar- se quatre o cinc vega des a l'any. Igual qu e les garroferes, una rella coincidia just aban s de
pl egar-les per pa ssar després l'entauladora per fer els plegadors. Des de final s de novembre es plegaven les olives per fer oli. Habitualment es carregaven en sacs per dur-les amb carros a les almàsseres.
Malalties: La malaltia mé s comuna que atacava les oliveres era la
n egrilla . Es tract ava emblanquina nt les soques amb calç .

4. LA TERRA CAMPA
Ocupav a una superfície mínima al secà, tan sols l' l ,50 %, el que representa 625 ,25 fanecades (52, 1 Ha. ). Aquestes terres es destinaven sobretot
al cu ltiu de ce reals i lleguminose s. El cereal mé s plantat era l'ordi qu e es
sem brava ca p als mesos de no vembre o de sembre i se seg ava cap a maig o
juny. Al secà es pl antava barrejat, es a dir, s'es ca mpava el gra per tot arre u
amb les man s i després es passa va el camp amb l'entauladora. Al secà la
producci ó d'aqu est cereal e ra molt inferior a la de l'horta com a conseqüènc ia de l'ab sència de regs.
Per altra banda els pèsols es plantaven cap a l'octubre i no es collien
fins l'arribada del s meso s d'abril o maig. Aquest cultiu se sem bra va a colpet,
tot tir ant gra per gra din s un solc a una di stància aproximada d'un pam, i
entre mi g s'adovava amb un pe siguet de super-fosfat. Per últim s'entaulava
tot e l ca mp. A més de fer- se en terra campa, sovint hom solia plantar pèsol s
en les parcel -les pl ant ades de garroferes tot atenent l'espai di sponible com a
co nse qüè nc ia de l'ampli marc de plantació .

5. ALTRES
Les xifres de la Refundició del Padró de Finques o Amillarament de
1897 ens indiquen hi ha vien set centes fan ecades ocupades per pin s i terra
ca mpa, el que representa un 1,27 % de la superfície cultivada del secà. Po ssibleme nt es tractaria de zon es marginals situades als límits de les àrees incul-
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tes, que contarien amb un menor aprofitament agrícola. En aquest sentit apareixen també cinc fanecades ocupades per pins, el que fa un 0,0 1 % de les
terres cultivades del secà.
Curiosament trobem 11 fanecades de cànem, el que representa un
0,02 % del total de la superfície cultivada al secà. Tenint en compte que es
tracta d'un cultiu d'horta, la seua inclusió en el secà ens duu a pensar que es
tractara d'un cultiu practicat en reduïdes superfícies regades mitjançant l'aprofitament del cabal d'algunes de les fonts que brollaven al secà.

IV. LA TOPONÍMIA I LES PARTIDES
Les terres cultivades al secà ultrapassen en molt la quantitat de terres
regades, motiu pel qual d'entrada hem d'imaginar-nos l'elevat nombre de
topònim s qu e tenia en ment el llaurador torrentí per fer referència a les terres
de sec à . Igu al que a l'horta, efectuarem una classificació dels topònims distingint entre els que es refereixen al marc físic i aquells que tracten d'aspèctes
human s.

1. L'AMBIENT FÍSIC
El s topònims que fan referència a aspectes del relleu del secà són prou
abundants. Suaus elevacions sobre el nivell de la plana litoral són manifestes a l'Alter i a la Costa de la Banderilla, corresponent aquesta última a un
glacis de la Serra Perenxisa.
Pendents més abrupts apareixen a la vessant sud -est del Vedat a la
Mala-Puj à. Cap a l'interior del terme són visibles alguns turons calcaris coneguts per Morredondo, Cab eçol de l'Aranya, i Lloma de Don Pedro junt a
la casa de Barcos. El topònim Mugronyal aludeix a un conjunt de turons
localitzats a la partida del mateix nom. La principal altura del terme es troba
a la Serra Perenxisa (320 metres).
També algunes depressions apareixen arreplegades per la toponímia
com ara el cas de la Foia i el Reclot.
El topònim Covatell es ens fa pensar en l'antiga exi stència de coves excavades per l'aigua als cursos dels barrancs que discorren per eixa partida.
Le s fonts , molt nombroses al secà de Torrent, també són punts de referència importants, ja que amb el seu nom es localitzen les terres que les
env olt en : Font d e Manyes, Font del Sapo.
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Nombrosos curso s d'aigua han deixat el seu nom a una determinada
partid a. L'abundància de topònims que fan referència ens dóna fe de la presència de gran nombre de llit s, quasi sempre secs, que desguasen l'aigua que
ca u de form a torrenci al : Canyada d'Alonso , de Barcos , de Godell eta, de
Montserrat, de l Llop , el Xo rro, les Can yades .
L 'A lbe rca i el Toll o só n nom s que aludei xen possiblement a l'existència en temps passats d'al gun a llacuna d'alguns pams d'aigua, o bé a la presència de corrents d'aigua d'e scà s pendent en cas de fortes pluges, fet que
recorden ha ver presenciat alguns llauradors més vells.
Per altra banda, l'absència de recursos hídrics manifesta a les terres
localitzades sota la Serra Perenxisa queda reflectida al topònim Xarcos Secs.
Tamb è els nom s de determinades partides contenen referències respecte a la vege tació natural: Guindilla, la Devesa, que sen se cap dubte
atestig üen la po ssibl e presència de masses vegetals autòctones abans la seua
roturació.

2. ASPECTES HUMANS
El paisatge agrari és producte de l'acció humana, motiu pel qual és
prou fre qüe nt que algunes activitats de l'home hagen deixat l'emprent a a la
top onímia tradi cional.
Les obres hidràuliques són característiques a l'àmbit de la Mediterrània, amb la finalitat d'aprofitar l'aigua provinent de les fonts o de les plu ge s
i distribu ir-la de form a més racional. Un aqüeducte, una sèquia, una presa,
só n cons trucc ions que han don at nom a les partides on s'hi localitzen : els
A rquets, la Seq uieta de l Camp, el Pantà.
-Sense cap dubte aques tes obres se mpre es trob en en rel ació amb àrees
de regadiu. Tota l'horta del terme es localitzava a l'est de la pobl aci ó, a excepció de petites supe rfícies reg ades al sec à, la mé s gran de le s qu al s és
co neg uda amb el nom de l'Horteta.
Antigues entitats de població hui desaparegudes també solen deix ar
con stàn cia del seu pa ssat mitjançant determinats topònims que s'han anat
trans me te nt generació rere generació. Tal és el cas de la Serra Perenxisa ,
nom pres d'un poblat pertanyent a la Baronia de Xiva que va quedar desh abit at a meit at del segle Xv. Com afirma M. V. Febrer Romaguera (1985 ),
«durant seg les, no es conegué més mem òria del lloc qu e la serra predita o la
Devesa de Perenxisa, aplegant moltes vegades a deformar-se el toponin:
sota f orm es com Perenchira , Perançiça, Perangissa o altres ».
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El s lími ts administr atiu s són prou usat s: Moll ó Blan c, Molló Rodat.
Al mateix temps altres entitats significatives identifiquen certs llocs, com
ocorre amb la Paret Decantà.
Tamb é els nom s o malnoms de gent que poseïen ex te ns ions important s de ter ra han estat emprats per denominar les partides on s'ubique n les
seues exp lotac ions: Franjo, Ba rbeta , Barret , Don Jeron i, Lloma de Don
Pedra, Font de Manyes.
Altres top ònims fan referèn ci a l'estat jurídic en qu è es trobava el sò l:
el Vedat , el Rea lon .
I per últim , nomb roso s edificis disperso s de caràcter agrari han deixat
el seu nom a les partides on es trob en : Corral Blan c , Corral de Ma nyes, Mas
de Don Pedra, Mas de ls C Us, Mas de l Jut ge. A més molt es casetes de secà
s'ha n integrat en la top on ím ia co m a nom s de lloc men or i só n emprats pe l
llaurador per la seua orientació .
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B. ARQUITECTURES RURALS
Les ed ificacions alçades per l'home al medi agrari constitueixen un
eleme nt més del paisatge, el que tractem de forma separada amb la finalitat
de dedi car al seu es tudi una major profunditat. Començarem en primer lloc
per aqu elles con struccions mé s simples i primitives com són els refugis , per
pa ssar a parlar d'altres tipologies mé s evolucionades com la caseta de secà,
el corral de ramat o el ma s.

1. REFUGIS RURALS
Són edificacions característiques dels paisatges del secà mediterrani.
Aqu estes tipologie s, efectuades amb la finalitat d'oferir refugi a l'home davant circumstàncies climatològiques adverses, es troben molt difose s per les
di ver ses comarques de la Medit errània. Però una mateixa tipologia s'anomena
a cad a regió amb un nom diferent d'acord amb la seua tradició i cultura.
Aqu ests antics refug is del secà de Torrent cal emmarcar-los al seu
orige n en una zona margin al del paisat ge cultivat, relacionat amb les zones
d'ap rofitament forestal, esse nt molt utilitzats per caçadors, fornil1ers, granerers
i altre ? hom es que obte nien els seus recursos de l'explotació del medi natural. Es tracta d'edi ficaci on s primiti ves localitzades a les terres mé s occidentals del term e. A les poblacions veïn es de God elleta, Torís, Montserrat, són
aprec iables un bon nombre d'aqueste s construccions. A més es constata que
gran part del s refu gis existents a Torrent s'alcen sobre terres propietat de
llauradors d'aquests pobles veïns , motiu pel qual , aquestes tipologies resulten se r poc familiars als vell s llauradors de la població afirmant haver-les
con egut des de sempre se nse tenir memòria de quan van ser con struïdes.
Aqu estes circumstànci es fan pensar en la possibilitat de trobar-nos davant
unes soluc ions arquitectòniques emprade s pels pobles de les zones limítrofs
a la plana litoral.
Les major s dificultats aparegudes a l'hora d'estudiar-les són el seu escàs nombre i el mal es tat de conservació en què se'n troben algunes, motiu
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pel qual ha estat precís comparar-les amb tipologies anàlogues aparegudes a
altres comarques , i recòrrer en alguns casos a la memòria dels vells homes
del camp per a què ens informaren al respecte.

I . TRETS GENERALS
Din s aquest apartat parlarem de les construccions que, per les seues
característiques, presenten una finalitat comuna i uns trets molt similars que
pod en definir-se per la seua senzillesa en tots els aspectes arquitectònics, en
la seua orientació, en els materials emprats i en unes tècniques constructives
molt primitives.

1.1

F UN CIONALITAT

La majoria de les tasques agrícoles que realitzava el llaurador al secà
es feien fonamentalment durant els mesos de primavera i estiu, quan s'activa el cicle vegetatiu de les plantes i en requereixen una major cura. Trobant-se al camp, i encara en dies de bon temps, el llaurador podia veure's
so rprès per una forta tronada, tenint en compte el caràcter irregular del
clima mediterrani. Davant aquestes circumstàncies hom precisava di sposar d'un lloc cobert que no podia oferir un arbre ben frondós com ara una
ga rrofe ra , doncs encara qu e protegia relativament de la pluja, existia un
se riós perill per la forta atracció que tenia sobre el s raigs.
Tamb é durant l'hivern , temp s on s'e sporgaven els ceps, podia canviar la direcció del vent i una tramuntana molt freda podia sorprendre'ls,
davant el qual calia disposar d'un lloc arrecerat que bé es podia trobar a un
ribàs orientat cap a l'est. Però quan l'orografia del terreny no ho permetia,
la so lució més simple era construir un mur de pedra que els protegira del
vent, el qual els llauradors de Torrent l'anomenen recer. I també un rafal o
una barraca de pedra en sec eren construccions que podien ser utilitzades
amb aquesta finalitat.
En són, per tant, construccions molt simples realitzades pel mateix
llaurador amb l'objectiu de protegir-se de les extremositats que pot presentar el clima de la Mediterrània. Al mancar de portes, aquests refugis rurals
es taven oberts a qualsevol que es trobara amb la necessitat de disposar
d'ells, que bé podia ser un pastor, un llaurador veí, un viatger, etc.
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ORIE NTACi Ó

Si la finalitat dels refugis rural s és protegir al llaurador de les inclemències del temps, lògicament hauran de buscar un a orientació qu e intente
resguardar-l os en bona mesura de les situacions intempestives que int ent en
sa lvar. D'aquesta manera s'orienten cap a l'est o cap al sud, buscant el s efectes del s rai gs del sol i evitant el s vents fred s i forts.

1.3. M

ATERI ALS

E ls refu gis es caracteritzen per la seua perfecta integració al pai satge
rural , j a que empren com a material bàsic la pedra, molt abundant al secà. El
llaurador d' antu vi estava molt familiaritzat amb el seu ús, ja que a més la
utilitzava en la construcc ió de riba ssos , mur s, etc. No hi havia cap dificultat
per obt enir-la, doncs al practicar-se una llaurada fonda sobre sòls calcari s de
mala qualitat solien aflorar algun es pedres. Per aqu est mot iu, cada cert temps
s'efectuave n les tradicional s plegades amb la finalitat d'ap artar les pedres aparegudes a la parcella per amuntonar-les a les seues voreres . D' aquesta manera, dav ant qual sevol necessitat plantejada com podia ser la construcció d'un
ribàs, i fin s i tot la reparació o edificació d'un refugi , el llaurador prenia la
pedra dipo sitada als límits de la parcel -Ia, i en cas de resultar insuficient , acudia a les del voltant per abastir-se del material nece ssari per efec tuar l'obra.

1.4.

T ÈC NIQ UES CO NS T RUCT IVES

En líni es ge ne ra ls hom pot apuntar que el llaurador utilitza per a edific ar els refu gi s un es tècniques molt simples i primitives ba sades en l'en caixame nt d'un es pedr es amb altres sense cap tipus d'argamassa. Al man car de
material per unir les pedres , el gruix dels murs ultrapassa els 50 ó 60 ce ntímetres per ac onse gu ir una major estabilitat de la con strucció . També es pot
all eugerir el gruix si el mur no ha de suportar un a pesad a cà rrega mitjançant
l'ús de fan g o de terra solta per unir les pedres com ocorre freqüentment al s
recers. Un altre tret qu e els caracteritza és la gran economia de mitjan s, ja
que en algun s ca sos solen recolzar-se en un ribàs , o bé pod en ap arèi xer excavats aprofitant un desnivell per estal viar- se material i treball en l'al çam ent
dels murs.
Aquests són els trets comuns que caracteritzen els refugis rural s. Per
tenir un con eix em ent particular haurem d'esperar al següent apartat on es
parlarà d 'all ò qu e pertoca a ca da tipologia en particular.
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1.5. DISTRIB UCI Ó

IOl

DE L'ESPAI

M olt primiti va resulta ser també l'organització de l'espai intern, ja que
no existe ix cap diferenci ació , ni tan sols figurada, entre una superfície destinada a l'ús humà i altra dedicada a l'ocupació animal. Una prova d'això n'és
la poca freqü ènci a amb la què pod em trobar al seu interior un lloc marcat per
ence ndre el foc o un pessebr e per l'alimentació dels animals. Tenint en compte
aques ts trets, a més de les reduïdes dimen sion s que pre senten i l'ab sència
d'un a porta que permeta tancar el seu interior, hem de pensar que es tracta
d'edifici s ocupats accidentalment (d'ahí el qualificatiu de refugis) , davant
altr es tip ologies com ara les casetes de secà, més evolucionades, que el llaurador ocupa de forma temporal.
Trob ant-nos en coneixement d'algun s dels trets que caracteritzen els
refu gis, podem passar seguidament a parlar de cada tipus arquitectònic en
particular. Acudirem a cadascun dels edificis que apareixen al terme de Torrent , ja que al ser tan escassos, i fins i tot únics, no és convenient estudiar-los
d'un a maner a globa l.

2. ELS RECERS
Al paisatge del secà só n visibles cap a l'int erior del term e algunes
llom es i pend ent s suaus que no ofe reixen excess ius desni vell s entre les
parcelles. Si a aques ta circums tància s'afege ix la d'e star ocupades per cultius
baixos co m ara la vinya, o per formacion s de màquia, aquestes terres queden
totalm ent exposa des als vents de l'oe st i del nord , molt freds i forts a l'hivern.
Per protegir- se de la tramuntana el llaurador con struïa els recers a aquelles
àrees on les co ndicions que ofe ria el medi natural no eren suficients per
resgu ard ar els homes i el besti ar.
El model de recer que s'estén pel terme de Torrent té el seu origen tipològic en un mur de pedra ovalada i obert a la major part del seu perímetre, el
qua l ha anat evo luc ionant amb el pas del temp s cap a formes rectangulars-.
Un recer és una supe rfíc ie rectangular de dimension s variables,
rodejada per una tanca de pedra per tre s dels seu s co stats -els dos més estr ets
i un dels amples- , quedant l'obertura orientada cap a llevant. Els murs poden
es tar alçats amb pedres soltes encaixades unes amb les altres, l'altura dels
4

Açó es pot comprovar en alguns ter mes limítro fs am b Torr ent per l' oest , co m ara el de
Go de llet a, on co nst ruccio ns d 'aquest tipus encara con viu en amb altres de plant a rectangu lar, més evo luc io nades .
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qua ls osc illa entre e ls 50 i 60 ce ntímetres. De vegade s, a la part in tern a del
mur, i entre les successives fi lades de ped ra, es tirava gransa> amb la fi d'aconsegu ir un a maj or so lidesa. Aquest s paraments també poden ser de m açoneria, i en aques t cas el seu gruix no ultrapassa els 40 centímetres. En ambdó s
casos l'altura se mpre oscilla entre el s 1,25 i el s 1,75 metres. No inclouen
pessebre per l'al im entaci ó del s animals ni pr esenten un lloc delimitat per
encendre e l foc, tret s qu e ven en a confirmar que el llaurador recorre a ell s de
fo rma acc ide nta l.
Sol en ubi car- se a llocs visibles, a un marge de la parcel -la, damunt un
racó del ca mp on afl ora la pedra viva qu e imp edeix e l seu aprofitament co m
a sò l ag rícola, i se mpre prop del s camins.

5

El llaurador de Torrent de nomi na gra nsa a un tipus de terra calcària rica en nòdul s no
molt grans, que co mpacta molt bé un a vega da es tro ba assentada .
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3. BARRAQUES DE PEDRA EN SEC
En algunes comarques interiors de la Comunitat Valenciana és freqü ent trob ar nombroses barraques de pedra. Pel contrari, a altres comarqu es molt es tra ny ament hi apareixen , fet que ve a confirmar que aqu este s
edificac ions só n abundants ahí on exi steix una tradició con structora local
(GARCIA LIS ÓN, 1983 ). Com a conseqüència de la gran àrea de dispersió
qu e presenten , el s models edificats poden incloure lleugeres variacions
d'un a regió a altra, co sa que també ocorre amb el mot designat per anomenato-les. No saltres les anomenarem barraques, que és el terme emprat pels
llauradors de Torrent.
Es tracta de constru ccions de planta circular conformades per un mur
alça t amb filad es de pedra en sec, i que sol tenir normalment un metre de
gru ix. En algunes oca sions aquesta paret és reblida internament amb gransa,
tal i com s'obse rva als raser s. Sobre els 80 ó 90 centímetres d'alçària l'espai int eri or co me nça a cobrir-se mitjançant l'aproximació de success ive s
fi lades, fin s qu e difer ent s pedres col-Ioc ades a la part supe rior tanquen la
vo lta per co mplet. Aqu esta pot recobrir- se amb enderrocs de pedra aboc ats
damunt caòtica me nt, o tamb é amb terra solta. A ambdós ca so s la cobe rta
ofe re ix un a gran imp ermeabilitat. El parament exterior s'alça un poc més
respecte a la base de la volta amb la fi de contrarestar l'espenta que hi
exerce ix .
El mur circular no presenta més obertures que la porta d'accés. L'espai
interi or úni c és prou reduït -de do s a tre s metr es de diàmetre- motiu pel qual
ca bien prou ju sts un hom e acompanyat d'un animal. Interiorment, el parament se sol revestir amb fang des del sòl fin s a la línia d'arrancada de la
volta . La sup erfície practicable és de terra batuda.
Fins ací hem expos at a gran s trets les característiques que oferei xen
aques ts"edificis. Tot seg uit passarem a con èix er com aquesta tipologia arquitec tònica es co ncreta en els tre s models de barraca que hem pogut cataloga r
din s un àmbit molt reduït del term e de Torrent: la partida del Moll ó Blanc.

3 . 1.

UNA BA RRACA INT EGR AD A

Resulta freqü ent que el llaurador elegisca els desnivell s del terreny
per ubicar les seues construcc ions . Açò es fa especialment visibl e a les àrees
de muntanya. A la partida del Mulló Blanc (708 .200-4.363.100) hom pot
obse rva r com una barraca s'ha integrat en un ribàs aprofitant el de snivell
ex istent entre dues parcel-Ies,

104

ARQ UITECT URES RURALS DISPERSES DE TOR RE NT

Barraca de pedra en sec integrada

Barraca de pedra en sec integrada.
Volta feta mitjantjant l'aproximació de filades de pedr a
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Es tà co mp letament co ns truïda a base de ped ra en sec ben encaixada,
man cant del recurs a qual sev ol mat eri al per un ir-l a . Des de l'ext erior s'o bserva que so ls es tà exempta la meitat davanter a de la barraca i la se ua vo lta
recoberta amb e nderrocs de pedra qu e so bres urt en altu ra res pecte al ni vell
de la parcel- la supe rior. La porta d'accés, orientada cap al sud , es troba rematada per dues do velles. El s paraments interiors es tro ben se nse cap revestiment. A un co stat s'ha deixat un reduït forat al mur, i pel seu in terior una
obertura circu lar d' uns 25 centímetres de diàmetre ascende ix ve rt icalment
cap a fora co m un a men a de canó de xe me ne ia.

3 .2 . UNA BARRACA AÏLLADA
S'alça a la partida de B arbeta a l c im d'un turó (708 .500-4.363. 750) i
p re senta e ls m atei xos trets co ns truc tius referits pel qu e fa al prototipus
ini ci al. Es tr act a d'un a barraca de pl anta c irc ula r to ta lment exem pta, e ls murs
de la qu al se mb la qu e es troben int ernament reomplits am b terra. D amunt
s'assenta la vo lta, qu e ap areix per fora recoberta am b gra nsa. L a porta s'obri
cap a l migdia, rematada per un arc de mi g punt am b ped res unides am b
mo rte r. Les parets inferiors han es ta t recob er tes am b fa ng .

3 .3 . UN A BARRACA AMB RECER
La uni ó d'aquestes du es cons truccions ens du a pen sar qu e s'ha produ ït un a evo lució en la co ncepció de les form es, on s'observa un a separació
de su pe rfí c ies destinades resp ecti vam ent a l'ocupaci ó human a i animal.
Açò pot apreciar-se en una ba rraca exem pta de pl anta c ircu lar, on a la
se ua esque rra s' ha ados sat un ras er per a l'estada de ls animals de lIaurança
(707 .700-4.363 .450). E ls murs de pedra es troben reblits de gran sa al seu
int erior, dipositada entre les success ives filades de pedra. La supe rfíc ie externa on s'u bica l'obertura d'accés , ori entada al sud i llindada per dues dovelles, es trob a lleu geram en t ap lanada, del qual es pot deduir que ja es palesa
en e l se us co ns tructors la intenc ió de ressaltar una cara principal diferent de
les altres. Des d'ah í, un ane ll de pe dra d'un s vuitanta centímetres d'amp lària
sa lva el desn ive ll ex istent a la part de darrere. Aq uest no té altra justificació
m és que se rvir de bastida als constructors per poder alçar el mu r de la barraca des de fo ra (GARCIA LI SÓN, 1983). La volta es tro ba recobe rta am b gransa.
A l'inte ri or hom pot veure com e l mu r es tro ba llu ït am b fa ng i calç fins al
punt d'arrane de la vo lta .
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Barraca de pedr a en sec aïll ada
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Barraca de pedra en sec amb recer
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Barraca de pedra en sec integrada: detall del fumeral

Barraca aïllada
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Barraca am b recer

Barraca amb recer: vista posterior

109

+

11 0

ARQUITECTURES RURALS DISPERSES DE TORRENT

Com és ev ide nt, aquesta forma de construir respon a un es tècniques
molt arcaiques que es poden remuntar a l'Edat de Bronze i de les primeres
cu ltures mediterrànies. Algunes edificacions monumentals com ara els tholoi
grecs es basaren en aques tes tècniques constructives (GARCIA LISÓN, 1983).

4. UN REFUGI EN FRANJO
Sobre un garroferal situat a les faldes de la Serra Perenxisa, més concretament a la partida de Franjo, es poden veure a la vora del camí de Pardala
un es runes que van ser un refugi rural (706.250-4.367.200).
L'edifici s'alça en un extrem de la parcella i té una garrofera damunt
la porta d'entrada per a què hi projecte l'ombra. La seua planta és quadrada.
El s murs de maçoneria presenten un s seixanta centímetres de gruix i no ultrapassari en els do s metres d'alçària. No ofereixen més obertures qu e la porta d'accés, ori entada cap al sud. La cob erta, actualment de sapareguda, se go ns testimoni s or als era totalment plana i forjada amb grosso s tron cs di sposa ts de forma paral-lela, damunt els qual s es dipositaven llo se s amples i pl anes. Aques ta supe rfície es recobria amb do s pams de gransa , que impedia la
formació de got eres al seu interior. Damunt la coberta solien créixer bro sses
i els seus par aments exteriors estaven sens e lluir, motiu pel qual aqu est ed ifici en el seu es tat ori ginari es trobava tot alment mimetitzat i int egrat al
paisatg e (GARC IA LISÓN, 1983 ).
Travessant la porta, oberta a un costat de la paret, s'accede ix al seu
interior. A mà dr eta trob em un petit pessebre, damunt el qual apareixen unes
es taques de fu sta per lligar els animals de tir. Le s parets estan sense lluir i el
sò l és de terra batuda. El que no hem pogut aclarir certament és si aquest
edif ici di sp osava de fum er al. El que si resulta evident és l'ab sència d'una
ventalla qu e tan cara l'obertura d'entrada, motiu pel qual el refugi estava sem pre obe rt i acc essibl e.
At enent les se ues característiques, aquesta construcció respon a un
tipus particul ar de refugi molt comú en algunes comarques de la Comunitat
Valen ci ana, coneg ut en algun s pobles amb el nom de rafal. Són edifici s primitius de planta rectangular que introduei xen nous material s, com ara la
fus ta utilitzada a la cob erta, el que permet reduir el seu pes i augmentar llur
es pai interior útil respecte a les barraques de pedra en sec . Aquesta divisió
imaginària de l'espai intern pel que fa al seu ús, tot unit a altres factors com
ara la introducci ó de l'estructura con structiva d'una crugia i la disposició
d'un arbre frond ós a l'ext erior, ens anticipen d'alguna manera el que serà la
caseta de secà.
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Reconstrucció d'un refugi rural localitzat a la partida de Franjo
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5. UN REFUGI A LA CANYADA DEL CORRAL
A poc a distància del camí de Barbeta, i en la partida de la Canyada del
Corral (710. 250- 4.364.650), es troben les ruïnes d'un refugi rural.
Apareix edifica t apro fitant el desnivell existent entre due s parcel -Ies
de cultiu, motiu pel qual un 80 % de la seua superfície rectangular està excavada damunt la taula superior, que ha estat rebaixada per deixar-la al mateix
nivell que el sòl de la parcel -Ia inferior. Per tant, la paret on es troba l'obertura d'accés és l'única cara que roman totalment exempta. El mur, fet de maçoneri a d'un s qu aranta centímetres de gruix en les parts exemptes, ultrapassa
un metre i mig el nivell de la taula superior per donar inclinació a la coberta
que vessa les aigües cap a la part davantera. A excepció de l'obertura de
for ma rectangul ar que serveix d'acc és, no existeix cap altra cap a l'exterior,
ni tan sols pe r a la afavo rir la ventilació interior, encara que si hi han un s
altres buit s de 20 per 30 centímetres practicables des de dins del refugi,
utilitzat s per dip ositar alime nts i d'altres objectes.
Al seu inter ior no s'aprecien senyals d'haver existit un pessebre ni un
fume ral, ni tampoc la presència d'una ventalla que tancara el buit d'accés, el
que confirma el caràct er de refugi accidental d'aquest edifici. Tampoc apareixe n restes material s de l'enderroc de la coberta, pel que podem deduir que
estaria co nstruïda per un forjat de troncs que actuarien com a element su stenta nt de mat eri als vege tals com ara palla, canyes o sarments. La seua inclinació era pro u suau.
A l'exterior apareix en adoss ats a la paret de l'esquerra un s esglaons de
pedra per on s'accedei x a la parcel-Ia superior. I molt a prop una garrofer a
fro ndosa projecta la seua ombra damunt el refugi , motiu pel qual l'e stància
als mesos d'estiu ser ia prou fresca.

6. LA BARRACA DE SARDINA
Amb aquest nom es coneix una edificació que s'alça damunt les terres
ex isten ts entre el camí de Xarco s Secs el barranc de l'Horteta, a uns cent
me tres del prime r (708.3 50-4.3 65.750).
Es tracta d'un a construcció de planta rectangular. La cara nord es troba adossada a un ribàs d'I ,25 metres d'alç ària que conté la taula superior,
mentre que els altres tres costats estan exempts . A uns 15 metres, una garrofe ra servia per donar ombra als llauradors als seus moments de descans.
Des del punt de vista arquitectònic és una edificació bastant peculiar,
de planta rectangular i realitzada completament amb pedres unides amb morter
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de calç de bona qualitat. Els murs longitudina ls tenen una amplària considerab le (1,20 metres) , fet que s'ex plica si ens ado nem que sobre ells reco lza el
pes de la volta de mig pun t, el radi màxim de llum de la qual s'alça a l ,S
metres. Per a la seua construcció es va utilitzar un a cintra de canyís, damunt
la qual es van anar col -locant pedres dretes sense treballar a manera de dov ella , unides per una massa de morter molt carregat de calç.
El mur po sterior és prou més estret (50 centímetres), ja que al no rebre
cap pes de la coberta, el seu únic paper és el de tancar la construcció. Això
ha facilitat l'obertura en la seua part superior d 'una finestra de forma quadrada que faci lita la venti lació de l'espai interior. La cara sud es troba totalment descoberta, a excepció d'una paret de maçoneria que sobresurt de l'ed ifici i fa el paper de llar.
La coberta exterior és a dues vessants i prou inclinada, les quals estan
lluïdes de morter.
A l'interior té les parets lluïdes amb morter de calç de bona qualitat,
encara que en alguns llocs apareixen pegats de fang com a testimoni de suc cessives reparacions. La volta esta també lluïda, però amb un morter pobre,
i a l'haver-se després en algunes parts , es veuen les empremtes de les canyes
que s'empraren en la cintra de la volta.
S'aprecia una separació entre els espai s d'ocupació human a i anim al,
ja que el primer es troba a uns vint centímetres més ele vat i amb un paviment
de rajola, mentre que al segon el sòl és de terra batuda. Al fons de la barraca
es troba el pessebre per al farratge dels animals de llaurança.
Tenint en compte la seua funcionalitat hem inclòs aquest edifici din s
el present apartat que tracta dels refugis rurals . Però presenta unes tècniques
constructives bastant complexes que no tenen res a veure. amb les tipologies
que s'han estudiat dins aquest punt. Açò ens ha dut a pensar que es tra cta
d'una construcci ó concebuda amb altra finalitat i que en un moment donat va
patir unes reformes per ser utilitzada per a les funcions actuals. Els elements
externs que rodegen a la barraca palesen que al seu origen va ser un aljub».
Cap a ell es desviaria algun regalló pel qual correria l'aigua de la pluja, que
aniria a vessar en direcció al barranc de l'Horteta.
6

Aq uesta tipologi a d'aljub, estudiada per G ARCIA LIS ÓN (1983) , està prou difo sa en algunes
comarques vale ncianes Tot atenent a les tècniques constructives emprades, hom pot afirmar que es tracta d'una construcc ió prou antiga que no té res a veure amb el s a lj ubs
coberts amb volta de rajola rel acionats amb les casetes de secà, de dimensions molt més
reduïdes. Le s seues caracterís tiques són molt si m ilars a les q ue presenten algu ns a lj ubs
de ls cast el ls islàmics de la zo na del lle vant. Aquestes circums tàncies ens duen a plantej ar
la hip òtesi de l'exi stència d 'una relaci ó entre aquesta con strucció i l'antiga pob laci ó mu dèj ar de Perenxi ssa .
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Ten int en co mpte la pro ximitat del ca mí de Xarcos Sec s, que resulta
se r tamb é una vereda per al ramat, així com la gran capacitat que deuria
tindre l'aljub, es pot pensar que d'ell beuri en els homes i animal s que pa ssaren pel mencion at ca mí.
E n un det ermin at mom ent se ria abandona t, no sabem per quina causa . Alesho res es rebai xà el terreny sobre la cara sud i s'enderrocà tota aqueixa
paret, cosa qu e no se ria difícil de dur a terme tenint en compte la seua
escassa amplà ria. D'aqu esta manera quedaria habilitat com a refu gi rur al ,
obtenint amb l'ob ertura de la cara sud l'aprofitament del s efectes climàtics
favo ra bles.
Al terme de Torrent aparei xen altres co nstrucc ions que pels seus trets
es poden rel aci on ar amb la barr aca de Sardin a. Un a és la barraca de Pere
(709.450-4 .364 .650) , que tan sols coneguem per referències orals, ja qu e
fou ende rroc ada unes dècades enrere. Per altra banda, a la partida de Barbeta
(709.300-4 .363 .65 0) vam poder contemplar les runes d'una con stru cci ó de
plan ta rectangul ar, pr ou allargassada i coberta per una volta de mig ca nó.
Ma lgra t això els seus mur s són de maçoneria sense lluir, motiu pel qual no
pot tractar-se d'un aljub com veiem a la barraca de Sardina.

II. CASETES DE SECÀ
Se nse ca p dubte, la caseta es manifesta com l'edifi ci més característi c
i representa tiu del secà de Torrent. Les per sone s més vell es enca ra gua rde n
records de la se ua estada a les ca setes quan anaven a treballar al secà durant
algu ns dies.
La difus ió d'aquesta tipologia al secà de Torrent ha estat molt important, fet que es co mprova també als termes veïns com ara el de Godell eta,
Xiva, Torí s i Xest. Per aquest motiu al seu dia vam poder catalogar-ne una
cinqua nte na, fet qu e ens proporciona certs avantatges a l'hora de realitzar
l'estudi i la class ificac ió tip ològi ca.

1. TRETS GENERALS
Convé endinsar- nos en el con eixement de la seua funcionalitat , localitz aci ó, materials i tècniques emprades en la seua con strucció, per a pod er
co mp rendre de fo rma adequa da aquests edificis.
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1.1. L OCALITZACIÓ
El nucli de pob lació de Torren t apare ix desp laçat cap a l'est respecte a
la su pe rfíc ie del terme, junt a l'h ort a, m otiu pe l qu a l m olts lIaurado rs havien
de recòrrer una di stància de fins' 14 qu ilò metres. Tenint en co mpte la lentitud
de la tracció animal i el mal es tat en què es trobaven le s vies, h i empraven
un e s tres hores.
No so ls era costós e n temps e l de spl açament des del munic ip i fins el
cam p, sinó qu e també ho e ra la tasc a qu e s'ana va a realitzar-hi . Ten in t en
c om p te que e l tamany de l'e xplotació agrícola al sec à superava qu a si se mpre
le s deu fa necades, i que e n a lg uns casos bé podi a ab as ta r i fin s i tot superar
le s vu itanta o noranta , am b e ls m èt od es tradicion al s d' arada a rell a es requerien algun s dies d'estada al camp per poder co nc lou re le s tasque s .
Tot considerant e l te mps e mp ra t e n e l de splaçament, podem veure com
les primeres casetes comencen a loc al itzar- se a partir del s ci nc qui lòmetres
del nucli urbà, essent més abu ndan t e l se u nombre confo rme hi augmenta la
di st ància, ja que e ls desp laçaments requerie n mé s temps .
J a centrats en la m ate ixa ex p lotació agríco la, la caseta s'ubicava al
m ar ge de la parcel- la, aprofitan t e l servei d 'un camí o se nda per ap legar-hi, i
l'ombra d'algunes garroferes . P erò un detall a ten ir en com pte era la se u a
orie ntac ió que, tot segu int la tònic a gene ra l del s ed ificis ru ral s dispersos, e s
diri gei x a qual sevo l pu nt de la rosa del s ve nts com p rés entre l'e st i el sud per
ap ro fitar així alguns avan ta tges cl imàtics.
Per tant, les casetes s'edificaven so bre le s ex p lotac io ns de superfície
relativament important, encara qu e n o nece ssàriament aques tes apareixien
en totes .

1.2.

F UNCIO NALIT AT

Com s' ha pogut veure, la local itzac ió de les casetes de secà té molt en
co mú a m b la final itat amb què só n concebudes . Si cons iderem e l temps que
e l ll aurador e m p rava en anar i torn ar de la seua exp lotació, so ls u ne s poques
hore s di àri e s restari en útil s per al seu treball. Per això es pe nsa en un ed ific i
qu e , durant algun s dies, puga serv ir de lloc de re fug i a ho me s i animal s d e tir
am b la finalitat de perllongar la se ua estada a l cam p m en tre d ure la tasca que
s' h i va a efec tu ar (es p org ar, lab ors del sò l, rep legada de le s collites ...).
Hi troben u na divisió interior de l'ús de l'e sp ai , di sting in t- se un lloc
d' ocupació humana on apareix un fu meral, b an cs de m açoneri a pe r dormir, i
o be rtu re s practicades als murs per co llocar obj ect e s cu linaris . D in s l'àm b it
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destinat als animals de llaurança s'ubica el pessebre i algunes estaques de
fusta col-locades a les parets per penjar llurs aparellades.
Malgrat que la caseta de secà és propietat privada, qualsevol veí que
precisara del seu ús podia disposar d'ella lliurement a l'estar la seua porta
sempre oberta. D'aquesta manera els operaris del camp tenien al seu abast
un lloc on cuinar, descansar, i poder passar la nit amb relativa tanquillitat,
sempre sense perdre de vista els animals, fins que els primers raigs del sol
els cridaren de nou al treball.

1.3. TOPONÍMIA
Hom parlava en un principi de la integració de les casetes de secà al
paisatge agrari i en el mode de vida dels llauradors que hi obtenien els seus
recursos. Aquesta circumstància es manifesta als termes que empraven per
denominar-les, que sempre feien referència al nom o al malnom del propietari de les terres on s'ubicava. Antigament tots els llauradors es coneixien
entre ells i se sabia on tenia les terres cadascú, i per tant si hi havia una
caseta. Així aquests edificis servien com a referència geogràfica o topònim a
les gents rurals a l'hora de conèixer la localització d'un camp situat prop del
seu voltant. En aquest sentit resultava freqüent sentir expressions com aquestes: «Té la terra on el Tatxe », o «Té vint fanecades a la caseta del Blavet».
I algunes d'aquestes casetes no sols donaren el seu nom a les terres
circumdants, sinó també apareixen associats a determinats accidents geogràfics del seu voltant: el clot de Bailon , la canyada de Revuelto, el pouet de
Revuelto ; tots són exemples ben coneguts per tots els llauradors.

1.4.

OBTENCIÓ DE MATERIALS

Quan un llaurador es decidia a edificar una caseta de secà a les seues
terres , el primer que feia era proveir-se de la pedra suficient, que com ocorria
al cas dels refugis rurals, provenia de les plegades efectuades per les parcel-les
col-Iindants i, si era insuficient, es duien alguns carros de fora, generalment de
la Serra Perenxisa. Les pedres s'unien amb fang obtingut a l'amerar la terra de
la mateixa parcel-la on s'edificava la caseta, mesclada amb una mica de calç.
Amb aquests materials començaven a alçar-se els murs.
La coberta es va forjar primitivament amb troncs de fusta d'arbres
provinents de la vegetació natural del terme de Torrent, fonamentalment de
pi. Damunt aquestes biguetes es col-locava un canyís, les canyes del qual es
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tallaven en qualsevol barranc o lloc humit proper i es duien fins l'obra amb
carro. Més endavant aquest tipus de forjat se substituirà per altre amb biguetes de fusta perfectament tallada, damunt les quals es disposaven de forma
perpendicu lar uns cabirons per fer descansar damunt d'ells les rajoles fines
d'ensostrar. Aq uestes, que també s'empraven al ràfec, així com les teules
àrabs per a la coberta eren comprades d'Alaquàs, Aldaia, o d'altres pobles de
la comarca amb tradició rajolera, i transportades en carro fins el lloc on
s'efectuava l'obra.
Per tant hom pot afirmar que es tracta de materials autòctons, en la
seua gran majoria provinents del medi natural.

2. LA CASETA DE SECÀ: ORIGEN l EVOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA
S' ha vist al parlar dels refugis rurals com des d'unes formes circulars
l'home passa amb el temps a l'ús de plantes quadrades, en un principi amb un
espai únic, que va a anar evolucionant a qualsevol edifici cap a unes divisions més complexes d'acord amb el seu ús.

2.1.

GÈNESI

És pot afirmar que la caseta de secà té el seu origen a un rafal, don cs a
les comarques on existeixen aquestes construccions, com ara a Els Serrans,
observem com algunes d'elles han vist substituïdes amb el temps les seues
cobertes originals de pedres i terra per altres de canyís i teules (BESÓ, inèdit).
D'aquesta ma nera el pes de la coberta queda reduït notablement, motiu pel
qual els murs perden en amplària al no haver de suportar tanta càrrega i
l'espai interior abasta una major amplitud al poder allargar prou la longitud
de les biguetes . La teulada requereix una certa inclinació per poder vessar
l'aigua sempre cap a la part davantera.

2.2.

EL TIPUS PRIMITIU

Les casetes s'assenten sobre terrenys més o menys plans sense aprofitar massa els suaus desn ivells característics de l'orografia del paisatge de
secà. Tenen planta rectangular i els ciments són poc fondos tenint en compte
la sol idesa de l sòl calcari sobre el qual s'assenten la majoria d'elles. Els
murs ge nera lment abasten els quaranta centímetres de gruix, i no presen-
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ten més obertures qu e les de la porta d'entrada de 1,90 per 0 ,75 metres
aproximadame nt, i alguns fo ra ts a les paret s lateral s o a la seua part darrera de vi nt pe r trenta ce ntíme tres mé s o menys, amb la finalitat d'afavorir la
ve nti lac ió del se u int erior. E ls paraments externs es troben sense lluir, i si
ho só n es fa amb morter pobre. Altres vegades es ressalta la façana principa l llu int-l a amb alge ps. La teul ad a vess a les seues aigües cap al costat on
es localitza la po rta d'en trad a, motiu pel qual el ràfec emfatitza aquesta
paret co m a faça na pri nc ipa l. El pendent de la coberta no és molt fort, i
osci lla entre e l 25 i e l 30 per cent, donades les característiques que ofereix
e l clima de la Mediterrània.
AI seu interi or es localitza la cuina, al co stat de la qual s'obri la ventalla de la po rta, que ge nera lme nt sol ésser a l'esquerra. Ahí trobem una llar
junt a la qual hi ha un s buits a la paret i bancs de maçoneria per a descansar.
AI cos tat oposat es trob a el pe ssebre per al farratge dels animals, i sobre la
paret hi ha algunes estaques per penjar llur aparellada.
E ntre ambdós es pa is pot exi stir alguna separació material , com a molt,
representada per un lleu ger pa ram ent alçat a mitjana altura, per un esglaó de
pedres, per un des nive ll entre el terra d'ambdues dependències, així com per
la diferent co mposició del s seus paviments. De vegades es tracta d'una divisió imagi nàri a manifesta pel s di stints usos a què són dedicats. Aquesta concepció de l'esp ai té el seu origen a la bai xa edat mitjana quan , a l'introduir-se
la llar dins l'habit atge, els anima ls queden apartats del lloc d'habitació hu ma na al ser reemplaçat pel foc el calor que proporcionaven a l'home (FossIER,
1985) .

2.3.

MODELS EVOLUC IONATS

Aquesta tipo log ia originàri a de la cas eta de secà ha anat evoluc ionat
cap a nou s mode ls per l'ampliació i remodelació de les seues dependències,
tendint amb el temps a separar-se materialment l'estància dels homes de la
quadra, al pr incip i amb un a entrada comuna per llauradors i animals, i de sprés amb entrada indep endent i directa des de l'exterior.

2.3. I.

C ASETA DE SECÀ DE DUES CR UGIE S

Aques t mod el es troba prou difó s pel secà de Torrent, juntament amb
el de la caseta de secà d 'una cru gia. L'estudi de dues casetes localitzades a
les par tid e s de Barbeta (70 8.200-4 .364 . I 50) i de la Font de Manyes
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(70 7 .25 0-4 .364.700), indiquen en ambdós cas os que en un principi es trac tava de co nstruccions d'un a crugia. Però en un mom ent donat, el llau rad or
va dec idi r la se ua amp liació, motiu pel qua l va adossar un a altra crug ia a la
part de darrer e, fet que es pa lesa fàc ilment si s'o bserva qu e les pe dres del s
murs no es troben travades amb les de l prim itiu edific i. A la pa ret ce ntral
qu e separa ambdues crugies apareix una obertura co nfro ntada amb la porta
d'entrada per comunicar am bdues crug ies per l'inter ior. La cobe rta és a
dues vessant s, ja que el mur ce ntral ac tua com a di visòri a d' aigü es. Aquest
mu r de maçon eria es tà present a les case tes de secà de du es crugies co nstruïdes de nova planta, qu an el més pr àcti c per al co nstructor hagu és estat
recolzar el pes de la coberta damunt un a j àssera i su bs tituir aquesta paret
per un barand at. Aquesta c irc ums tància demostra que ex is te ix un a re lació
clara entre les solucions constructives adoptades a les amp liacions que hem
men cionat i les ca set es de secà de due s crugies construïdes de nova pl an ta,
pel que es dedueix qu e aquest model és un a evoluc ió del primitiu ed ific i
d'u na cr ugia .
Amb l'adopc ió d'aquest mo de l co ns truc tiu es du a la pr àctica una
nova distribuc ió dels espais interns. La pr imera crug ia està ocupada pe r la
cu ina on es troba el fumera l i tres o quatre ba ncs de maçoneria ados sats a
les parets per a dormir da munt d'e lls . En front de la porta hi ha una obertura per accedir a la segona crugia, que no disposa de ca p tancament. Ahí es
localitza la quadra, on se solen tro ba r diver sos pesseb res i d'altres elements característics com ara les estaques per penj ar aparells, etc. Hom ha
pract icat petites obertures als mu rs que permet en llur ventilac ió . Ací es pot
ob servar molt clarament un progrés en la co nce pc ió co ns truc tiva, pal ès en
aqu eixa se parac ió materia l existent entre un espai d'ús humà i d'alt re destinat a l'estada del s animals.

2.3.2 .

C ASETA DE SE CÀ D 'UN A CRUGI A AMB DISTRIBUCIÓ LINEAL

Es pot do nar el cas que un llau rador alce un a caseta i que, al ca p del
temps, es quede menuda. Una so luc ió era ampliar-la per la part de darrere,
donant com a resultat una caseta de dues crugies . Per ò d'al tres vegades darrere de la ca seta apareix un fort desnivell al terreny, motiu pe l qu al el lla urador recorre a una ampliació lateral per so luciona r les seues necessitats d'espai. Aquesta solució arquitectònica tan sols la tro be m a la caseta de Fosca
(706.650-4.366 .800 ) i en una altra localitzada a la part ida del M as de ls Gil s
(7 I0.700-4.363 .950) .
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Caseta de secà d'una crugia amb distrib ució linial

Caseta de secà d'una crugia amb accesos independents per a homes i animals
(la porta de la quadra ha estat posteriorment tapiada)
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En ambdó s ca sos es perllonga longitudinalment la crugia. I a la cara
on s'efe ctua l'ampliació es practica una obertura per poder comunicar ambdó s es pais pel seu interior. Com ob servàvem al model anterior, tot l'espai
qu e oc upava la ve lla case ta s'ha habilitat per a la cuina, mentre que en la
zona de nova co ns trucc ió s'ha ubicat la quadra. I també en aquest cas exi steix una separac ió material entre ambdó s es pais .
Solament coneixem dues casetes a tot el terme de Torrent que, construïdes de nova planta, s'ajusten als esquemes explicats: la caseta de Garcia
(712.750-4 .364.200) , i altra a la partida de Barbeta (708.200-4.363 .900) .
Però en ambdó s casos s'observa una evolució en la concepció arquitectònica ja qu e, encara qu e continua havent una relació entre cuina i quadra per
una obertura practicada al seu interior, ambdós espais di spo sen d'un acc és
propi i inde pe nde nt des de fora de la ca set a, motiu pel qual en aquest ca s
ten en du es port es d'entrada: una per al s homes i l'altra per als animals.
(DEL REY, 1983)

3. LA CASETA DE SECÀ: UNA APROXIMACIÓ ANTROPOLÒGICA
La im atge de la ca seta de secà qu ed ari a una mi ca incompleta si no
aprofundíre m en al gun s detall s que, encara que pareguen in signifi cants,
só n de gran int er és des del punt de vi sta etnològic, doncs és a ell s més qu e
a les es truc tu res co nstructives on millor es pot aplegar a conèixer l'empremta de la tradi ci ó d'un a determinada comunitat camperol a. I al ca s particular de Torrent enc ara es fa més nec essàri a una detallada exposici ó de
tot s aqu ests as pec tes , j a que als últims an ys el s pocs edifici s qu e queden
han es ta t immer sos en un fort pro cés de degradació. Per fer més cl ara l'expos ic ió ag rupa rem e ls e lements en tres conjunts tot d'acord amb la ubicac ió qu e present en.

3. 1. E LEM E NT S

ESTR UCTU RA LS

L'empremta del constructor popular queda també manifesta en el tracta me nt qu e reben les estructures, on predomina la funcionalitat vers l'estètica. La man era de concebre els paraments i les cobertes manifesta, sens e
cap dubte, un clar con eixement per part del llaurador de les possibilitats i
inconvenients que ofereix el medi natural.
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PARAMENTS

Al gunes casetes ten en el s murs exteriors sense cap reve stiment, encara que de vegades só n recobertes amb morter pobre en calç, i molt es tra nyament la cara on s'ub ica la porta d'accés es llueix amb algeps. Qu asi totes
e lles m ostren les se ues parets int eriors emblanquinades amb calç .
Les escasses ob ertures practicades per a la ventilació no di sposen d'una
ve nta lla de fu sta ni d'al guna altra cosa fixa per tancar-les. Per això, quan
aplegav a e l fr ed amb l'hivern , els llauradors que passaven la nit al seu interio r tap aven e ls buits amb una pedra i un grapat de palla per aïllar- se del fred
i m antenir e l recinte a una temperatura més agradable, afavorida pel fo c i per
la calo r qu e e ix ia del s animals que descansaven a la quadra. En algunes
casetes més m od ernes j a es pot veure com a l'edificar-les, en aques tes ob ertures es co l-loca un m ar c amb un a venta lla de fusta qu e s'uneix am b un es
fro ntisses per ob rir- lo o tan car-lo se gons convinga.
No oc orre e l m at ei x amb l'obertura qu e se rv e ix d 'accés a la caseta, que
disposava d 'un a ve nta lla de fu sta per poder manten ir tancada la caset a quan
no es trobava oc upada, o quan din s dormien e ls llauradors am b la fi d 'imped ir l'accés d'un a rab osa, un a se rp, o qu al sevol altre animal qu e pogu és ro ndar pe ls vo lta nts. La porta es podia tan car des de fora mitjançant un cord ill o
un fi l d'aram qu e se rvia per unir e ls do s tr o sso s de cadena qu e es tave n agarrats resp ecti vament a la par et i a la ve nta lla per evitar qu e e l vent l'obrigu era
mentre no es trobava oc upada. Quan si hi es ta va, es podia tancar des de din s
am b un a br an ca o am b un màn ec d'aixada qu e s'introduïa a mena de forrellat
per un ganx o cl a vat a la porta fin s en tra r per un forat practicat a la paret a tal
efecte.
P oden di stin gir- se tres tipu s de portes d'acord amb la se ua e vo luc ió,
variant d 'un m od el a un a ltre alg unes de les se ues ferramentes.
E l qu e hem class ific at com a tipu s A, que és més primitiu , m anca de
front isses , i la ve nta lla g ira a l vo ltant d'un e ix lateral al s extrems del qu al
ressal ten un s go lfos . E l superio r és de fus ta i encasta amb la llinda de la
porta que sem p re és de tro ncs, mentre qu e l'inferior és de ferro per qu e re si steix m illo r e ls efec tes de la humitat del sò l i s'intro due ix en un forat pract icat
al ba nc de pedra .
A I tipu s B s'o bserva con e ls go lfos han est at substituïts per du es fro ntisses unides direct am ent a la paret. AI igual qu e al tipu s A , la ventalla m anca d 'un m ar c de fu sta.
El tipu s e ja inclou el marc de fusta , al qual s'une ix la ventall a de la
po rta mitjan çant un es fronti sses .

Porta d'una case ta de secà de fusta emplantxada

Porta de fusta d'una case ta de secà
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Per contrarestar d'alguna forma els efectes de deteriorament del clima, les portes podi en cobrir-se amb una planxa met àl-lica de ferro o de zinc,
bé fins la meitat o totalment. És poc freqüent trobar algunes inscripcions
amb tatx es com pod en ésser les inicials del nom del propietari o l'any de la
seua construcció , ca s últim que es pot apreciar en una caseta ubicada a la
partida de Barbeta (709.300-4.364.700).

3.1.2.

LES COBERTES

Tot seg uint la línia d'evolució arquitectònica de les casetes de secà,
veie m co m en un principi les cobertes van ser planes com les dels rafals, i
co m po steri orment s'incl inaren per donar pas a les teulades.
Començaven a con struir-se disposant damunt els murs de càrrega uns
tronc s de forma paralel -Ia entre si amb una separac ió d'uns quaranta o cinqu anta centímetres. Aquesta superfície s'anava cobrint de canyís, ordenant
les ca nyes de forma transversal als troncs. Entre bigueta i bigueta, i en sentit
para l-lel a aques tes, es lligaven amb un cordill d'espart una o dues canyes
per mant enir comprimit el canyís. Per impedir que amb el pas del temps
s'anara lliscant es clavava als troncs. Després es cobria amb una fina capa
d' algep s o de morter, i damunt es collocaven les teules.
Amb el pas del s an ys aquesta forma de cobrir les ca setes va anar evoluc ionant, i en co mpte de tronc s s'e mpraren bigu et es tallades a escaire per
sus tentar el ca ny ís. A les casetes de coberta a dues vess ants, el tronc damunt
e l qu al descan sa ven les dos superfícies és substituït per una jàssera.
Per influ ènci a d'all ò que es venia fent a la ca sa del nucli urbà (BESÓ,
1992), e l ca ny ís va anar don ant pas a un s cabiron s de fusta clavats perp endicu larment a la bigueta i sepa rats entre ells a uns vint centímetres, damunt els
quals es diposit aven les rajol es d'ensostrar. La superfície es lluïa per damunt
amb un a fin a capa d'algep s, damunt la qual es col -Iocaven les teules amb
fang mescl at amb una mica de calç .
Un aspecte qu e no podem passar per alt és com es composaven els
ràfecs, co nce buts per protegir el mur del s perjudicis que suposaria que l'aigua vessara direct ament damunt els murs. El model mé s primitiu que aparei x a les casetes és el resultat d'una prolongació de la coberta cap a l'exterior. Ahí veiem com les biguetes i el canyís, o les filades de rajola, segons de
quin tipus de coberta es tracte, sobresur ten trenta o quaranta centímetres per
davant del mur. Altre tipu s de ràfec es pot veure a la figura B, on la mateixa
teula sobresurt un s quinze centímetres resp ecte al parament. Manifestacions
més ev oluc ionades són les que apareixen al tipus C, on la teulada es perllon-
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ga so bre la façana servint-se d'una, dues o tres filades de rajola disposades
una damunt de l'altra, eixint la superior sobre la inferior. Cal descartar quasi
amb absoluta seguretat el recurs a les llo ses de pedra per composar els ràfecs, j a que les cas etes més antigues ja utilitzen la rajola.
Pels laterals, la teulada es remata mitjançant un trencaaigües format
pe r una línia de rajol es d'en sostrar dispo sada longitudinalment, sobresortint
de ls mur s uns cin c centíme tres . En altres ca sos, quan manca de trencaaigües, la línia de teul es uneix directament amb el parament. Tant si la coberta
és a una vess ant co m a dues, el seu cim es culmina amb una filada de teules
que form en la carena.

3.2. E LEMENTS

INTERNS

La separació entre un lloc d'estada humana i un altre per als animals
co mpo rta l'aparició d'elements relacionats amb l'ús a què cada dependència
és destin ada. Anem a veure primer els referents a la cuina.

3.2. 1. L A

PAVIMEN TAC IÓ

La part del sò l de les caset es de secà que es destina a l'estada de l'home sol ser habitualm ent de terra batuda, encara que no és estrany trobar-lo
pavimentat amb lloses planes, com podem observar a la caseta de Trena
(706.200-4 .366.750) , o amb rajoles formant diversos dibuixos com ocorre
amb un altra situada en la partida de Barbeta (706.450-4.365.700).

3.2 .2. ~E L

FUMERAL

El lloc destinat a encendre foc està prov eït sempre d'una campana per
evac uar el fum produït per la combustió de la llenya. De les casetes catalogades podem establir algunes tipologies. Trets comuns a tote s elle s són la utilitzac ió d'un suport de fusta damunt el qual es recolza la campana construïda
amb un barandat de rajola i lluïda amb algep s per la cara de fora. Tanmateix,
hom pot veur e com la forma de la campana varia substancialment segons es
trobe en un angle de la caseta o al mig del parament. Una forma molt emprada
és la que apareix al dibui x, on a ambdó s costats de la campana es conceben
dos sos trets per guardar alguns objectes. Aque sts poden estar fet s a base de
rajola o de canyís, tot seguint les tècniques emprades per a les cobertes.
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En algunes casetes hom pot apreciar que s'ha practicat un buidat sobre
el mur en dir ecci ó ascendent, just on s'ubica el foc , per donar una major
tirada als fums. Trobem casetes on una plataforma elevada sobre el terra o
un a gran llosa determina el lloc destinat a encendre el foc , mentre que en
altres la llen ya es crema directament sobre el terra.

3.2.3 . ARM ARI S

DE PAR ET [ REPEUS

Junt a la llar, el foc -de la qual també era emprat per cuinar, solen
aparèixer algun es obertures quadrades o rectangulars practicades al mur
per dipo sitar el menjar o d'altres objectes culinaris. A la majoria dels casos
prescindeixen de tancament, encara que a algunes casetes aquesta obertura
es tancava amb una ventalla de fusta unida al seu marc. Essent prou reduïda
la se ua amplà ria (un màxim de trenta o quaranta centímetres), el buit
s'a llindava amb una llosa plana.
Tamb é alguna pedra di spo sada per a què sobresortira ba stant de la
paret, era presa co m a repeu per diposit ar una llumeneta, una ca ssola, una
botella d'o li, etc .

3.2.4 . S OSTR ES
Tres o quatre estaques disposades linealment sobre un parament eren
la base per col -Iocar damunt unes posts soltes. Aquest element es coneix
amb el nom de sostret, i era utilitzat per deixar roba o ferramentes emprades
al treball del ca mp.

3.2. 5. B

ANCS

A la cuina es co nstruïa un banc a cada co stat del fumeral , ubicats ahí
per aprofi tar mill or la ca lor del foc dur ant l'hivern. També existeixen casetes
que pode n tenir un sol banc , mentre que en algunes hi ha tre s. Són de maçoneria lluïda amb alge ps. En alguns casos veiem com la superfície dels bancs
és de rajola fina, formant el mateix dibuix que el paviment de la cuina.
Ser vien com a se ient per reunir-se a menjar al costat del foc , i també
co m a llit , ja qu e damunt es collocava una saca feta amb tela de cànem i
reblida de pell ofes de dac sa.
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C ANTERERA

Un eleme nt gens habitual en la cuina result a ser la ca nte rera, j a que de
totes les casetes ca taloga des tan so lame nt apareix a la de Tren a (706.2004.366.750) . La seua presència tal vegada pu ga ex plica r-se per la re lativa
llun yani a respecte l'aigua, ja que el punt més pr oper d'on pot obtindre's és e l
po uet de Revuelt o, que dista de la caseta un s set-ce nts metres. Per aquest
mo tiu els llaur adors acudirie n ahí de vegades amb els cà nters a per aigua i,
un a vegada plen s, els dip osit arien a la canterer a. Aqu esta té ca buda per a tres
cà nters.
Totes les casetes de secà es co mpose n de cuina i qu adr a. Aques t esp ai
de stinat als anima ls se mpre apa re ix sense pavim entar per acon seguir que
l'orí filtre al ter ra . Tots els seus eleme nts estan rela cionats amb l'aten ci ó al
bestiar.

3.2.7. P ESSE BRES
Al fina litzar la jornada e ls llau rador s entraven els anima ls a la qu adra i dipo sitaven al pe sse bre algunes garrofes o un poc d'herb a que els
servien pe r al farratge. El pessebre es recol zava so bre un peu de maçon eri a
adossat al mur d'un s se ta nta ce nt íme tres d'al çàr ia. El bord ó es trob a protegi t per un tron c que va d'extr em a ex tre m del pessebre. Aquesta descripció
es co rres po n bàsicam ent als mod el s A i B, essent el e i D exe mples pr àcticament únics.
Per impedir que els ani ma ls deambul aren d'un lloc a un altre de la
quadra, es lligaven a unes es taque s de fusta que es fixaven a la paret. Aqu estes eren de llenya de garrofera, i les seues for mes estave n co ndic ionades per
la morfo logia que presentaven les rames. Amb el temps aques tes es taques
han estat substituïdes per ane lles de ferro .

3.2.8.

E L SERR ADOR

La pa lla qu e s'escampava per ter ra de la qu adra per fac ilita r la descompos ició de l fem i l'herba qu e menj aven els animals, es tallava amb un a
co rbe lla que apa reixia a la paret de la qu adra de la majoria de les casetes.
Aquest lloc es co neixia amb el nom de se rrado r. A la case ta de Trena es pot
veure co m, davall la co rbe lla, a més hi ha un a pallera per deix ar caure l'h erba ja tallada .
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ESTAQUES

Quan l'animal s'allotjava a la quadra, se'l despullava de tots els seus
aparells que duia per a la lIaurança, els quals eren penjats en algunes estaques de llenya de garrofera clavades a la paret, fins que al dia següent es
tornara a treballar.

Estaques existents als pessebres per a lligar els animals

Corbella de l'asserrador
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EL CONJ UNT EXTERIOR

ÉS cert que no podríem entendre la caseta de secà sense tenir una visió
completa del marc espacial on es localitza, ja que en ell solem trobar alguns
eleme nts directament relacionats amb la seua pre sència.

3.3. 1. L A FONT,

L'ALJ UB I EL PO U

Per romandre al secà, els homes havien d'assegurar-se l'aigua necessària per al temp s que anaven a estar ahí. De vegades era el medi físic el que
proporcionava l'aigua preci sa si a les rodalies de la caseta hi havia algun brollador dels molt s que anti gament apareixien al secà. Quan aquesta circumstància no es donava, el llaurador havia de posar els medis per obtenir-la.
Con struir un aljub era una solució pos sible. Per això s'aprofitava qualsevol sequiolet per on co rr ia l'aigua de les pluges, i el seu cabal era conduït
fins l'aljub. D' ahí es preni a l'aigua neces sària per satisfer la set d'homes i
anima ls. E ls alj ubs es troben a una distància no superior als dos-cents metres
de la ca seta. No ca l que cadascuna tinga el seu propi aljub, ja que un sol
po dia se rv ir per abastir als ocupant s de les ca set es que es loc alitzaven al seu
vo ltant.
Qu an es detectaven corrents d'aigu a subter rània no gaire fondes, s'e xcavava un pou junt a la case ta o a un s metres d'aqu esta. Després, amb una
co rriola i un po al es treia l'aigu a. La presència de pou s a les casetes és poc
freqüe nt, doncs dels edificis catalogats sols n'h em trobat a les ca set es de
Tintorera (711 .300-4. 36 3.850 ) i del Bobo (711.200-4.363.650), ambdós a la
partida del Mas del s Gil s.

3.3.2.

L ' O MBR A

Un tret inherent i comú a l'home mediterrani és la predilecció del s
espa is a l'aire lliure per desen volupar les seues activitats, gràcies al bon temps
i a la bona llum qu e presenten la major part dels die s de l'any. Als dies d'estiu
qu an no bufava el pon ent, el menjar, la tertúlia i el descan s, es duien a terme
a l'ombra d'alguna garrofera frondo sa que creixia junt a la caseta. En els
pocs casos on no apa reix ca p arbre a la porta, plantar una parra o penjar un es
ve les era un a bon a so luc ió per resguardar- se del sol fort de l'estiu.
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III. CORRALS DE GANAD0 7
Anteriorment a les darreres dècades quan el paisatge agrari ha ex perimentat canvi s notables , era freqüent al secà trobar algun corral , la silu et a del
qual s'alçava aïllada sobres ortint entre la vegetació d'un medi amb ed ificacion s molt di sper ses. La seua existència s'explica tenint en compte qu e la ramad eri a co ns tituïa un a de les bases econòmiques i de subs istència de les
soc ietats agràri es tradi cionals. Una prova d'això és la integració d'aqu ests
edificis din s l'estructura econòmica i paisatgística d'algun s maso s, els terreny s incultes dels quals i d'altres guarets propers eren aprofitats com a pastures per al ramat. Però dins d'aquest apartat tan sols abordarem els co rra ls
conce buts com a con stru ccions independents d'altres conjunts. La resta, qu e
es trob en edificades din s d' altres explotacions, es tractaran més endavant al
referir-nos a elles .
Algun s treballs d'investigació històrica contenen referències documental s bastant antigues que ens donen testimoni de l'existència de tancats per
guardar ramat dins el paisatge agrari de Torrent. Aquesta qüestió serà tractada dins els següent punt. Tanmateix, de tots aquests corrals a què féiem referèn cia, poc s són els que han traspassat el segl e XX, i men ys encara e ls qu e
han pogut qu edar immunes da vant els atacs i destrucci on s qu e s'ha n desenca de nat amb motiu de les actuals tran sformacions que ha sofe rt el paisatge
agrari a la dècada dels vuitanta. Aqu ests últims són els qu e co ns titueixen
l'obj ecte i la matèr ia per a l'elaboració del present estudi, qu e se cen trarà en
l'an àli si d'algun s tret s carac terís tics tal i co m llur emplaçame nt , to po nímia,
ca rac te rístiques de la seua estructur a constructi va , i fun cionalitat. Per ú ltim
parlarem d'al gun s model s concrets on observe m les difer ent s varian ts tipològiques.

I. ALG UNES NOTES HISTÒRIQUES SOBRE LE S ACTIVITATS
PEC UÀRIES
La presència a Torrent de tancats per al ramat cap remuntar-la als anys
en qu e es va fundar la vila. Lògicament en bon nombre de documents hau rà
quedat palesa l'existènci a d'aquestes edificac ions durant el pas del s segles .
A més, alguns d'aqu ests manu scrits que il-Iustren amb referènc ies mol t vari 7

Per fer refer èn cia a l bestiar a Torrent s'e mpra e l mot gan ad o. Es tract a d' un castell ani sm e hist òri c qu e ve a substituir a la form a culta «rama t» . Per respectar la
parla aut òct ona a aques t es tudi utilitzarem el term e ganado [gana o] .
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ades so bre la ram ad eri a, al-lude ixe n als arrendam ents de pastures , es pècies
anim als , etc . Tanmateix en aquest apartat ens limitarem a fer una recapitulació dels es tudis i do cuments publicats que dediquen algunes línies a aquest
as pecte . E l tract ar aquest punt d'una forma tan sintètica obeei x al propòsit
de no desvi ar- se ma ssa de l'objectiu d 'aquest treball que se centra en les
edificacion s rural s. Resta així pendent una qüestió tan interessant com és
l'estudi documental de la ramaderia.
E l primer document co neg ut qu e manifesta l'existència de tanqu es per
al ram at data de l'an y 1510 . Es tracta d'una rel ació nominal de ca ses i bestiar s de Torrent qu e apareix inclosa a un cens fiscal del Regne de València,
manat a fe r amb motiu de les Corts Gen erals celebrades a Monz ón-. AI referit inventa ri apareixe n tres corrals denominats amb el terme bestia r, indi cant
a més el nom del propietari i el nombre de caps que s'hi guardaven. El primer, que pertanyi a a Johan Romeu tanca 180 caps; el segon, propietat d'Antoni
Baden es en conté 130 ; i per últim al bestiar de Jaume Catal à s'a dscriue n 90
anima ls. Tanmatei x el text ens sil encia qualsevol refer ència pel qu e fa al se u
emplaçame nt din s el territori de la comanda de Torrent.
Un altra font int er essant per conèixer la propietat rú stica i urban a
són e ls llib res ca pbreus , a les pà gines del s qu al s hom tr ob a noves referè ncies so bre alguns co rrals, com ara el nom del pr opietari i el llo c o pa rtida
on es localitzen. Tom às V. Pérez ( 1985: 88 ) ens parl a de l'e xi stèn ci a cons tant de sis corra ls al s ca pbre us de finals del seg le XVI i principi s del XVII ,
dos de ls quals só n urb an s. Tanmatei x, l'an y 165 0 sols hi apareixen els quatre rur als, localitzat s al sud del se nyoriu a la pa rtida den ominad a M aj ad ell a .
E l terme empra t per referir- s'hi és e l de mallada s o avi les.
Un altre treb all publ icat per altres hi storiadors de la comarca (F EBR ER et aliï , 1986) arreplega un a re lac ió del s ram ad er s aragonesos que resideixen temporalmen t a l'H ort a Sud als anys 1528 i 1538 respectivament.
El 152"8 es trob a a Torrent el ramader Domingo Simó amb un besti ar fo rmat per 1.174 ovelles , un cavall, i tres burros. Deu anys més ta rd tro be m
altre aragonés, Domingo La mata, portant 1.000 ovelles, un cavall, i tres
bou s. Sob re aq uest respecte tant J . R. San ch is (1 982) com T. V. Pé re z Medin a ( 1985) co inc ide ixe n en assenyalar qu e en aquest s se gl es la pràctica
ram ader a és mínima, fet que es mani festa en e l cas del nombre de pletes i
de pas tors en pro porció a la po blac ió total de la co ma nda . Aqu esta ac tivitat

8 PÉREZ MEDI NA, T. V. (tra nscrip.) : Rel aci ó nomin al de cases i besti ars de Torre nt
a l'any I S 10 se gons un ce ns fisca l manat fer per les Cort s de Monçó» a Torrens,
2 ( 1983). p. 227-229 .
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es desenvoluparia bàsicament per satisfer l'autoconsum local i com a compleme nt eco nò mic de l'agricultura. Al ser escàs el ramat autòcton , el co ma na dor arre nda va les herbes dels monts blancs a ramats forasters. Aquestes circ ums tà nc ies han perviscut com una constant històrica a tra vés dels
seg les en àrees de l'horta de la Comunitat Valenciana on es dóna una important ac tiv ita t agrícola, qu ed ant la ramaderia relegada a un segon nivell. La
situac ió ca nv ia a les comarques de l'interior on les activitats pecuàries cobren un major pes a l'e xistir un a agricultura menys desenvolupada (B ESÓ,
inèdit).
Els testimonis vists reflecteixen la desaparició d'alguns corrals, al temps
qu e d'alt res nou s van apareixent al paisatge agrari . Les causes d'aquesta alterna nça es deuen trob ar principalment en factors biològics i econòmics .
Després de tancar-se el ramat en un corral aplegava un moment que començava a produir-se la mort de nombrosos animals. Aleshores es parlava que el
corral s'ha ca ns at, fet que deuria estar motivat per una acumulació d'agents
micr obi ans qu e repercuti a negativament sobre la salut dels animals. Encara
qu e intent ava pal-Iiar-se tirant cal ç i mantenint desallotjat el corral durant
alguns anys, el problema no aplegava a solucionar-se del tot, motiu pel qual
e l corral devia abandonar-se definitivament al no poder acon seguir una de sinfecc ió adequa da .
Tam bé la situac ió de la dinàmica econòmica repercutiria po sitivament
o negativament sobre la ramaderia, i per suposat sobre els matei xo s edificis
rama ders a l'osc il-lar en un sentit o altre el nombre de ramats.
Actualme nt es co ntinua constatant aquest canvi d'un s corrals per altres, fet que suposa la gradual ex tinció al sec à de Torrent dels corra ls tradi cionals co nforme van abando nant-se i enderroc ant-se un darrere l'altre. La
seua desaparició es fa ev ide nt, doncs enca ra que en continuen cons tru int de
nous, aquests s'adapten a modern s esque mes i introdu eixen mat erials nou s,
prescindint així de les tèc niques i elements arquitectònics autòc tons que s'han
vengut ut ilitzant de forma sec ular.

2. ELS CORRALS . TRETS GENERALS
Existeixe n un s tret s comuns a totes aquestes con struccion s ramaderes
co m són, la preferència per un s determinats emplaçaments, la seua integració al paisatge agrari a tra vés de la toponímia i unes concepcions arquitectòniques molt sim ilars qu e responen a unes finalitats concretes.

Localització dels corrals de gana do: Corral de Fresquito 2. Cor ral de Mariana el Moro. 3. Corral del Co lera
4. Corral del Manyet 5. Corral de Franjo 6. Corral de Manyes 7. Corral de Fabià 8. Corral de Cocota.
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LOCALITZACIÓ

El ramat circula per unes determinades vies on el seu pas és preferent respecte d'altres usuaris , conegudes amb el nom de veredes. Com el
bestiar eix a pa sturar tots els dies i torna al fer-se de nit al corral, aquests
edif icis es troben ubicats prop de les veredes per accedir a elles sense cap
tipus d'impediment.
Tots els corrals de Torrent s'alcen al secà, lloc on s'arrendaven les
pastures, ja que a l'horta el ramat tenia prohibit pasturar. Per al seu emplaçament hom busca algun turó o vessant d'escassa inclinació, llocs visibles i
exposats al vent per afavorir la seua ventilació. Mai no els trobarem damunt
un cim (GARCIA LISÓN, 1983). S'assenten sobre un sòl rocallós, doncs al mateix temps que no resulta aprofitable per al cultiu, és més compacte, s'arreplega millor el fem dipositat pels animals, i en cas de pluja rep un millor
llavat sense produir fang.

2.2.

TOPONÍMIA

Alguns noms d'antics corrals han entrat a formar part de la toponímia
del terme, doncs a l'igual que ocorre en el cas d'altres edificis, els seus noms
eren usats pels llauradors autòctons per designar determinades partides. Exemples significatius són el corral Blanc, el corral de Manyes i el de Franjo. A
l'igual que les casetes de secà, la seua presència servia els llauradors com a
punt de referència geogràfica.

2.3.

F UN CIO N ALITAT

A l'eixida del sol, el pastor obria les portes del corral i eixia a pasturar
amb el seu ramat, fins que hi tornava en fer-se de nit. El corral és, per tant , una
edificació realitzada amb l'objectiu d'evitar la dispersió del ramat per la nit i a
les hores de descans, d'ahí que es tracte d'una superfície tancada per tots els
seus costats. Als dies de mal temps, a les hores de molt de solo al fer-se de nit,
els animals hi trobaven la possibilitat de col-lacar-se a cobert davall els porxos. També el corral oferia un lloc de descans per al pastor, ja que ahí disposava d'un habitatge que podia ser ocupat permanentment també per alguns dels
seus familiars-.
9

L'habitatge dels pastors associat al corral s'observa també a algunes comarques
valencianes com ara Els Ports o el Maestrat, mentre que a altres, com ara els
Serrans, no apareix perquè sempre el pastor anava a dormir al poble.
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Quan el ramat es trobava tancat, es produïa dins el corral una acumulació dels seu s excrements. Aquest fem era tret cada cert període de temps i,
escampat pels camps, constituïa una aportació de matèria orgànica molt eficaç
per aco nseg uir una regen eració del s components de la terra, tenint en compte
que la utilització d'adobs químics no es generalitzà fins la segona meitat del
seg le XIX . Açò constitue ix una de les causes que expliquen la interrelació
existent entre agricultura i ramaderia a les societats agràries tradicionals.

3. CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES
Segons Miguel Garcia Lisón ( 1983) el corral de ramat té el seu origen
en una barraca de pedra en sec o en una paridora, edificis concebuts com a
refugis, junt als qual s es va edificar un tancat de pedra per mantenir el ramat
reunit. Aques t model primitiu es visible sobretot a algunes comarques de
l'interior de la pro vín cia de Castelló. No és aquest el cas dels corrals que
apareixe n al terme de Torrent, doncs aquests responen a un model arquitectònic més evo luc ionat.

3. I. EL

PERÍMETRE EXTERIOR

Present a un a morfologi a regul ar, ja que pot ser quadrat o rectangular.
La tanca s'edifica damunt sò ls pedrego sos de mala qualitat, motiu pel qual no
precisen de fonaments massa fondo s. Els murs solen tenir un gruix d'uns quaranta centíme tres, i un a alçària de do s a dos metres i mig. Són de maçoneria i
generalme nt apareixen sense lluir o coberts per una fina capa de terra i calç
sense cap tipu s de revestiment pictòric.
So bre el parament extern hom no aco stuma a practicar massa obertures,
doncs sols són visibles a la porta d'acc és, d'un s dos metres d'amplària, i en un s
petits bu its de 20 per 20 o 30 per 30 centímetres que apareixen al mur posterior dels porxos amb la finalitat d'oferir una adequada ventilació.
L'obertura d'entrada se situa al punt més baix , ja que a través d'ell desguassa l'aigua de pluj a que cau al corral. L'accés queda tancat per una porta de
dues fulles de fus ta de mala qualitat, essent la de pi la més utilitzada. Sobre el
seu marc super ior, a mena de llinda, apareix una marquesina amb teules per
resg uar dar la porta de la intempèrie. Amb aquesta finalitat és comú que les
fulles de la porta es co bresque n a mitjana altura amb planxes de zinc.
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DISTRIB UCIÓ INTERNA

Interiorment i adossats a la tanca s'e difique n uns porxos, bé so bre un a
de les quatre parets, o bé sobre dues d'ell es, adoptant la pl ant a a aques t últim
cas una forma d'L. Les cobertes es recolzen per darrere damunt el mur de la tanca,
que es realça una mica per donar una major inclinaci ó a la vessant de la teul ad a.
Din s e l corral le s cobertes descansen s ob re un a sèrie de pi la rs u nits
lon gitudinalment en la seua part superior pe r un a jàssera de fu st a.
Integrada en un extrem d'aqu ests por xos es troba la caseta del pastor,
qu e al se u interi or presenta els m atei xo s elements que trobem a la case ta de
secà : bancs per a dormir junt a la llar, buits per co l-locar objectes culinari s,
es taques, etc . Tanmateix manca de pessebre, j a que e l past or, en cas de teni r
alguna mul a, l'a llotjava al corral juntame nt amb altres an imals. La porta d'entrad a a la caseta és de fusta de mal a qu alitat , i com és freqüe nt, de vegades es
troba xapada amb un a planxa pe r protegir-la del ràpid deteriorament. El s
se us murs no solen presen tar més obe rtu res, doncs al no allotjar an imals al
seu interi or no es pr eci sa d'una ve nti lac ió co ns ta nt. De vega des aquest habitatge resulta insuficient , motiu pel qual se sol construir un altre a l'exterior de la tanca
adoss at a la cara on es localitza la porta d'accés.

3.3.

LES COBERTES

El s porxos estan edificats sobre una única crugia, motiu pe l qu al la
coberta és a un aigua, i efectua e l vessamen t cap a l'interi or del corral. E l
fo rjat està format per un es big uetes de fusta ta llades a escaire o troncs desbastats, ge neralme nt de p i, collocades cada 50 o 60 ce ntíme tres de fo rma
perpendi cul ar a la crugia. Damunt aquest s suports es fixa amb c laus un ca nyí s lluït a la seua part superior amb algeps o morter. D amu nt es col-loquen
les teul es àrab s qu e revesteixen la co berta.

4. ALG UNS

MODE LS CON CRETS

Al mapa qu e oferim hem localitzat tots e ls corra ls de gana do existe nts
a l'actual itat, i ta mbé e ls que han desap aregut a les darrer es dèc ad es, i del s
quals e ls llaur adors locals ens han don at testim on is ora ls de la seua existè nci a. El corral de Mariano «e l Moro» (7 12.200-4.3 67 .300), e l co rra l del
Man yet , i el de Manyes es troben en un es ta t ruïn ós. Per altra banda el co rral
Blanc, el de Cocota (709 . 100-4 .363. 150) i el de Franjo (705 .900-4.367 .850)
pr esenten un bon es ta t de co nse rvac ió, moti vat tal vegada perquè encara es
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troben en ús. Aprofitant les estructures de l'antic corral de Fabià (708.5004.364.250) s'ha edificat un altre nou. I els corrals de Boqueta (717.3504.368.400), de Fresquito (712 .500-4.367.550) i del Colero (711 .950 -4.367.200)
van ésser enderrocats fa unes dècades.

4.1.

EL CORRAL DEL MANYET

Es troba a la partida de l'Horteta, distant uns cent metres de la Vereda
d'Aragó (709 .700-4.365 .950). El mur que envolta el corral tanca una superfície
quasi quadrada. En front de la porta d'entrada apareix una coberta assentada
sobre un mur que vessa les aigües cap a dins del pati. Sobre aquest parament
s'han practicat quatre obertures per què el ramat puga entrar i eixir amb facilitat.
També a la paret de darrere s'han obert uns buits de 20 centímetres d'amplària
per permetre que l'entrada del vent puga airejar l'interior. El forjat d'aquesta
coberta està realitzat a base de biguetes de fusta que es cobreixen amb un canyís
lluït amb morter a la part superior, damunt el qual es col-Ioquen les teules.
Per altra banda, els espais d'ocupació humana es localitzen tant dins
com fora del corral. Un dels habitatges on residien els pastors es troba adossat
sobre un angle a l'interior del pati. Ahí es troben uns elements familiars a les
casetes de secà: el fumeral i un banc per dormir a cada costat de la llar. Una
finestra s'obri cap a l'exterior del corral per on rebia la llum i l'aire. La caseta
quedava tancada amb una porta de fusta per impedir l'entrada dels animals.
L'altre habitatge està fora del corral i adossat al mur on s'obri la porta
d'entrada. Sabem que es va construir amb posterioritat al corral, ja que les
seues pedres no estan travades amb les del mur de la tanca. Hom hi pot accedir
des de l'exterior travessant una porta orientada cap al sud. A l'interior trobem
un fumeral, i al seus murs unes obertures practicables des de l'interior on es
dipositaven alguns objectes. No hi han bancs per dormir, i el sòl és de terra
batuda. La coberta vessa les aigües cap a la cara on s'obri la porta.

4.2.

EL CORRAL BLANC

Els llauradors de Torrent també el coneixen com al corral de la Mala
Pujà, nom que rep de la partida rural on s'alça. S'hi pot accedir per la Vereda de
València (715.850-4.365.900). La porta s'obri a un costat de la tanca que s'ori enta cap a l'est, coincidint amb el punt més baix per possibilitar a través d'ella
l'evacuació de les aigües que cauen al seu interior. Ahí la roca viva aflora a
determinades zones del terra.
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Dins el corral s'observa un cobert recolzat sobre els murs est i sud, inclinada cap a l'interior del pati . En la seua part davantera, una estructura de pilars
de maçoneria units de forma lineal per una jàssera, aguanten el pes de la coberta. D'aquesta manera s'aconsegueix un espai interior obert amb una excel·lent ventilació, motiu pel qual no s'han practicat obertures cap a l'exterior del
corral com s'apreciava al corral del Manyet. L'estructura de la coberta és prou
habitual, recolzada sobre un entramat de biguetes de fusta i canyís.
La caseta del pastor es troba integrada dins d'aquests porxos, al costat
de la porta d'entrada. No presenta més obertures que una porta i una finestra
recaient al corral.
Tots els paraments, tant de l'exterior com de l'interior, es troben lluïts
amb morter de bona qualitat, encara que s'ha perdut en alguns punts . Les parets de dins apareixen emblanquinades amb calç, mentre que per fora conserven el color del material emprat per al seu lluït.

4.3.

EL CORRAL DE MANYES

S'alça sobre les terres de la partida que rep el nom de l'edifici, a uns
pocs metres de la Vereda de Conca (707.900-4.364.450). Aquest conjunt
constructiu està format per dos corrals adossats, amb entrada independent
des de l'exterior per a cadascun d'ells.
El corral que al plànol denominem A fou construït amb posterioritat al
B, ja que aquest apareix adossat al primer sense existir cap tipus de travament
entre les pedres dels seus murs. L'obertura d'entrada es tanca amb una porta
de dues fulles xapada a mitjana altura. La llinda apareix coberta per una
marquesina de teules. El pati interior presenta una superfície quasi quadrada. AI~ parament situat davant la porta d'entrada apareixen dues obertures
que donen accés a una coberta que serveix de refugi al ramat. I a la seua
dreta, una finestra petita comunica amb el que va ser la primitiva caseta del
pastor. Encara s'observa l'emprempta de la primitiva porta, que va ésser tapiada per incorporar el seu espai interior al corral adossat.
El cos que apareix darrere d'aquestes estàncies es va edificar amb posterioritat amb la finalitat d'ampliar la superfície coberta destinada a l'estada
dels animals. Ahí trobem un pessebre on s'alimentarien alguns equins.
A l'esquerra del pati existeixen dues estàncies amb entrades independents que servien d'allotjament per als pastors . Aquestes s'edificarien amb
posterioritat, probablement per reemplaçar la primitiva caseta del pastor que
s'incorporà al corral contigu. El terra d'aquestes estàncies és de terra batuda
i una d'elles encara conserva el seu fumeral.
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Al co rral B s'accedia per una porta similar a la del corral anterior,
encara que es troba de struïda. Enfront en s trobem amb dos porxos oberts cap
a sol eixint. A mà dreta, i davall la coberta, apareix una obertura que dóna
pas a la case ta dels pastors. S'hi ha annexion at el referit espai pertanyent en
el seu ori gen al corral contigu practicant una simple obertura al mur que els
sepa rava. Presenta un fumeral amb la seua campana i dos bancs al seu costat
per al descan s dels hom es. L'altra estància destinada als pastors té accés tant
des de din s com de s de l'exterior del corral. També junt a la campana del
fume ral trob em do s banc s. Un pessebre determina el lloc que ocuparien alguns anima ls utilitzats en els de splaçaments.
Pot cridar l'at enció l'ampli espai destinat a l'e stada dels homes en
co mpa rac ió amb els altres corral s exi stents al terme de Torrent. Segon s
tes timo nis ora ls, molts pa stors, un a veg ad a havien tancat el seu ramat al
co rra l, solien reun ir- se a M anyes per sopar i passar junts la nit. Aquest fet
j us tifica ria d'alguna man era la gran amplitud que hi presenten les es tàncies del s pastor s.

IV. MASOS
Fins ara hem vist ed ificis de planta menu da que s'adapten perfect ament a les necessitats que present a la petit a o mitj ana explotac ió familiar. La
presè nc ia dels masos, amb una construcc ió voluminosa, contrasta amb les
no mbroses casetes de secà que es localitzen disperses pel secà, de planta
molt més redu ïd a. Així, pel seu aspecte morfològic hom endevina que no es
tracta d'edi fici s relac ionats amb les explotacions camperoles de caràcter familiar que predominen al secà de Torrent. Però analitzant el seu interior apare ixe n ~a lg u nes instal-lacions com ara trull s, almàsseres , celler, andanes, quadres, co rra l, hab itatges...; elements que indiquen que es tracta d'edificis conce buts co m a centre d'una gran explotació agropecu ària. De la mateixa maner a alguns eleme nts del paisatge, com ara els camins, s'articulen prenent
co m a e ix central l'ed ifici . Les explotacions dels ma sos de Torrent aba sten
una supe rfíc ie co mpresa entre les 800 i 2.000 fanecades respectivament. Per
aques t motiu, tal quantitat de terres exigeix une s instal -Iacions que siguen
capaces d'abastar tot es les necessitats que pre sente la seua explotaci ó.
Una de les hipòtesis de treball ens duu a preguntar-nos qu in podria
ésser l'origen d'aqu estes grans propietats , sense que fins ara hàgem pogut
obtindre una respo sta satisfactòria. Tenint per suposat que mai no han pertang ut al ca mpero lat, po ssibl em ent la seua propietat estaria ant igam ent en
ma ns de la burges ia, del clero, o de l'estament nobiliari . En aques t sentit
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sa bem qu e algun s masos del Pla de Quart van canviar de mans amb les desamortitzacions del segle XIX: Sant Domènec, que pertanyia a l'Ordre de
P redi cadors, va se r expropiat el 1836, i comprat en publica subhasta per un
pa rticular!". E l mont Ved at , que va és ser propietat del municipi , es va tr aure
a sub hasta el 1860 11• Din s aques t supos t podrien trobar-se algun s maso s de
Torrent , hui e n man s de particulars o de societats .
L'expl otaci ó de la terra podia dirigir-la una persona delegada per
l'am o . Per ò la pr àctica més habitual consistia en l'arrendament per un determinat nombre d'any s. Per a estar més prop de l'explotació la família o
fa m ílies arre ndatàries fixaven la seua residència a la planta baixa del ma s.
E ls se us bancal s presentaven diferents cultius, essent le s espècies més caracterís tiques les qu e habitualment ocupaven les terres del secà: garroferes, olive res, vinya i ce re al. Le s instal-lacion s de l'edifici anaven relacionades amb aques ta va rieta t de cultius. Açò en s indica que el ma s és, so bretot, un edif ici func ional, e ncara qu e no va deixar d'estar influït en alg uns
mo me nts per les mod es vigents , motiu pel qual hi perd en certa man er a el
se u ca ràc te r popular.
E l mas és una form a d'habitat dispers molt estesa per altres coma rques va le nc ianes com ara el Ma estrat i Els Serran s. Re sp ecte a la cons truc ció es di ferenci en en que aquells solen es tar format per un conjunt de edificacions ag rupades , mentre qu e els masos de la zon a de Torrent presenten
tot s els se rveis i hab itatges agrupa ts en un sol edifici (BESÓ, inèdit).
Hui aques ts edificis han quedat obsolets, ja que amb les transformacions a reg adiu, el canv i de cultius i la mecanitzaci ó del camp, han dei xat de
respondre a les necessit ats davant les quals van ser concebuts. Per aqu esta
ca usa alguns han es tat ende rrocats, mentre que altres que queden han es ta t
reco nve rtits pe r ada ptar-los a les nov es necessit ats.

1. TRETS GENERALS
Tot i co ntinua nt amb el mat ei x es quema expositiu seguit per a les difere nts tipologies arquitectòniques vistes en aquest treball, abans de parlar
de ca da edific i co nc ret convé con èix er quines són les característiques comunes a tots els masos.

10 Informació facilitada de forma oral per l'hi storiador Josep Manuel Iborra Lerma.
I I Oiario para la venta de bienes nacionales (3-8-1860).
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1. 1. F UNCION ALITAT
Din s el paisatge agrari de Torrent, el mas apareix lligat a la gran explotació rural. L'edifici ha estat concebut per a respondre a una sèrie de necess itats que es plantegen en la gestió del s recursos agropecuaris i en la vid a
dels llaur adors.

1.1 .1.

U N CENTRE DE GESTIÓ

L'evolució dels cultius i dels treballs agrícoles se segueix estretament
des del mas. A la teulada del mas solia haver una espadanya amb una campana . A més d'indi car la celebració del culte quan el mas tenia oratori, el seu so
marcava el come nçament, el mig dia i la fi de la jornada laboral. Per tant el
seu so va a regular la vida i el treball del s llauradors . Aquest so es podia
escoltar més enllà de les terres compreses din s el mas, motiu pel qual indi cava a més als llauradors aliens a l'explotació del mas el moment del dia en el
qual es trobaven.

1.1.2.

L' EMMAGATZEMATGE I LA TRANSFORMACIÓ DELS PRODUCTES AGRARIS

Tot co nsiderant les amples extensions de terr a que es dedicav en a determinats cultius , l'edifici devia dispo sar de dependències capaces per emmagatzemar les collites arreplegades. Le s garrofes i els cereal s es guardaven
a l'andana, lloc alt i ventilat per pres ervar els productes de la humitat del sò l
fi ns que for en co me rcialitzats o utilitzats a la mateixa explotació.
Tanmateix, d'altres fruit s com ara el raïm i les olives devien passar per
un procés d'elaboració per obtindre nou s productes destinats al con sum hum à.
Aquests treballs es duien a terme en unes dependències destinades a tal fi.
Al temp s de verema apl egaven de s de les plantacions de vin ya els
carros ca rregats de raïm que es vessava dins el trull. Ahí uns hom es el
trepijaven i el deix aven repo sar un parell de dies per que fermentara. Acabada aquesta operació hom arreplegava el caldo i la pasta sobrant es tornava a
eixarretar a la prem sa. El vi ja elaborat s'emmagatzemava a altra dependència: el ce ller, ubi cat sempre a les cares nord i oest de l'edifici per afavorir les
condicio ns d'humitat nec essàrie s per una bona criança. Ahí podien hav er
almenys qu arant a o cinqua nta bot es, que s'omplien amb diferents caldos.
D'altr a banda l'alm àssera es destinava a l'elaboració de l'oli . El s instruments que s'emprave n eren el regió, on es molia l'oliva, i la premsa, on
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s'escorria la massa col-Iocada damunt esportins per obtenir l'oli, que era emmagatzemat en gerres o en basses d'oli per ser destinat a la comercialització
o a l'autoconsum.
Aquestes dues instal-Iacions han desaparegut dels pocs masos que hui
resten en peu ja que, al canviar l'orientació econòmica de l'explotació per la
transformació de terres de secà en regadiu, van quedar inútils, motiu pel
qual els seus propietaris han decidit aprofitar l'espai que ocupaven per unes
altres usos plantejats per les noves necessitats.

1.1.3.

LA CRIA DEL RAMAT

La majoria dels masos de Torrent disposen d'un corral adossat a l'edifici principal per tancar el ramat. Aquest fet resulta indicatiu de la importància que tenia la ramaderia dins la seua economia. L'estructura constructiva
és idèntica a la d'un corral de ramat exempt: un perímetre tancat de forma
rectangular, al qual s'adossen uns porxos en un, dos o tres dels seus costats
pel seu interior per a que puga resguardar-se el ramat de l'intempèrie. De dia
e ls animals s'alimentaven dels erms i de les herbes que creixien per les terres
del ma s. Una vegada criats aquests animals es destinaven fonamentalment al
comerç.
Per altra banda al pati de la vivenda es criaven alguns animals per a
l'autoconsum de la gent que residia al mas. Hom pot trobar un colomer per a
la cria de colomins, un galliner, una porquera on s'engreixaven alguns porcs
per a la matança, conilleres, etc. D'aquests animals els masovers (maseros)
obtenien la part de carn que conformavsa la seua dieta.
Hi havia també una quadra amb un pessebre on descansaven i s'alimentaven els animals de llaurança, que solien ser bastants, ja que el seu
nombrè estava directament relacionat amb la quantitat de terra que s'havia
de llaurar.

1.1.4. EL CULTE

RELIGIÓS

La gent que residia als masos no podia desplaçar-se freqüentment a
una parròquia per a assistir a les celebracions religioses. Per aquest motiu al
mas hi havia un oratori consagrat per al culte sota l'advocació d'un sant o de
la Verge, les imatges dels quals presidien el seu altar. El seu interior estava
decorat amb dignitat, i era signe de prestigi per al propietari el tindre un bon
oratori al seu mas.

170

ARQU ITECTURES RURALS DISPERSES DE TORRENT

Mas de Don Pedra : habitaci ó de la planta noble

Mas del Jutge: forjat de rev olt on s

EL SEC À

171

Tots e ls masos de Torrent, juntament amb els del Pla de Quart, van
pertànyer a la de marcac ió ecles iàs tic a de la Parròquia de Sant Vicent Ferrer, edifici annex al Mas del Jutge ». De s d'ahí passava un sacerdot cada
diumenge a celebrar la missa pel s maso s.
Açò demostra que el cu lte jugava un paper important a les societats agràries tradicionals . Sovint les coll ite s es veien amenaçades per les
inclemències freqüents a la climatologia mediterrània, o per plagues que
també afectaven hom es i animal s. Per aquest motiu hom invocava uns
sants protect ors, espec ia litzats en la conjura d'un determinat perill, per
que intercedira dav an t Déu , del qual depenia el control de l'univers (ARIÑO,
1988).

1.1.5. L'HABITATGE
La necessitat d'estar al ca mp per a dur de prop un control de l'evolució
dels cultius i per ate ndre el treball de la terra, obliga les famílies a residir de
forma permanent al mas.
L'hab itatge dels masovers (maseros) estava a la planta baixa i la seua
distribució era sim ilar a la de la casa del nucli urbà (BESÓ, 1992). L'espai
interior s'articu la al voltant d'un corredor ce ntral que comunica l'exterior de
l'edifici amb el corral. A ambdós cos tats apareixen dos o tres habitacions ,
l'oratori i la cui na amb el fum eral.
Els jornalers que acudien temporalment a treballar al mas dormien a
les andanes dam unt un matal às de pellofes de panolla, anomenat saca.
També els amos tenie n el seu habitatge a la casa del mas, on residien
durant els dies d'estada a la finca, i sobretot era ocupada per a estiuejar amb
tota la-família, de vegades amb alguns invitats. Aquesta s'ubicava a la planta
superior i disposava de sa lons, cuina, comú, i gran quantitat d'habitacions
decorades segons la moda de l momen t.

12 Aquesta església fou erigida vicaria filia l de Xiva l'any 17 15, a l'e star e ncla va da al seu
terme municipal. Posterio rment el 174 9 fo u decl arada vicaria independent , amb el dret
de tindre pila baptismal, llibres sa cramenta ls, ús de segeII propi , cementiri, i llibres de
raciona l i culte. A mb mo tiu del «arreglo parroquial » de l'any 1902 va alcançar la categoria de parròq uia (BENÍTEZ, 1987 ).
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L OCALITZACIÓ

Les grans ex plotac ions agràries que apareixen a Torrent es troben a l'est
i al sud-est del seu term e, prou allunyades del nucli urb à. Damunt aquestes
terres es van a edificar els masos, dedicats a l'explotació de dites propietats.
Aquests edific is s'alcen junt a un camí rural amb l'objectiu de di sposar
de una fàcil comunicació amb les terres de la seua explotació i el s nucli s
urbans pe r faci litar el tran sport i la comercialització del s productes. També
busque n la pro ximitat de les veredes per a pos sibilitar el trànsit del ramat
qu e es tanc a als corral s.
Junt al ma s apare ix un petit hort de vàri es fanecades de superfície
tancat amb un a paret de ma çon eri a, on el s ca seros cultivaven fruiters i d'algu nes verdures destin ades a la seua alimentació. Als ma sos del Jutge i de
Don Ped ro , l'aigu a per al reg de l'horta es prenia directament d'una sèquia,
men tre qu e al ma s del s Gil s, l'aigua era canalitzada des d'una font pròxima
per a se r emmaga tze mada en una bassa que es buidava per a regar els cultius.
Alguns arb res grans donaven ombra a la porta del s ma sos, davall la qual
a l'es tiu desen volupaven les don es alguna de les seues tasques domèstiques .

1.3. O RIE NTACIÓ
L'hom e, qu an cons trueix un edif ici exempt, bu sca una ori entació determinada per qu e l'estada al seu interior puga veure's afavorida pel s seu s
efectes cl imà tics. Igualment que en altres construccions rurals es busquen
aque lles or ientac ions co mpreses entre l'est i el sud per aprofitar millor el s
efectes del so l i pro tegir-se del s vents fred s del nord , ja que és a la façana
princi pal on més obertures es practiquen.

1.4. T OPO NÍMIA
E l nom amb el qu al els habitants de Torrent van denominar a cadascun
d'aques ts edific is està directame nt rel aci onat amb les per sones que al seu dia
va n os tentar la seua propi etat. Bé pot tractar- se del seu nom propi, com és el
cas del Mas de Don Pedro, del seu cognom com s'obse rva al Mas dels Gils
-p lura l de Gil-, o la seua professió com ocorre al Mas del Jutge !'. Encara
13 El topò nim Mas del Jut ge procedeix d'un dels seus amos, el Sr. Moreno, que va ser jutge ,
sego ns llegim a l'acta de la visita pastoral que es va celebr ar en la seu parròqui a el 1902.
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qu e els propietaris anaren succeint-se de generació en generació, aquest s
noms han quedat gravats a la memòria col-lectiva des d'un determinat moment, motiu pel qual actualment no guarden cap relació amb ells . Una exce pció a aquestes preferències de la toponímia la trobem a la Casa de Barcos,
qu e possiblement prendria el seu nom del paratge natural on s'ubicava.
Com ocorre amb altres tipologies arquitectòniques estudiades, aquests
edi ficis, com qualsevol altre element integrant del paisatge, servien com a
punt de referència al llaurador. Tots els masos atorguen el seu nom a la partid a rural on es troben , a algunes vies properes -camí dels Gil s, camí de
B ar cos- i a ac cide nts geogràfics -canyada de Barcos, barranc dels Gil s, font
del s Gils- en són alguns exemples.

2. CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES
En primer lloc tractarem de conèixer detalladament alguns aspectes
tèc nics d'aqueste s construccions, manifests als murs i als forjats.

2. I . A

SP ECT ES EST R UC T UR ALS

El material qu e pr edomina a les estructures del mas és la pedra, am b
la qu al s'a lcen els murs. El con structor no tindria cap problema en l'obtenció
del m aterial , ja que afl ora amb molta facilitat a les superfícies del secà. E s
tracta d'una pedra calcària, de textura molt grassa, motiu pel qual al fracturar-se hom obté peces prou irregulars en tamany i morfologia. La tasca del
cons tru ctor consistia en anar encaixant unes pedres amb altres, emprant fan g
o m or ter de calç de més o menys qualitat per unir-les . El seu gruix depèn
se mpre de la càrrega que hagen de suportar, encara que el més habitual és
qu e mai no siga inferior al s cinquanta centímetres. Els paraments es presenten rev estits de material , tant per les cares interiors com per les que estan a
l'ai re lliure. En aques t últim ca s es recobreixen toscament amb morter pobre
i es blanqueg en am b calç, mentre que els interiors coberts es revesteix en
am b alge ps. Aquest material únicament es fa visible als paraments ext eriors
de la façana principal.
En aque lls punts on es practiquen obertures les llindes es fan amb
unes biguetes de fusta. Per alçar els pilars hom recorre a la rajola, amb la
qu al acon segueix una major solidesa.
El pes de les cobertes recau sobre bigues de fusta. Aquesta és de bona
qu alitat , i a la majori a dels edificis predomina la mobila.
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El s forjats de les superfícies que seran practicables es conformen amb
un entrama t de biguetes dispo sades de forma paralel -Ia a una distància d'uns
se ixa nta centímetres. L'espai que es conforma entre les dues biguetes es
cobreix amb un revoltó de rajoles unides amb algeps. La volta es recobreix
amb enderrocs, damunt la qual es col-Ioca el paviment, o be es llueix amb
algeps tota l'exten sió que conformarà el terra.
Per a les cobertes inclinades de l'exterior predomina la solució que
consisteix en col-locar biguetes paral elles damunt les quals es es disposa un
entabacat de rajola. Tanmateix, al mas dels Gils apareixen els forjats fets a
base de biguetes i canyís. Ambdós formes es descriuen detalladament dins
l'apartat dedicat a les ca setes de secà.

2.2.

U NA ARQU ITECTURA ENTRE POP UL AR I CULTA

El mas, en quant que es tracta d'un edifici funcional dedicat a l'explotació agrària, present a característiques pròpies de la construcció popular, tot
atenent que en ell van a treballar sobretot homes pertanyents al poble. La
matei xa organització de l'e spa i és similar a la trobada a les ca se s del nucli
urb à (BESÓ, 1992). Al corral de ramat, el celler, l'almàssera, les quadres, les
andanes, l'hab itatge, sempre apareix l'empremta del constructor popular.
Tampoc no ca l perdre de vista que els propietaris d'aquests edificis no
són gent del pobl e, sinó que pertanyien a les clas ses altes de la societat (noblesa o burgesia ). Habitualment allunyades del món rural, vivien a les grans
ciutats on entren en contacte amb les tendències arquitectòniques dominants
a cada moment. Com que han de tra slladar-se al mas a determinades èpoque s de l'any, pretenen implantar-hi l'ambient refinat dins el qual es desenvolupen habitualment. Per això les seues estances estan profu sament deco rades . I en al gun s caso s, con es podia veure al s desapareguts ma sos de
Sant Domèn ec al Pl a de Quart i a la Casa de Barcos a Torrent, el s seu s
pr opi et ari s es se ntiren influïts pel s corrents artís tics vigents a le s primeries del seg le XX, motiu pel qual van introduir a le s seues façane s motllures i rei xes de fon eria decorades amb elements floral s i vegetal s. Per
tan t, al mas hom pot ob servar una con vivènci a de les con struccion s popul ar s amb e le me nts de l'arquitectura culta.
Coneguts e ls tret s generals del ma s passem ara a veure de quin a
man era es manifesten en cadascun del s edificis que s'alçaven al secà de
Torrent.

176

ARQUITECTURES RURALS DISPERSES DE TORRENT

Mas de Don Pedra

Mas dels Gi ls. E n prim er lloc apareix la tanc a de l'hort

EL SECÀ

177

3. ALGUNS MODELS CONCRETS
Desgraciadament tan sols el mas de Don Pedro (713.050-4.368.750)
ha pogut conservar-se en prou bon estat. No van córrer la mateixa sort altres
masos com ara el del Jutge, que va ser parcialment enderrocat el 1940; el de
Barcos, desaparegut el 1982, i el dels Gils, enderrocat el 1987.

3. 1. EL

MAS DELS GILS

Aquest edifici s'ubicava al sud-est del terme municipal, dins la partida
dels Gils (711.950-4.363.950), i hom podia accedir-hi pel camí del mateix
nom. S'alçava sobre un lloc prou alt, motiu pel qual s'hi entreveien pràcticament totes les terres pertanyents a l'explotació.

3.1 .1.

LA FAÇANA PRINCIPAL

Encara que aquesta cara de l'edifici manca d'una ornamentació especial, hom pot distingir-la de les altres per que a ella es localitzen les obertures que serveixen d'accés a les diferents dependències. Es troba orientada cap al sud, i s'observa una cerca de la simetria en la disposició de les
obertures. Dues portes de gran tamany, amb capacitat per al pas de carros,
fan d'eix per l'obertura d'unes finestres a ambdós dels seus costats. Una
d'aquestes s'ha vist convertida en una porta que dóna accés a l'oratori des
de l'exterior de l'edifici. A la part superior hom pot observar una alternança de finestres i balcons, sempre en relació amb les obertures practicades
sobre Ja planta inferior.

3.1.2.

LA PLANTA

La superfície edificada ocupa una extensió de 1.346 metres quadrats.
La planta del mas presenta una morfologia rectangular (27,70 m. per 48,50
m.). Observant el plànol hom pot aïllar dues àrees ben diferenciades: a la
dreta apareix un edifici de planta centralitzada, mentre que a l'esquerra hi
trobem la planta característica dels corrals de ramat.
De les observacions anteriors podem concloure que es tracta d'un mas
junt al qual , en un moment donat, es va adossar un corral per tancar el ramat.
La decoració modernista que s'observava a la planta noble fa pensar en que
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l'edifici va patir una reforma cap a finals del segle XIX o a les primeries del
segle XX, com indica la inscripció «Se restauró en 1902 », que apareixia a
l'oratori.
Tota la distribució de l'edifici es planteja al voltant d'un pati central.
En la cara sud de la planta baixa es troben els dos habitatges destinats a la
residència dels caseros o arrendadors. Presenten la mateixa distribució que
la casa rural del nucli urbà: un corredor central que comunica el pati amb
l'exterior de l'edifici. A la primera crugia es troben els dormitoris, mentre
que la segona està dedicada a allotjar la cuina o llar, a l'extrem oposat del
qual s'ubica l'escala que dóna accés a la planta superior. En un d'aquests
habitatges l'espai que ocupa un dormitori ha estat destinat a oratori.
El pati apareix dividit en dues meitats accessibles respectivament per
cadascun dels dos habitatges existents. Però una obertura practicada en aqueix
mur permet la interrelació d'ambdós espais per beneficiar-se d'uns serveis
comuns, d'entre ells un forn de pa i un pou per l'abastiment d'aigua. El forn,
construït amb una volta de rajola plana, s'assenta damunt una plataforma de
maçoneria.
A l'ala oest es localitzen les quadres per al descans dels animals de tir,
mentre que a la cara sud està l'almàssera, els trulls i el celler, la superfície
del qual s'ha rebaixat a metre i mig de fondària per aprofitar les condicions
d'humitat que afavoreixen la bona criança del vi.
A la planta superior de la Casa dels Gils s'accedeix per dues escales
que arranquen de l'interior de les vi vendes inferiors. Les ales sud i est es
troben ocupades per l'habitatge dels propietaris , amb dues terrasses, dues
cuines , un gran saló i nombroses cambres. D'altra banda, les ales nord i
oest estan destinades a andana per a l'emmagatzematge de les collites.
A les cares nord i oest les cobertes vessen l'aigua cap a l'exterior de
l'edifi c:,i , mentre que les ales est i sud que presenten dues crugies, una d'elles
vessa l'aigua cap a fora, mentre que l'altra ho fa cap al pati interior. El seu
forjat és de biguetes de fusta que sostenen un canyís lluït amb algeps per la
seua part superior, damunt la qual es disposen les teules àrabs.

3.1.3.

ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI

Tot l'espai es troba organitzat al voltant d'un pati central, al qual hom
accedeix a través dels habitatges situats a la planta baixa del mas. Junt al
corral es localitzen els serveis tan humans (cuina, forn, pou) com agraris
(trulls, andanes, celler...). La part noble dels habitatges (dormitoris, i salons
del primer pis) està ubicada a la crugia oposta, pel que reben la llum des de
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l'exterior de l'edifici. Les activitats pecuàries es localitzen en una edificació
annexa, encara que independent de l'edifici principal i amb accessos propis
des de l'exterior.

3.1.4.

ELEMENTS DECORATIUS

Hom observa una major qualitat de la decoració a aquells espais destinats a ser habitats i utilitzats pels propietaris de l'edifici. D'altra banda, a
les vivendes ocupades pels llauradors predomina la funcionalitat sobre la
decoració. Ahí les parets són emblanquinades amb calç i el paviment és de
taulell de fang cuit roig de trenta per trenta centímetres. L'espai per on travessen els carros per accedir al corral, a un dels habitatges apareix pavimentat amb lloses de pedra de rodé, mentre que a l'altre ho es amb rajoles disposades a mena d'espina de peix. Les andanes tenen el paviment d'algeps, mentre que el sòl del pati és de terra batuda.
A l'entrada de l'oratori se situa una petita pica amb aigua beneïda per
senyar-se. A l'altar hi ha un retaule fet de guix amb una fornícula que emmarca un quadre de la Immaculada Concepció, advocació titular de l'oratori.
A una de les parets hi havia una pintura mural de temàtica religiosa.
A la planta superior hom ofereix més concessions als elements decoratius . El terra està format per taulells blancs i rojos de vint per vint centímetres, disposats de diferents maneres a cada àmbit (a quadrícules, per bandes,
etc .). Les parets es decoren amb pintura de diferents colors recorrent a motius florals. Els sostres són de cel ras, i a algunes estançes apareix decorat
amb motllures de guix.

3.2.

LA~ CASA DE BARCOS

Aquest mas s'alçava al sud-oest del terme, a les terres de la partida
que pren el nom de l'edifici (711.800-4.363.150). S'accedia a ella pel camí
vell de Montserrat, on requeia la seua façana principal.

3.2.1 . LA

FAÇANA PRINCIPAL

Analitzant l'exterior de l'edifici hom pot adonar-se'n de com els constructors van voler ressaltar amb una major ornamentació una de les quatre
cares per atorgar-li el caràcter de façana principal. Està orientada cap al sud-
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est ja que , a més de veure's beneficiat pels efectes climàtics, des del seu
interior hom gaudia d'una agradable visió proporcionada pels pinars que creixien junt al barranc de Barcos.
Els constructors han buscat una perfecta simetria en la disposició dels
elements arquitectònics. La porta d'entrada marca un eix central que divideix la façana en dues meitats. A ambdós costats s'obrin dues finestres, i al
llenç superior hi ha tres obertures ubicades prenent com a referència la disposició de les obertures inferiors. El ràfec de la coberta contribueix a ressaltar el caràcter de façana principal.

3.2.2.

LA PLANTA

Un corral de ramat al l'esquerra, l'edifici del mas al centre i un pati a la
seua dreta, s'uneixen formant un conjunt arquitectònic de planta rectangular
(80 x 28 m.) que abasta els 2.240 metres construïts, el que fa quasi tres
fanecades de superfície.
Dels tres conjunts arquitectònics que hom pot aïllar a l'edifici, el
que ocupa una posició central, conforma el mas propiament dit. Per tant
aquest seria el nucli original, junt al qual s'adossarien en base a successives ampliacions un corral de ramat i un cos on es localitzen els serveis
agraris. Aquest era l'estat que presentava l'edifici fins que es va produir el
seu enderroc.
Com és habitual, les dues primeres crugies de la planta baixa estan
ocupades per l'habitatge dels caseros. Hi ha un espai central que creua ambdós crugies per que els vehicles puguen accedir des de l'exterior de l'edifici
fins el pati interior. A ambdós costats es disposen els dormitoris que reben la
llum des de l'exterior, mentre que a la segona crugia es troba la llar, l'escala
per accedir a la planta superior i l'oratori, al qual es pot entrar des de fora
mitjançant una porta oberta al costat oest.
Al pati, on també hom pot accedir des de la cara nord, es localitzen els
diferents serveis agrícoles com ara l'almàssera, el celler, el regió de l'oli, les
basses per al seu emmagatzematge i les premses per al vi. El cos afegit al
costat est possiblement estaria dedicat magatzem i a quadres per a l'estada
dels animals de llaurança i de tir.
En les crugies davanteres de la planta superior es localitzava l'habitatge per als propietaris. Les crugies recaients al pati eren destinades a andana,
al igual que les de l'ala afegida al costat est.
El sostre del cos destinat a habitatges està cobert a dues vessants, inclinades cap a la façana i cap al pati respectivament. Les cobertes a aquells
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Casa de Barcos: façana principal (foto B.I.M. Torrent)

Casa de Barces: basses per a emmagatzemar l'oli (foto B.I.M. Torrent)
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espais organitzats sobre una crugia vessen les aigües cap als patis interiors.
En aquest aspecte cal destacar una clara influència del model de casa agrupada dels nuclis urbans a les construccions disperses, doncs havent-hi llibertat per vessar les aigües cap a fora, hom disposa les vessants cap a l'interior
igual que es fa per necessitat a les cases localitzades als nuclis.

3.2.3.

ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI

Igualment com veiem al mas dels Gils, es pot apreciar com els serveis
dels habitatges i de les instal-lacions destinades a usos agraris recauen totes
al voltant del pati, mentre que el àrea noble de les vivendes s'ubica junt a la
façana principal.

3.2.4.

ELEMENTS DECORATIUS

Ja des de l'exterior de l'edifici s'observen les solucions modernistes que
plantegen en la seua decoració, conseqüència del gust dels propietaris que, a
les primeries del segle XX, des dels seus llocs de residència habitual, es veren
influenciats per aquesta tendència arquitectònica de moda. Per això cal suposar que el mas sofriria a les primeries del segle XX una important intervenció
que l'aproparia a l'aspecte actual. A la façana principal hom observa com les
baranes dels balcons són de foneria, reproduint motius vegetals. El cos que
apareix afegit a la dreta de l'edifici se troba rematat en tres dels seus angles per
unes torres dentellades. Segons hem pogut constatar, l'adopció d'aquest tipus
d'ornamentació es deu al gust del propietari, que era militar.
A la planta baixa hom pot trobar l'oratori dedicat a Sant Josep, la imatge
del qual apareix pintada a un plafó ceràmic. A la planta superior trobem
luxoses estançes amb sostres de cel ras adornats amb motllures de guix i
paraments coberts de teles, trets que palesen la manera de vida urbana dels
propietaris de les terres que traslladen al camp per a viure amb el mateix
ambient que ho fan a les ciutats.

3.3.

EL MAS DEL JUTGE

Aquest és el mas més conegut de Torrent, tot atenent que l'edifici
ha donat lloc amb el pas del temps a un reduït nucli de població concentrada al voltant de l'edifici. Les seues terres van ser ja explotades des de
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Mas del Jutge: vista de la façana segons una fotografia de principis de segle

Mas del Jutge: pati interior
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l'època dels romans, doncs les diverses prospeccions arqueològiques re alitzades han tret a la llum nombrosos testimonis del que va ser aquest
primitiu poblament!'.
L'únic que es conserva actualment de l'antic edifici és la capella i
algunes restes del cos darrer, hui transformades en habitatges, ja que la
resta del conjunt va ésser enderrocat l'any 1940 quan els arrendataris van
adquirir la propietat de les terres que treballaven. Uns especuladors, aprofitant-se de l'alt preu que estava arribant la fusta a l'estat espanyol com a
conseqüència del tancament de les fronteres al comerç internacional, van
veure l'ocasió d'obtenir uns guanys excel-lents enderrocant l'edifici per
recuperar les seues bigues. Amb aquesta desafortunada actuació desapareixia un dels edificis més antics i representatius dels que poblaven el
paisatge agrari de Torrent.
L'any 1982 va començar la restauració de la capella i de la part que
ocupava l'antiga casa abadia contant amb el patrocini econòmic de l'ajuntament de Torrent i d'algunes entitats locals d'estalvi. l el 1988 les seues
dependències interiors van ser rehabilitades per a dedicar-les com a lloc
de convivència per als joves.
L'edifici es localitza a uns cinc quilòmetres a l'oest del nucli de
població (713.300-4.368.050), al qual hom pot arribar pel camí de la Serra,
hui transformat en carretera del Mas del Jutge.

3.3.1.

LA FAÇANA PRINCIPAL

Orientada cap a l'est, disposa de tres obertures en la planta inferior i
d'altres tres en la superior, col-locades de manera simètrica. Si tenim en compte l'aT!!plària d'aquesta cara, les escasses obertures practicades atorguen un
aspecte sòlid a la construcció. A l'obertura central es localitza la porta que
dóna accés a les dependències interiors.

14 S'han estudiat diversos aspectes referents al poblament romà del mas del Jutge: Vegeu:
ASINS VELIS, S.: «Monedas romanas procedentes de las excavaciones (1982-83) de la
villa romana del Mas del Jutge de Torrent (Valencia) » a Torrens, 2 (1983) . p. 25-30.
SANCHIS ALFONSO, J. R. et alii: «Notas para el estudio del poblamiento romana del Pla
de Quart » a Torrens, 5 (1987), p. 9-22. SANCHIS ALFONSO, J. R. I FERNANDEZ ARAGÓN, M.:
«El yacimiento romana del Mas del Jutge de Torrent (Campañas de 1982 y 1983)>> a
Ton"ens,7 (1993) . p. 9-211.
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Mas del Jutge: aspecte exterior després de la seua restauració

Mas del Jutge: interior de la capella
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PL ANTA

Tot l'edifici s'a rticu la al voltant d'un pati central rectangular tancat
pels seus qu atr e costats per un co s de dues crugies . Com ve sent habitual, al
co stat de l'esquerra hom pot trobar un corral per a guardar ramat, mentre que
a la dreta s'a lça la capella.
En aques t cas tamb é partim d'un nucli central que es va ampliant a
l'ann exar-li noves depend ències com ara el corral de ramat i la cap ella. Aquest
edifici es pot datar al segle XVIII, doncs sabem que l'any 1715 s'erigeix com
a parròquia, motiu pel qu al es substitueix el vell oratori que s'ubicava a la
façana del cos prin cipal.
El s murs de la co nstrucc ió són de morter de bona qualitat, abastant a
la seua base al vo ltant del s seixanta centímetres de grui x. Tots els espais estan
organitzats al voltant del pati. En la planta baixa un eix central trave ssa l'edificaci ó, motiu pel qual hom pot accedir-hi tant des de la façana principal, orientada cap a l'est, com des de la cara oest. El primitiu oratori quedava ubicat dins la
primera crugia, entrant per la porta principal a ma esquerra. Al costat nord , que
llinda amb la capella, es va habilitar la casa abadia al ser declarada parròquia.
Tots els espais restants eren destinat s a diverses dependències per a la tran sformació i emmagatzematge dels productes del camp.
L'h abitatge dels propietaris de les terres ocupava l'ala nord del pis,
limitant amb la capell a. Cap a ella s'obria un mirador de s d'on els amos partic ipaven de les ce lebrac ions reli gi oses. Tot a la resta de la sup erfíci e es dedicava a magatzem de collites.
Les cobertes eren de teula àrab, i al tractar-se d'un edifici prou uniforme
pel que fa a la seua estructura, la seua disposició estava concebuda amb molta
senzillesa . Ofereixen un pendent mitjà, i els faldon s de la primera crugia vessen l'aigua cap a fora, mentre que els de la segona crugi a ho fan cap al pati.

3.3.3.

OR GANITZACI Ó DE L'ES PAI

Les terr es del M as del Jut ge eren treb allades per famílies qu e arr end aven algunes parcel -Ies, Aqu ests homes residien al nucli popul arment conegut co m les cases del mas. D'aqu esta forma hom pot explicar que l'edifici
aïllat manque en la seua planta inferior d'habitatges per als arr endadors, ja
que hi habitaven a altres cases . Per tant , cal entendre l'edifici principal del
mas del Jut ge co m un ce ntre on se localitzen un s serve is comuns del s que
poden disposar tots els arrendadors de les terres per emmagatzemar o tran sform ar les seues collites .
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La residència dels amos de la finca quedava ubicada a l'ala nord, davall la qual es trobava la casa abadia. Ambdós habitatges no se comunicaven
amb la façana principal, ja que tenien el seu accés pel pati interior, del qual
rebien també la llum que il-Iuminava les dependències internes. Al contrari
que ocorre amb els altres masos estudiats, al mas del Jutge veiem com al pati
es localitzen tant els serveis agraris com les parts nobles dels habitatges.

3.3.4.

LA CAPELLA

Adossada al costat nord del mas, presenta totes les característiques
constructives d'una ermita rural: planta de reduïdes dimensions amb una nau
central i tres capelles a cada costat (LLUCH, 1981). Apareix coberta per una
volta de rajola de mig punt amb llunetes, entre les quals s'obrin les finestres
per il-Iuminar el seu interior. La teulada és a dues vessants. Els murs laterals
apareixen reforçats amb contraforts per a suportar l'empenta que exerceix la
volta. Encara que la decoració interior data de 1940, cal destacar un plafó de
taulellets del segle XVIII collocat a una de les capelles laterals que representa el bateig de Crist. L'altar major està dedicat a l'advocació de Sant Vicent
Ferrer, titular de la parròquia.
El fet d'ésser una parròquia explica la conveniència de construir un
campanar amb capacitat per allotjar-hi les campanes necessàries per a poder
convocar als diferents oficis cultuals. El cos superior de la torre té quatre
obertures, de les quals tres són ocupades per sengles campanes foses en 1773,
1813 i 1970 respectivament.

APÈNDIX GRÀFIC

APÈNDIX GRÀFIC

Panoràm ica del secà de Torrent des de la Serra Peren xisa

Parcel-lari del secà
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Alqueria del Ràfol: vista posterior

Alqueria del Ràfol: interior del pati
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Alqueria del Ràfol: cambra

Alqueria del Ràfol: oratori
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Alqueria del Ràfol: interior de la planta baixa
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Refugi rural a la partida de Franj o

Barraca de pedra en sec integrada
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Barraca amb recer: fragment de volta construïda mitj ançant
l'ap roxim ació de filade s de pedra

Barraca amb recer: cara davantera
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Barraca de Sardina

Caseta de secà d'una crugia
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Caseta de secà d'un a crugia: vista davantera

Caseta de secà d'una crug ia: vista pos terior
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Caseta de secà d' una crug ia

Case ta de secà de d ues crugies
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Aljub de la caseta del Llustre

Algunes garroferes donen ombra a una caseta de sec à
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Corral de Mariana "El Moro"

Corral de Mariana "El Moro": vista interior
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Corral de Manyes: interior de la caseta dels pastors

Corral Blanc: vista interior
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Mas del Gil s

Mas dels Gil s: co rral de ramat i àrea d'andanes
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Mas del j utge: vista pos terio r des de la ta nca de l co rra l de ra mat adossat

M as del Jut ge : co bertes de la capella
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DOCUMENTI
XVIII
Reconeixement i ju st i preu de l'Heretat del Ràfol realit zat per Tomàs Payà
com a mestre d 'obres, i per Vicent Mora com a llaurador, ambdós verns de
Torrent.
Ar xiu del Ràfol: Do cument solt.
L ' AL QUERI A DEL RÀFOL AL SEGL E

[f 1 J:] Reconocimi ent o y j usti prec io que Th ornà s Paya, maestro alba ñil, y Vicent e Mor a,
labr ador, vec inos de Torrent e han hecho de la hered ad llam ada El Rafal, situa da a 11
4 de legua de Torr en te.
Pr imeramente, haviend o paseado todas las tierra s, encontrara n ser poca mas o meno s
de ducient as ca hizadas, las quarent a de huert a de buena calid ad y las restant es de
secana, todas rodeadas de arbo les , moreras, algarrobos, y algunos frutales . Aunque
la escritura de arrendamiento no es mas que de cie nto y ochent a caizadas, y su precio
910 libras en cada un a por San Ju an y Nav ida d. Con que son 40 caizadas de huert a
y 140 de seca na, que las regu laran aquellas a razo n de a 300 libr as la caizada, y las
dem as, un as co n otras , a razon de qua / rent a libras la caizada . Y el importe de tod as .
ellas suma 17.600 libras.
[f 1 v- ] 2- La cassa prin cipal (que esta bien tratada y sin necesidad de renovar lo hecho
como tod as las dem as obras que ay); co rral para 500 ca vezas de ganado co n su casa
para pas tores, paxar, y un algive mui ca paz co n su abreva do r, que esta sep arada toda
de la cassa a un tiro de esco peta; bodega para 60 bot as de a 60 ca ices; molin o de
~ azeyte con dos premsas y demas aparejos, que los ay todos mu y buen os y de servicio;
regularan -sin enbargo de haverse ga nado Pedrajas exo rvitante cantida d- valer toda
para comp raria aora a co nbenie ncia hasta unas qua tro millibras a ca rta diferen cia,
ff 2 v. ] co n que j untando las co n la suma de arr iva / vale tod a la hered ad 2 1.600 libras, y a
lo mas hasta 22 .000 pesos para hacer buen empl eo 22.000 libras.
3- Tiene dich a hered ad 14 hor as de agua en cad a sema na , que es tod a la de Torrente,
y no ai tierr a que no se pueda regar por est ar tod a llana y junta, de suerte que no ai
nin gún bancal ni ca mpo que sea de otro de por media, ecepto un as diez caizadas que
estan alga separadas acia Torrent e de secana, viñas .
4- La cassa princip al tiene de largo 240 palmas, y en lo int erior co rrales, patia,
pozo, y toda comodidad: pera las piezas de avi tac ion son de poca ca paz ida d, ass i las
de arri va co mo las de avajo , y todas las ocupan los arrenda do res, menos dos qu artos
[f 2 J:] que ai separados para quand o va el procurador, que tambi en / so n redu cid os. Per a
tod as las piezas se pued en redu cir a otra form a y añadir, otr as que para tod a ai
bastante lugar dentro de la cassa, co mo tambi en en las cav allerizas.
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5- Tiene a las espaldas de la misma cassa gran de un jardin bastantemente bien
poblado de murta y las paredes (que son de 18 palmos de alto) hasta arri va de
limoneros, naranjos. Es el mismo largo de la cassa que son 240 palmos y de ancho
200 palmos. Paredes firmes .
6- Enfrente de la cassa ai un sitio vacio capaz para formar otro jardin o huerto con
dos palmeras al cabo que son mui altas; una calle azial camino de Torrente, tan
larga como las de la Alameda de Valencia (aunque no tan ancha), adornada de
[f 3 r.] gran ado s y ci preses. Y otra calle enfrente de la cassa que vaja / por tierras de la
Heredad azia Picaña.
7- Ai tambien un pozo cuvierto mui bueno y profundo delante de la cassa ; yalgo
apartado de ell a un estanco o balsa de diversion para tener pezes rodeada a medio
cuerpo de un enrexado curiosso , y el suelo de los andadores de tableros, aunque
todo ello mui mal cuidado y poco curiosso . Y aparte otra balsita contigua a la
cas sa par a labar, con sus piedras labradas mui buenas.
8- La oja que aora ai es para 3 caices de labor, y andanas mui capaces para mucho
mas, y mui bien hechas.
9- Asseguran dichos expertos ser la mas bella heredad que se pueda encontrar en
todo el contorno de Valencia, pues de las dos torres que ai en la cassa se goza la
[f 3 v.] misma diversion / de la bista que ai en el Convento de Torrente. Y aunque oi por
mal cuidada no vale mas que lo que llevan tassado , que se puede mejorar, de suerte
que rindan las tierras mas de mil pessos, remplazando las muchas moreras que
faItan y estercolandolas, de que ai mucha necesidad por no haver queri do adelantar
el dueño, ni procurado los arrendadores mas que sacar lo que pueden al menos
gasto o dispendio por no ser de caudal suya .
10- Siendo el año regular se coxen 500 arrobas de azeyte y tres mil arobas de
garrofas .
11- Los arrendadores primeros de el tiempo de Pedrajas salieron bien porque no
pagavan mas que 650 libras , y por haveries dado el dueño cuando entraron mulas,
[f 4 r.] galera, arados, y todos / los aparejos que havian menester. La dejaron porque les
augmentaron el arriendo.
12- Los arrendadores que oi estan pagan 910 libras entre todos; pero saldran a
Navidad por no poder aguantar tan suvido precio, ni se encontraran otros que den
otro tanto sin que se expongan a perderse. Y todo consiste en dos cossas : La
~ primera por estar el dueño lexos y no haver quien adelante en mejoras, ni aun para
conservar los plantados, porque es tierra como toda la huerta de Torrente que se
mueren muchas moreras y no replantando de cada año desmerezen unos las
aciendas.
Y ultimamente porque no es facil encontrar oi arrendadores acaudalados para que
puedan sacar mas utiles para ellos y para el dueño de la hacienda en hazerla producir.
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DOCUMENT II
LA CONSTRUCCIÓ DE L'ALQUERIA DEL RÀFOL

Relació dels materials utilitzats i dels treballs efectuats a les obres de construcció de la casa alqueria del Ràfol des del 14 de desembre de 1747 fins el
10 de febrer de 1748.
Arxiu del Ràfol : Document solt.
[f 1 r.}

[I

1

Memori a de lo que se ba trabajando en el Rafol.
Del 14 de Diciembre de 1747 al 10 de Febrero de 1748 se han
gastado en jornales 141 L. 6 s.
Memoria de los materiales que se gas tan para la obra del Rafol
que es lo siguien te:
Primeramente de nuebe caices de cal a ocho sueldos y
tres dineros cada cais
De la madera que se tomo para los cabirones
De sisa y bolla de un quaderno y cabrio
De conducir dicha madera al R àfol
De catorce libras de clabos de encabironar
De doce caices de ieso con dos carros
De tres mil ladrillos gordos a treinta cinca real es puestos
en el Rafel cad a millar
De cien tableros grandes
De qu inientas tejas
En 19 de Deciembre trajo la galera de Aldaia dos milladrillos
gordos y mil delgados que valen
De sei scientas atobas a cinca libras y media cada millar
De dos mil ladrillos delgados
De quince caices de cal a siete sueldos y medio cada cais
De dos posales grandes para el pozo
De una maroma para el pozo

-r De las dos piedras de fuego para el ogar de la cosina principal

:.
..
.

..
..
..

3 L.
8 L.

4 s.
3 s.
9 s.
1 L. 15 s.
1 L. 6 s.
4L. lOs .

. IOL. lOs.
.. 1 L. 9 s.
.. 2L. 15s.

6 L. 10 s.
3 L. 6 s.
6 L. 4 s.
5 L. 12 s. 6 d.
2 L.
s.
_---...::=-=---=...c=-=--_
L. 8 s.
62 L. 1 s. 6 d.

..
.
..
.
.

. 13 L. 10 s.
.. 3 L.
De doce caices de ieso que trajo la galera del señor
s.
. 5 L. 5 s.
De quince caices de ieso que trajo un carro de Torrente
De quince caices que trajeron los burros, a siete sueldos cada cais 5 L. 5 s.
..
De conducir los ierros de los bancos de los ornillos
L. 4 s.
De la puerta que se pu so en Valencia de orden de mi señora
la Marquesa. Co sto
.. 2 L.
s.
..
De una sue la que se puso de seis palmos de larga
L. 4 s.
..
De cais y medi o de ieso que se gasto en dicha puerta
L. 10 s. 6 d.
..
De media barcilla de alabastro
L. 2 s. 8 d.
.
De seis tableros de Manises azul y blanco
L. 4 s.
De quatro libras de clavos de encabironar
..
L. 7 s. 4 d.
En 30 de Deciembre trajo la galera del señor trec e caices de ieso. 3 L. 5 s.
En 4 de Enero trajo la galera del señor quince caices de ieso ...... .. 3 L. 15 s.
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De dos mil ladrillos gordos
De tres mil ladrillos de lgados
De dos libras de cIabos de encabironar

{f 2 r.] En 6 de Enero trajo la ga lera de! señor quince caices de ieso
..
En diez de Enero trajo la ga lera de l señor doce caices de ieso
..
En diez y seis de Enero trajo la galera del señor catorce caices .
En di cho di a trajo la galera de l señor un millar de lad rill os de
Aldaya gorda
.
De quatro caices de alabastro
..
De nuebe caices de ca l a quatro sue ldos y medio cada cais
.
..
De trece caices de ieso que trajo la ga lera del señor
En 24 de En ero trajo la galera del señor nuebe caices
..
En uItimos de Enero trajo la galera del señor trecientas atobas .
..
De quatrocientos ladrillos gordos
En dicho dia trajo la galera once caices de ieso
.
De cie n tejas
..
.
De quatro caice s y medio

7 L.
s.
9 L.
s.
L. 4 s.
115 L. 18 s.
3 L. 15 s.
3 L.
s.
3 L. 10 s.
2L.
7 L.
2 L.
3 L.
2 L.
I L.
I L.
2L.
L.
1 L.
149 L.

lOs.
4 s.

s. 6 d .
5 s.
5 s.
3 s.
s.
l5s .
9 s.
2 s. 6 d .
17 s.

DOCUMENT III
D ESFETES PROVOCADES PER UN INCENDI A L'ALQUERIA DEL RÀFOL

Peritacio dels danys ocasionats a l'Alqueria del Ràf ol conseqüència d'un
incendi efectuada per i uan Bautista La- Corte com a arquitecte de la Direcció de Béns Nacionals el16 de setembre de 1812.
Arxiu del Mas de l Ràfol: Document solt.
P ar a e l debido cum plim iento del anterior decreto del Señor Ynspector de Bienes
Na ci on ales , e l infrafirm ando arquitecto de la misma Dirección me he co ns titu ido
en la heredad titulada del R àfol , Encomienda de Torrente, que fue del Marqués de
la Romana , en donde he reconocido las ruinas de la casa procedidas del in sendio
que sufrió. Y en su visita hago la exposición sig uiente: El fuego consumió los
maderos de la cubierta de los tejados , el de la fachada , y e! interior desde una a
otra esquina. Y faltando el apoyo de las maderas se undió todo el tejado, q uedando
las ruinas sobre la cubierta de la habitacion principal, / que es un enorme peso y,
sin duda , este apagó sofocando el fuego . Ahora esta el pe li gro en que la gr avedad
de estas ruinas ya han undido dos trozos de las dos cuviertas que siguen de abajo ,
y si no se extraen las restantes , hay peli gro de que se arruinen del todo. Y
preci samente se verificara quando en la s aguas de otoño se ameren dichas ruinas ,
devien do tener en consideración lo terrible que se hace el entrar en la casa por la s
desgr acias que pueden suceder, pues de ninguna estancia vaja ni alta puede utilizarse
ell abr ador por e l riesgo indicado . Y así, ante todas cosas, se necesita extraer di chas
ruin as (entre la s quales se entresacaran muchos materiales úti les de tejas y ladrillos)
para quitar e l pe so de las cubiertas, demoler los trozos de paredones de lo s angulos
qu e eran las torres .
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Con es ta operaci ón se precabr àn las contingencias referidas y sólo qued ara la de
que no teniendo salida las aguas pluviales, pues quedaran todas en la cubierta, se
amere esta , y con el tiempo se inutilicen las maderas y causen su ruina. Mas par a
las obr as de un nuevo tej ado no con ceptúo que por ahora se empeñe la Dirección
en su execución por lo muy costo sas que seran, deviendo reponerse de nuev o los
enmaderamientos de un tejado tan largo , y de do s nevad as a do s ag uas .
Y así co ncre tando rne a sólo el prim er parti cul ar, que en la extr acción de dich as
enru nas, y co loca r lo s m at eri al es útil e s donde perm anez can h ast a su
aprovec hamiento, y cubrir el clara de la cu viert a de la havitacion principal qu e se
arruinó de siete maderos, y lo mismo de la qu e sig ue sobre el piso vajo , y dernàs
que va insinua do hasta qued ar la casa en estado útil , he calculado que al poco mas
o men os se gastaran quatrocientos ochenta y seis pesos, Ilevandose la mejor
econo mía en aprovechar los efectos útiles de tejas, atovas y maderas , cuyo valor
exce de ra a el / de l ca lculo. Y no he procedido a la calculación de lo que tendra de
cos tosa la reedi ficaci ón de un nue vo tejado por las razones que dexo indi cad as.
Que es qu ant o co mprehendo y devo informar.
Valen cia, 16 de Septiembre de 1812
Ju an Bauti sta La-C ort e. .

DOCUMENT IV
EL MAS COM A CENTRE DE CULTE

Visita Pastoral a l'Es glésia de Sant Vicent Ferrer del Pla de Quart realitzada el dia J2 de març de J902.
Arxiu Parroqui al de l'Assumpció de la Nostra Senyora de Torrent: Document sense catalogar.
Juri sdi cción
Tiene esta vicaría ade mas de la iglesia parroqui al los oratorios siguientes:
I . El ora tor io públi co de la Masía de Santo Domingo, propi edad de Doñ a Escol àstica
Miranda viuda de Oli ag. Esta dedicado a la Virgen del Rosar io co n la imagen tambi én
'de San Ped ro Martir. Lo visitó su señoría y lo encontró muy decente. Es grande, y
todos los días fentivos ce lebra seg unda misa el señor vicario.
2. El de la Masía del Rey es priv ado, propiedad de Don Mariano Salvador, dedi cado a
la Inmacul ada Concepción de Marí a. Lo visitó su señoría y vio que esta muy decent e.
Tiene ara co nsag rada y todo lo necesari o para celebrar el santa sacrificio de la misa.
En la Masía del Marqu és hubo su oratorio pero dejó de serio por los años 1875 y
dicho local se convirtió en una de las dependencias de la cas a.
3. El oratorio públi co de la Masía Vieja de Cardon a, / propiedad de don Joaquín Mosii ,
ded icado a San PascuaI. Fue su señorí a a visitarlo y lo encontró muy limpio y asea do,
ara co nsagrada, y todo lo nece sario para celebrar el santa sac rificio de la misa.
4. El orato rio públ ico de la Masía de Card ona, prop iedad de don Ygn acio Mosii ,
dedicado a la Virgen de la Merced. Fue su señoría a visitarlo, pero no se pud o ver
porqu e no estaba el dueño.
5. Or atorio públi co de la Masía del Pilar, propiedad de don Luí s Tio , dedicado a Santo
Domingo. Fue su señoría a visitarlo, pero no se pudo ver porque no tenían las llaves,
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pero supo que estaba muy decente y que en él se celebraba misa todos los días festivos .
6. El oratorio público dedicado a la Virgen de los Desamparados, propiedad de Don
Vicente Lasala. Habiéndolo visitado su señoría encontró que es muy capaz. El ara no
tiene sepulcro y hay casi siempre un sacerdote para que celebre misa.
7. Masía de Miralcampo, en donde hay oratorio público, propiedad de Don Ricardo
Gonzàlez Hervàs, dedicado a la Virgen de la Cueva Santa. Fue su señoría a visitarIo y
lo encontró muy decente, con / ara comsagrada y todo lo necesario para calebrar el
santa sacrificio de la misa .
8. El oratori o pública de la Masía de los Capellanes, propiedad de don Fermín Baviera,
dedic ado a Santa Mónica. Lo visitó su señoría y lo encontró muy decente y aseado. El
ara tiene señales de estar consagrada, pero carece de sepulcro. Tiene lo necesari o para
celebrar el santa sacrificio de la misa.
9. El oratorio público de la Casa de Barcos, propiedad de don José Sanchiz Pertegàs,
dedicado a San José . Habiendo ido la señoría a visitarIo, no consiguió verIo porque
las llaves que mandó no eran las del oratorio.
10. El oratorio público de la Masía de los Giles, propiedad de Don Rafael Gonzalez
Baldoví, dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Fue su señoría a visitarIo y
no lo pudo ver porque no estaban las llaves.
La Santa Visita ordena que se retiren las aras de las masías de los Capellanes y del
Mar {sic], o que se habiliten con el sepulcro de santas reliquias.
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Atovó: Peça de con strucció feta amb fang que és assecada al sol.
Balcó: Obertura de l'alçada d'una porta, o més alta encara, feta a una paret
de l'edifici per il -luminar-ne i ventilar-ne l'interior.
Barandat: Paret prima formada generalment per rajoles posades de cantell i
que generalm ent no suporta cap pes.
Bi ga : Peça generalment prismàtica, que serveix per a suportar les càrregues
que no graviten directament sobre una paret o pilar.
Bi gu eta: És cadasc una de les bigues secundàries o menors que es recolzen
sobre j àsseres o murs de càrre ga.
Cabiró: Llistó de fusta que es col-loca de forma transversal a les biguetes que
formen el pendent d'una teulada, damunt el qual es disposen les resilles.
Carena: Filera de teule s posades horitzontalment a la part més alta d'una
teulada de dues vessant s que cobreix aquesta unió.
Cel ras: Revestiment d'un sostre generalment a base de canye s lluïdes amb
algeps que amaga els elements estructurals de determinats habitatges .
Contrafort: Pilar ixent que fa cos amb un mur i li serveix de reforç perquè
resistisca a l'espenta d'una volta.
Cr ugia: Espai comprés entre dos murs de càrrega.
Dovella: Bloc de pedra en forma de tascó per a formar arcs, volte s, etc.
Encofrat: Motll e per a donar una forma determinada al material amb el qual
s' ompli.
Fumeral : Condu cte vertical que dóna eixida a l'exterior al fum i als productes de la combustió d'una llar.
Jàssera: V. biga.
Llenç: Cadascuna de les façane s i paret s d'un edifici.
Llinda: Fusta o pedra travessera que clou la part superior d'un portal o d'una
finestra.
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Lluït: Capa de qualsevol material amb la qual es recobreix el mur per tal
d'obtenir una superfície molt llisa.

Maçoneria: Obra feta amb pedres unides amb un material de cohesió.
Morter: Material de construcció fet amb una mescla d'un conglomerat (normalment calç) , arena i aigua, que es pren o s'endureix en un cert temps.
Mur: Paret gruixuda que suporta el pes d'una estructura o que en limita
verticalment l'exterior.
Orientació: Traçat d'un edifici en relació amb l'orientació del sol.
Paret: V. mur.
Planta: Espai existent entre la coberta i el sòl d'un edifici.
Planta noble: Espai de la casa que comprén els salons i les habitacions nobles.
Porxo: Espai cobert, limitat lateralment per columnes o pilars, adossat pel
costat oposat al de les columnes a un llenç de paret.
Ràfec: Part de la teulada que sobreeix del pla d'una façana.
Rajola: Peça de ceràmica de forma prismàtica i de poc gruix, generalment
de secció rectangular, que es emprada per fer tabics, alçar murs o
pilars , i fer paviments.
Rajola d 'ensostrar: V. resi lla.
Resilla: Rajola de dues centímetres de gruix que s'empra normalment per
fer els revoltons i per cobrir els forjats de les teulades .
Revoltó: Petita volta, de poca llum , feta amb resiles, que va d'una biga a un
altra d'un sostre.
Tapial: Paret feta de terra humida repastada i maçonada dins un motlle que ,
en assecar-se, adquireix certa resistència, sobre tot si la terra s'afegeix abeurada amb calç.
Trencaaigiies: Rajola fina que es col-Ioca reeixint del mur un poc inclinada
i resortida per que en ploure, l'aigua s'escòrrega cap a fora i no done
humitat a la paret.
Ventalla: Fulla d'una porta o d'una finestra.
Volta: Estructura arquitectònica corbada que cobreix un espai, forma un sostre, conformada amb elements que recolzen mútuament i exerceixen
una pressió exterior suportada per parets, pilars, contraforts, etc.
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