
ARRELS
M i r a d e s  P r o p e r e s



ARRELS

M i r a d e s  P r o p e r e s





Edició: Associació Cultural VENT

Coordinació: Maria José Puchol Gil

Assessorament lingüístic: Nicolas Barrera Barrachina

Disseny gràfic: Manuel Ignacio Ibáñez Ribes

Impressió: Innovació Digital

© dels textos: els autors

© de les imatges: els autors

© de l’edició: Associació Cultural VENT

Dipòsit legal: CS-972 2019

Primera edició: Octubre 2019

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esports





Índex

 Rural

  Natura

  Aigua

  Foc

  Terra

  Cel

10

24

40

56

70

84





L’Associació Cultural VENT, amb motiu de la celebració a la Vall 
d’Alba de les XXIV Jornades Culturals a la Plana de l’Arc, ha preparat 
aquesta publicació anomenada ARRELS, mirades properes.

Els nostres estatuts marquen ben clarament que volem ser un 
col·lectiu  compromès amb l’entorn, coneixent-lo i estimant-lo. Aquest és 
un exemple on realcem el nostre patrimoni rural, arquitectònic, 
paisatgístic... descobrint un món subtil, interessant, que sempre ha estat 
present i que no sabem observar i apreciar, però una mirada fresca i nova 
pot esbrinar-lo. Cal aturar-se i gaudir.

L’amic i soci de VENT,  Nacho, amb molta il·lusió i comboi, va 
proposar a l’associació aquest projecte fotogràfic que ja és una realitat. La 
idea era demostrar que el nostre territori té valor. Així, les imatges 
disseccionen el nostre bell entorn, obrint una finestra que ens ofereix un 
ventall de detalls dels quals no ens havíem fixat. Són l’espill que reflecteix, 
a través de l’observador que hi ha darrere l’objectiu, el que és un poble, un 
territori que estimem. Aquestes pinzellades del món rural, des de la 
perspectiva ambiental, han sigut possibles gràcies a l’estimable implicació 
d’un grup de veïns i veïnes apassionades de la fotografia. Des d’aquestes 
línies volem agrair-los de debò la seua feina ben feta.

En aquesta publicació apareixen imatges que evoquen un temps 
passat, tanmateix seran un testimoni fefaent de la nostra identitat. 
Detallen un món RURAL, unes TERRES agrícoles, les nostres, d’arrels 
mil·lenàries, subvalorades escandalosament en massa ocasions.

Contemplarem la interacció entre la NATURA i l’activitat 
socioeconòmica tradicional, com robem l’AIGUA a la terra, amb sénies o 
aljubs i eixe sistema seminatural on l’home conviu amb la flora i la fauna. 
Observarem el CEL, ras i assolellat o aterridor i plugisser  en ocasions; 
tanmateix alguna aeronau circulant sota la lluna ens portarà al present. 
Sentirem el vent que bufa de llevant i el FOC que purifica, protegeix i 
regenera. Aquestes fotografies tenen ànima. Capten un entorn viu, 
canviant, carregat d’emocions, sentiment, records... que ens arrela a la 
nostra terra.

A l’ataüllar els retrats m’han portat records que conformen les meues 
arrels. La meua àvia pujant de la Senieta, amb la falç a una mà i carregada 
amb un cabàs d’herba a l’altra a boqueta de nit; o el tacte raspós i 
alhora benfactor de les mans del meu iaio, ennegrides per la dura feina a 
la ferreria amb la forja, l’enclusa i el mall; o la flaire de les flors dels 
ametlers arrenglerats als bancals paredats pels meus avantpassats; o el 
regust de l’aigua freda de l’aljub de la Pelejaneta que calmava la meua set 
en les estades estiuenques a cals iaios; o la imatge de les daurades catifes 
d’ametles assecant-se al sol... Estime els tossals, les oliveres, la sénia erma 
i abandonada, la terra heretada!

És el nostre desig que trobeu l’essència, que us captiven els detalls, 
que gaudiu en aquest passeig pel NOSTRE TERRITORI i que rebroten les 
bones emocions al fullejar aquest llibre.

Clara Bernal 

La Vall d’Alba, setembre de 2019

Presentació
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Potser els nostres pobles no gaudisquen  de grans monuments ni 
paisatges espectaculars, però si ens aturem un moment, mirem 
detingudament al nostre voltant i ens apropem un poc més a allò que ens 
resulta habitual, podem començar a descobrir un món nou, subtil i 
diferent que sempre ha estat ací i que, de vegades, no sabem veure ni 
apreciar. Proper, en aquest context, vol significar valorar el nostre entorn 
pròxim, els nostres productes, la nostra història, els nostres oficis, els 
nostres majors, els nostres masos, les nostres sénies i aljubs, la nostra 
natura, el nostre horitzó, el nostre cel... Però proper també vol dir 
aproximar-se, mirar de prop, valorar els detalls més quotidians, observar 
millor la realitat que ens envolta, mirar amb ulls nous les petites coses que 
el nostre territori ens ofereix. 

Aquest llibre pretén mostrar detalls que massa sovint ens passen 
desapercebuts, però que una mirada fresca o diferent pot ajudar a 
esbrinar. Les imatges, doncs, constitueixen una metàfora del que es pretén 
subratllar: la importància d'allò més pròxim, de saber valorar tot allò que 
ens arrele a la nostra terra, per petit, modest o familiar que ens semble. El 
pany d'una porta, les textures de la fusta, les parets de pedra o els estris 
quotidians de fa no massa temps; els colors de les flors silvestres, les 
curioses formes dels insectes o la bellesa dels rèptils, aus i mamífers que 
conviuen amb nosaltres; el capritxós ball del foc, i el profit que d'ell fem 
per cuinar, escalfar, il·luminar o, inclús, planxar; la varietat de 
construccions per obtindre i mantindre l'aigua, com sénies, aljubs o pous; 
una aigua tan escassa com necessària perquè la terra ens proveïsca dels 
seus fruits: ametles, olives, raïm, pebreres o tomaques; aigua que cau del 
cel, i cap al qual mirem neguitosos, il·lusionats o decebuts; cap a ell mirem 
quan esperem pluja o quan busquem sol, i cap al cel estelat mirem quan 
volem plantar, adobar, esporgar o collir.

Els suggestius textos que acompanyen les imatges, alguns de caràcter 
més acadèmic i d'altres més lírics, representen la diversitat de les formes 
d'entendre el nostre territori i els seus elements. Però ni les paraules que el 
llibre recull, ni les fotografies mostrades, pretenen ser un testimoni 
etnogràfic o un document exhaustiu del nostre entorn. Els texts i les 
imatges recullen idees i mirades personals de realitats properes i 
quotidianes, intentant, això sí, donar una visió particular, nova, diferent, 
estètica o creativa. En definitiva, l’objectiu d'aquest llibre és presentar 
visions i reflexions que facen que el lector es detinga a mirar i pensar 
sobre allò que té a prop, contribuint així a encendre l'espurna de la 
curiositat i l'estima per les petites coses que ens envolten.

Aquesta publicació no hauria nascut ni crescut sense l'ajuda de molta 
gent a la qual vull expressar el meu sincer agraïment. En primer lloc a les 
companyes i  companys de l'Associació Cultural VENT. El suport i l'afecte 
que ens han  transmès  des de l'inici del projecte ens ha donat 
l'alé  necessari  per a  fer aquest llibre realitat. Vull agrair també a 
l'Ajuntament de la Vall d’Alba per obrir-nos les portes, metafòricament i 
literalment, i per fer-nos la feina més fàcil. Reconeixement especial 
mereixen els autors de les paraules i de les mirades que el llibre conté. 
Paraules pensades per Clara Bernal, Teresa Gallego, María  José Puchol, 
Joan Mateu,  Blas  Agut i Sonia Gil.  I mirades imaginades per  Juan 
Francisco  Sánchez, Albert Fabregat, Oscar García, Juan Manuel Vallés i 
Esteban Ferrando. L'últim lloc, però el més important, el reserve per als 
meus amics Nicolas  Barrera,  Carlos Gual i Aitor  Bellés. Sense els seus 
pensaments i les seves visions, sense el seu esforç, il·lusió i talent, 
ARRELS, Mirades properes, no seria el llibre que ara teniu entre mans.

Nacho Ibáñez

Introducció
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RURAL

11

Els veïns i veïnes dels pobles de la Plana de l’Arc constitueixen 
la seua història viva. Les seues vides, els seus treballs, les maneres de 
relacionar-se, l’han convertit en el territori actual. Un poble que està en 
una zona rural està sofrint contínuament fenòmens econòmics i socials 
que  l'ajuden a desenvolupar-se, donant-li una identitat pròpia o, com 
diuen els estudiosos de la matèria, conformant una nova ruralitat.

Recordar com hem  sigut  en el passat pot ajudar a comprendre, 
amb una mirada atenta, com hem arribat on ara som. Anem a fixar-
nos en alguns dels aspectes que considerem més ressenyables.

La pedra en sec

Un element que destaca en aquest paisatge són els murs de pedra 
en sec que limiten propietats i el pas d'animals. Parets que, fetes de 
pedra en pedra ben ordenades, constitueixen apilaments per a futures 
construccions més complexes. En el seu origen les parets foren el lloc 
del bancal on s´acumulaven aquelles pedres que en arrabassar la terra 
eixien a la superfície i que eren molestes per al treball.

Les parets de pedra en sec, analitzades com a elements 
arquitectònics, són artefactes que s'aprecien en el paisatge com línies 
contínues. Aquestes parets de color formes diverses (a més ferro, més 
roges, a més calç més  blanques...) tenen funcions variades: per 
delimitar entre territoris o entre propietats; per indicar un punt 
geogràfic; per anivellar els terrenys en bancals.... A més a més, la 
manera en què s'emplace cada pedra  de la murà  ens ajudarà a 
mantindre l'aigua de pluja, retindre la terra fèrtil en cas d'escorrenties o 
pluges, i retindre els animals a dins dels tancats (quan la darrera filada 
era col·locada dempeus i en vertical). Inclús podem trobar-hi refugis 
temporals per poder caçar o resguardar-se de les pluges. 

Actualment, l'ús de noves màquines cada vegada més grans ha fet 
necessari ampliar, retirar o reforçar les parets de pedra, per afavorir 
l'accés i el treball d'aquests equipaments en els cultius. No obstant això, 
s´aprecia poc manteniment en aquestes parets, reflectint la poca 
importància que donem a aquestes construccions. Tanmateix, un major 
manteniment podria ajudar a retindre millor l'aigua, i minimitzar 
inundacions o solsides, especialment en certes èpoques de l'any en què 
les pluges torrencials són més intenses i freqüents. Com ja deien els 
nostres vells, "tota pedra fa paret”.

L'arquitectura i el mas

L'arquitectura rural històricament ha sigut un reflex de l´adaptació 
dels humans al medi. Es basava fonamentalment en solucions 
constructives tradicionals i molt experimentades, i es limitava a l'ús de 
materials locals que es trobaven o creixien en el lloc. Açò no només era 
més apropiat per a la integració paisatgística de les construccions, sinó 
que ajudaven que les cases foren més estables, perdurables i habitables. 
A més, una correcta orientació que permetia l´entrada d'aire, sol, 
il·luminació i calor les feu més eficients i sostenibles.

Una singularitat especialment significativa en l´àmbit de les 
construccions rurals, i que mereix tota la nostra atenció, és el mas. Es 
tracta d'un tipus de construcció aïllada típic de la zona mediterrània 
lligada a una activitat agrària i ramadera de tipus familiar. Els masos 
són part del nostre patrimoni arquitectònic rural que hem de valorar. 
Malauradament, i d'acord amb Miguel del Rey, arquitecte i autor del 
llibre "Arquitectura Rural Valenciana" (Galerada, 2010), es constata "el 
grau de ruïna del patrimoni rural i la transformació del paisatge 
agrari”.



Si volem respectar i mantindre els masos, cal conèixer les formes i l’ús 
que se’n feia. En la  seua  estructura s'aprecia una reminiscència a les 
antigues tipologies romanes formada per paral·lelepípeds. La tipologia 
dominant sembla idèntica a les construccions dels segles XV i XVI: una 
planta rectangular formada per 3 crugies de 5 m, la central per a un ús 
familiar, la resta per habitacions, i en l'altre costat per emmagatzemar 
productes agrícoles. En el centre el vestíbul i al fons l'escala. En un lateral 
per emmagatzematge, i a l'altra cuina, menjador i dormitoris.

A l'exterior, murs de pedra de mig metre de secció extremadament 
resistents i estables, acabats en revestiments a la calç, que faciliten la 
reflexió solar i la desinfecció, impermeables a la humitat, però transpirables 
a l'interior, amb una inèrcia tèrmica molt bona que afavoreix l´habitabilitat. 
Aquests murs formen les diferents façanes del mas, les quals que presenten 
diferents funcions. La façana orientada al sud, amb l'accés principal, serà 
per la que més llum entra, travessant les finestres més grans de tota la casa 
i de vegades produint la calor necessària per a  condicionar l´estança. En 
canvi, la façana de darrere tindrà les finestres més xicotetes per aïllar del 
fred del nord. Aquestes obertures serviran per a afavorir la circulació de 
l'aire sud-nord, permetent la ventilació adequada a l'interior de la casa. La 
teulada estarà formada per cabirons de sabina i canyissos, materials locals 
propis del bosc mediterrani, disposats en dos vessants amb pendent al 
voltant d'un 25%, i amb un acabat per teules corbes de ceràmica de 
fabricació local. En un terreny de secà com aquest, l'aigua és un recurs 
valuós, i serà recollida des dels teulats per canalons i baixants, que es 
distribueix per séquies i sequiols, emmagatzemant-se en cisternes i aljubs, 
aconseguint així un circuit tancat per aprofitar l'aigua de pluja per al 
consum del mas.

A més a més, conèixer els masos del passat ens pot ajudar a construir 
millor en el futur. Malgrat que els hàbits i horaris han canviat,  seria  bo 
tornar a pensar en l'aprofitament del sol. La nova ruralitat demana més 
confort i condicions tècniques i tecnològiques a les cases. Rural ja no té per 
què significar auster o incòmode. Les cases seran sostenibles quan siguen 
construïdes amb les tècniques tradicionals que al llarg del temps han 
demostrat ser eficients pel seu estalvi d’energia i el seu baix manteniment.

Teresa Gallego



























Sona a tòpic però, ens ho creguem o no, vivim en un entorn privilegiat on ho 
tenim tot. La tebiesa del nostre clima, la suavitat de la nostra orografia i les 
possibilitats que ofereix la nostra terra han fet que, des de sempre, haja sigut un 
indret adequat per habitar i per desenvolupar diferents activitats agrícoles i 
econòmiques. Això mateix fa que, de vegades, perdem la perspectiva i no 
aconseguim veure la gran bellesa de la nostra antroposfera. Molt possiblement, 
aquesta bellesa és molt més preuada per aquells que han viscut, o viuen, a la 
ciutat, aquells a qui, quan surten a passejar, els toca xafar asfalt i sentir soroll i 
olorar fum.

La nostra és una natura en part domesticada, esquitada tota de vestigis, de 
relacions simbiòtiques (quasi sempre desequilibrades), que  dona  als futurs 
pobladors o visitants que per ací vinguen tot un seguit de senyals i marques per 
descobrir com som i com hem sigut els habitants de la Plana de l´Arc.

A escassos vint quilòmetres de la mar, a poc més de quaranta del massís del 
Penyagolosa, amb Gaidó pel sud-oest, Subarra més cap al llevant, el Tossal de 
Saragossa i l´Espaneguera al nord, el Bovalar d'Atzeneta al ponent, i pel sud-oest 
el Mollet i la Serra de Borriol. La Balaguera pel sud custodia la porta per acabar 
de tancar el cercle i tornar-nos a la mar. Ací estem, en aquesta vall feta a cop d
´aigua i de temps.

I en aquesta vall, un dels més senzills i intensos plaers que podem assaborir és 
fer una passejada per la  rodalia  del poble, o del mas, quan el sol encara no 
estreny, o quan alleugera. Potser no tenim la flora i la fauna exuberant d´altres 
llocs exòtics, però, si aspirem profundament, si escoltem amb silenci i ens aturem 
a sentir, descobrirem sons, olors, formes i colors ben preciosos i estimulants. Així, 
ens adonarem que en la nostra caminada per Juncosa ens acompanya el cant de 
la cadernera, el pinsà, el passerell, el verdum o el gafarró; que al Tossal Roig 
estem envoltats dels vius colors de petites flors silvestres, com el conillet, la 
rosella, el timó o l´argelaga; i que a l'Albea  respirem la frescor de l´herba, dels 
pins o de les carrasques. 
 

A més, si ens parem i ens apropem un poc mes, se'ns revela un nou món 
fantàstic. I és que observar a alguns insectes és trobar-se cara a cara amb 
un ésser multicolor quasi alienígena, que ens recorda la magnífica diversitat de 
la qual formem part. Els curiosíssims plegamans i el seu cosí l'empusa, els 
diferents tipus de bernats, l´acolorida marieta, l’elegant libèl·lula, 
l'imponent escarabat rinoceront o l'esplèndida aranya tigre, són sols algunes de 
les bestioles que ens podem trobar amb una curta caminada i una mica d´atenció.

Si tenim sort en el nostre passeig per Beca, fins i tot podem descobrir el bany 
de sol d'una sargantana, o d'un cada vegada més estrany sarvatxo o llangardaix; 
podem observar al preciós paput escorcollant cucs en el fem; al capçot i 
la seva presa clavada a una branca; a la moixeta quieta en l'aire, preparada per a 
llançar-se sobre alguna incauta víctima; o, fins i tot, trobar-nos amb un grup 
d'abellerols cercant insectes, o amb un daurat oriol volant cap al seu niu.

I quan s'apropa la nit? Ací podem traure a jugar la nostra imaginació i en 
sentir el cant del mussol podem intuir els seus ulls, podem jugar a endevinar cap 
a on vola el siboc, l´activitat tranquil·la dels conills, sense parar de rosegar, la 
fugida diligent i silent d'un gat serval, el caminar prudent de l'eriçó, o la mirada 
astuta de la rabosa. La foscor és l'hàbitat natural de molts animals que se les 
apanyen com poden per conviure amb nosaltres, però que són quasi llegendes 
per a molta gent. Potser no els hem vist mai, i segurament mai els veurem, però 
creieu-me, estar hi estan. Uns ulls entrenats permeten identificar-los: les petjades 
del teixó i de la mostela, els excrements de la geneta, les marques de fang als 
troncs del porc senglar, o les egagròpiles del mussol reial.

Diuen els que saben que aconseguir objectius importants o premis valuosos 
no et fa necessàriament feliç, que per estar bé cal que aprenguem a valorar els 
petits plaers que ens dóna la vida. Qui sap si eixir a caminar i obrir els sentits als 
colors, sons i olors que les plantes i animals del nostre entorn ens regalen ens 
farà un poc més feliços.

Mª José Puchol

NATURA
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AIGUA
L'aigua, element imprescindible per a la vida, és l'única molècula del 

planeta que apareix de forma natural en els tres estats físics. Els llibres 
escolars afegeixen que és incolora, inodora i insípida. Però la gent de la 
Vall d'Alba, com la d'altres entorns d'aigües curtes i incertes, solen dir que 
és verda, i no van desencaminades. Però l'aigua és molt més que un recurs 
renovable de la natura o un factor de producció. També és un actiu social 
com ho demostren les interdependències entre disponibilitat del recurs i 
les formes de vida de la població. No obstant això, cal reconèixer que en 
les societats mediterrànies, secularment obsessionades per assegurar-se la 
provisió d'aigua, el recurs ha perdut la centralitat d'altres temps amb l'ús 
de les xarxes hidràuliques.

El recull fotogràfic de l'aigua inclòs en el llibre, fa memòria dels temps 
en què la cultura de l'aigua constituïa un referent destacat en l'organització 
de l'espai, en els mosaics productius i en la construcció del nostre paisatge. 
És per això que els artefactes hidràulics (pous, sénies, aljubs, basses, 
abeuradors, piques, canals domèstiques, cisternes, safaretjos, palanques, 
entre d'altres), a més d'elements materials, formen part de la cultura 
sostenible de l'aigua per part de les comunitats camperoles on l'estalvi i la 
reutilització eren usuals i quasi obligatoris.

La tecnologia per a captar, emmagatzemar i distribuir l'aigua en un 
entorn agrari no era l'objectiu, sinó l'instrument per a intensificar la 
producció, assegurar-se l'aigua domèstica o atendre altres necessitats 
agràries. Aquesta hidràulica menor estava molt adaptada als diversos 
nínxols ambientals. En general, les aigües fondes no eren les millors 
condicions per a fer un pou i/o construir una sénia. Els aljubs solien ser la 
millor alternativa per a l'abastiment domèstic amb aigües superficials.

Fa un parell d'anys vaig fer un recompte dels artefactes hidràulics més 
comuns al terme de la Vall d'Alba a partir del cadastre de rústica de 1965. 
La font cadastral recull la situació prèvia o simultània a l'arribada dels 
motorets per al reg. Per tant, la font cadastral exclou tots els artefactes 
urbans. Les xifres resultants són les següents: 39 aljubs; 164 pous; 397 
sénies; 370 basses. A parer meu, els artefactes hidràulics del cadastre 
semblen un poc inferiors a la realitat, una qüestió que mereixeria alguna 
comprovació in situ. Siga com siga, són xifres molt significatives del paper 
que tenen com a actiu social per a una gent que depenia de 
les  seves  prestacions. Per exemple, quan  s'assecava  la sénia, 
s'impossibilitaven els últims regons. Omplir l'aljub no  podia fer-se en 
qualsevol moment de l’any, era molt aconsellable al gener.

Els aljubs, dipòsits excavats baix terra i rematats per una volta de 
fàbrica, emmagatzemaven correnties d'aigua de pluja provenint de 
camins, del carrer del mas i, ocasionalment, dels teulats. Si la superfície de 
captació distava del dipòsit, solia haver-hi una séquia o canalització. 
L'aigua, després de passar un dispositiu de filtració on normalment es 
col·locava una argelaga o un romer, queia al dipòsit per un forat (o ull), 
situat a la part oposada de la porta del brocal. A l'aigua s'accedia per una 
corriola o per una escaleta. Un element fonamental era la pica d'on queia a 
una altra pica més gran o a l'abeurador. Els majors aljubs solien estar a la 
vora dels camins principals, encara que també n'hi havia per a usos 
domèstics, ramaders o exclusivament agrícoles. 
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A diferència dels aljubs, el pou és una excavació que donava accés a 
l'aigua subterrània. Abans un saurí marcava l'indret més favorable, i les 
feines d'excavació a cel obert solien cometre-les els pouers (poveros). A més 
de pous privats, hi ha pous comunals a la vora dels camins principals o al 
del mig d'una mallada, com el Pou Ample, el de Juncosa, el del Malvestit, el 
del Mas de Seco... El pou de la Rosa a la Barona es va excavar a les darreries 
del segle XIX a jornal de la vila. La Senieta, que mereixeria més explicació, 
proveïa d'aigua al poble juntament amb el Pou de les Cases i el Pou de 
la Plaça de l'Església, a més dels pous domèstics.

Les vora quatre-centes sénies de ferro colat, acompanyades sovint de 
bassa, demanen explicacions que ultrapassen l’objectiu del text. Una sénia 
inclou la terra que rega d’ella. En l’imaginari de la gent de la Vall d’Alba de 
dècades passades, era un actiu social de l’economia domèstica, un rebost 
d’horta en un context de secà, un indret de treball intensiu sotmès al ritme 
de les estacions, un mosaic de cavallons i aigüeres, etc. Sabem que abans les 
sénies eren de fusta, però les que ens han arribat són de ferro 
colat. Este canvi tecnològic, ben conegut a la Rivera del Xúquer i a la Plana, 
va coincidir amb un moment d’intensificació agrària, de demografia 
expansiva i d’economia favorable en la segona meitat del segle XIX. En el 
nostre cas, les sénies provenien de les instal·lacions de Sendra (Vinaròs) i, a 
molta distància, la Primitiva  Castellonense  de  Francisco  Soriano i de 
F. Guarch (Ulldecona). A les comarques tarongeres les sénies de ferro colat 
anirien sent substituïdes per motors de vapor a les darreries del segle XIX i 
primeres dècades del segle XX i, com en el cas de la Vall d’Alba, per motors 
elèctrics o de combustió a partir dels anys seixanta del segle XX.

La sénia ocupava un lloc destacat en el calendari laboral de la gent. El 
caràcter intensiu del cicle anual implicava moltes hores, sovint compartides 
per l'home i la dona. No debades, la bassa que servia per al reg també 
possibilitava fer la bugada, per a la qual podia haver-hi un safareig. Avui 
les sénies  han quedat obsoletes i han esdevingut un patrimoni molt 
deteriorat i quasi il·legible. Cal valorar allò que s’ha fet per iniciativa 
privada i també institucional per posar-lo en valor. Al meu parer, caldria 
una reflexió col·lectiva sobre el seu futur sense tardar.

Joan F. Mateu
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Un mar de fueguitos

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al 
alto cielo.

Y a la vuelta, contó.

Dijo que había contemplado, desde allá arriba,

la vida humana.

Y dijo que somos un mar de fueguitos.

- El mundo es eso - reveló -.

Un montón de gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.

 

No hay dos fuegos iguales.

Hay fuegos grandes y fuegos chicos

y fuegos de todos los colores.

Hay gente de fuego sereno que ni  se entera del viento,

y gente de fuego loco que llena el aire de chispas.

Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman;

pero otros, otros arden la vida con tantas ganas

que no se puede mirarlos sin parpadear,

y quien se acerca, se enciende.

Eduardo Galeano

De «El libro de los abrazos»



Aquestes lletres que ajuntem ací amb aquestes imatges no guanyaran 
cap Nobel, ni tampoc cap Pulitzer. Nogensmenys ningú podrà negar que 
són un fidel reflex del que és la realitat del nostre poble al segle XXI i un 
termòmetre amb la mira ben esmolada del que és la inquietud per la 
cultura ací, a la nostra casa: agricultors, mestres, professors, enginyers i 
hostalers treballant junts per a fer, aplegats, un treball comunitari. Mai 
faltaran les veus dels que veuen poc de color, dels que pensen que la carn 
s’ha de sofregir més o dels que diuen que hi ha massa arròs. Mai es posen 
el davantal. Ja estan descomptades, qui vulga peixos que es mulle el cul, 
no cal esperar a qui no vol vindre o, en aquest cas: només es crema qui 
cuina. 

L’element «comunitat», conjunt de partícules o molècules incandescents 
de matèria combustible, és capaç de desprendre energia en forma de calor 
a l’aire del seu voltant, transmissor, encomanador… També així es podria 
definir la cultura, no? 

El foc és això i ací, al nostre territori, i baix la nostra mirada algunes 
coses més:

Les nostres Vestals foren assassinades, el foc espoliat. I la pólvora se'ns 
va mullar quan Ícar va caure a la mar. Les teieres de la plaça que ens feien 
de fars van ser apagades i la gent guardava com podia, als brasers, a les 
llars de les cuines o a les xemeneies el que quedava de l’element 
comunitari: el foc. Foc, més enllà de les espurnes, ve de focum: llar, 
xemeneia; d’igual manera que el foc esdevé brasa, la llar esdevé relat, 
història, ficció i família. La subjectivitat interpersonal més forta que mai 
ens habitara es va crear en aqueixos moments, amb unes paraules 
dipositades en tirereta, una darrere de l’altra, acompanyant mirades 
tendres o dures, omplint l’ambient que el caliu havia preparat. 

Així va ser, així és, en la confiança i en la intimitat del foc familiar es van 
crear els vincles més mals de trencar. Ahir, quan la televisió va ocupar 
aquests espais amb discursos aliens i arraconà la imaginació, vam 
trontollar. Avui, a més a més, amb la individualitat virtual dels nostres ocis 
vivim intersubjectivitats amb gent amb qui mai compartirem espais físics. 
Connectem molt més amb estranyes “amistats” que amb les persones que 
comparteixen els nostres coberts i això, tard o d’hora, ens cremarà. Com 
deia aquell, ací fa molta olor de sofre i crec que no parlava de vins.

Vins, és veritat, baixem, toquem de peus a terra, foc a casa, foc col·lectiu. 
Quins són els focs que més parlen de nosaltres?

Un d’ells és als cellers, el de les calderes amb fonoll per estufar les botes, 
el del most acabat de premsar per a “arrancar” el cup. Mai oblidaré el 
regust novell, d’escola acabada d’estrenar, quan ja estàvem farts de les 
ametlles i les manteres. Aquella olor, aquelles mans mascarades sempre 
formaran part de la meua joventut. La següent escalfor que em ve 
d’aquells moments ja era la brisa fermentada, quan la trèiem amb els 
punxons de la premsa i la tiràvem a la vora de la figuera on esperaria que 
tota la feina precisa concloguera per tornar a sa casa, a la vinya.

Foc a casa divendres, quan la mare escombrava el forn amb matissa i 
romer, quan li xorrava el brandi per damunt del corder que després altres, 
sempre uns altres, es menjarien. Quan treia els cocs amb la pala corcada, 
els “almendraos” i les coques celestials a les quals sempre els sobrava el 
“cabello” i a les que els acabarien faltant nous quan isqueren a taula.

Foc el de les brases, clar, les d’aquells dos Miquels (El Ranchero i El del 
Paraíso) que voltaven per cases i magatzems fent paelles i torrant corder, 
perquè ací, quan es parla de brasa i es parla de carn, sempre és de corder. 
Llenya grossa per a les graelles i prima per a les paelles, quantes en devien 
fer? Quantes vegades devien canviar la pell? 
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Foc de Sant Antoni, el més comunal de tots, el més sagrat, el 
dels pastissos i les coques, el dels rotllets. A Sant Antoni les 
dues cares, tant pot valer per a il·luminar com per a fer fum, 
per a crear o modelar, arrasar o purificar. El de les festes fetes 
per la gent per al poble. El de la il·lusió, el treball veïnal per 
oferir a la resta del poble el millor del seu raconet, el millor de 
cada casa. La foguera cada any protegia un carrer, omplia de 
vida una punta de poble i així tots, voltant cada vorera 
tornàvem a reconèixer-la nostra. Quan es va perdre això?

Cremar rama, els coets a festes, la pedra d’haixix; el foc als 
paranys on tords, pocs però “merles” moltes; l’encenedor a la 
butxaca per si ella et demanava foc; la llar a terra dels avis en 
l’olleta als ferros i el fum dels melers i la llegenda que 
envoltava la caseta de l´Albea i els seus petards per a desfer les 
tronades, on són aquells focs, aquella nostra gent? I una de 
bona: on seríem nosaltres sense el foc?

De vegades voldríem ser la pedra foguera que desprenguera 
l’espurna, altres, la brossa seca que s’agarra espetegant, potser 
l’aire que l’aviva o la terra cremada de la qual tornarà a 
brostar, amb sàvia fresca la nova vida. No obstant això, totes 
hem desitjat, des de les nostres profunditats, qui sap si en 
secret, ser la flama, la força transmissora que transforma allò 
que toca. La llum, la calor, la puresa que queda després de 
passar la llengua ardent.

Notes com et recorre l’esquena el calfred? Açò que llegeixes 
forma part de tu, açò que llegeixes també eres tu, som 
nosaltres.

Nicolas Barrera

























El terme de la Vall d'Alba està situat a l'interior de la comarca de la 
Plana Alta. Presenta una orografia suau, la major part del terme està 
dominada pels plans, començant des de l'antiga carretera de la Vall 
d'Alba-Benlloc a una altura d’aproximadament 350 metres. La vall va 
baixant fins al sud del terme, el barranc de Montalba, un dels punts més 
baixos. Els plans van perdent altura amb  un  pendent molt 
suau  fins  situar-nos a 250 metres sobre el nivell del mar, tocant els 
termes de Vilafamés i Cabanes. En canvi, pel nord-oest arriba el final de 
la cadena muntanyosa de la Serra d'en Galceran on es troba el punt més 
alt del terme, el Bustal Blanch, a una altura de 432 metres. Tot el terme 
està marcat pel minifundi, parcel·les de xicoteta superfície, una situació 
que trobem en tota la Comunitat Valenciana.

La Plana de l'Arc és una vall rodejada de muntanyes. Aquesta 
situació fa que als matins a l'hivern hi haja el  fenomen meteorològic 
anomenat inversió tèrmica. A la nit  l'aire fred de les muntanyes més 
dens que l'aire calent baixa cap a la Plana de l'Arc i desplaça l'aire calent 
cap a més amunt. És a dir, als matins a l'hivern els punts més freds del 
terme de la Vall d'Alba són els situats a menor altura, al sud del terme, 
mentre que al nord, on hi ha més altura, la temperatura és més alta.

Si ens endarrerim uns quants anys en el temps (a principis-mitjans 
del segle XX) la situació canvia un poc de l'actual. La xicoteta diferència 
d’altura, junt amb la possibilitat de tindre aigua, marcava molt l’ús que 
es feia de la terra i els diferents cultius que es conreaven a diferents 
parts del terme. Els coneixements agraris que tenien els nostres 
avantpassats eren molt grans.
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A la zona limítrof amb la Serra d'en Galceran, les terres a més altura del 
terme de la Vall d'Alba, hi havia tres cultius principals: l'ametller, l'olivera 
i el garrofer. En aquesta zona del terme no predominen els plans, sinó les 
xicotetes parcel·les agrícoles dominades per bancals de pedra en sec. 
L'ametller, un arbre de fulla caduca, aguanta molt bé el fred de l'hivern, 
però la varietat principal de la comarca, la marcona, és un arbre de floració 
primerenca. A finals de gener comença a florir i l'ametla en creixement, 
que en zones més baixes, és molt susceptible de patir gelades durant els 
mesos de febrer i març, s'adapta molt bé a aquesta zona més alta on no hi 
ha gelades. L'olivera i el garrofer, a diferència de l'ametller, són arbres de 
fulla perenne que no són capaços d'aguantar temperatures extremes que es 
donen al fons de la vall a causa de la inversió tèrmica, ja que perden tota la 
fulla i poden arribar a morir. Per això, el seu cultiu es produeix a zones del 
terme de més altura situades cap a la meitat nord d’aquest.

Tal com anem baixant cap a les zones de menor altura del terme, els 
cultius anteriorment citats es substituïen a poc a poc pel cultiu més 
important als anys 50 del passat segle, la vinya i, en menor mesura, pels 
cereals d'hivern. La vinya era el cultiu predominant a la Plana de l'Arc, a 
causa de  la seua floració tardana, cap al mes d'abril. Aquesta 
floració tan tardana feia que fora el millor cultiu per als plans, ja que era 
capaç d'evitar les gelades que es produïen als mesos de febrer i març pel 
fenomen de la inversió tèrmica. Els cereals d'hivern, tant el blat com l'ordi 
o la civada, molt ben adaptats també a les característiques agronòmiques 
de la zona, també van ser molt importants per a l'alimentació humana i 
animal.

A més de l'altura, la disponibilitat d'aigua és l'altre punt important per a 
l'agricultura d'aquesta zona. L'interior de Castelló és una zona amb molta 
aigua subterrània, i en la Vall d'Alba trobem l'aigua més superficial i més 
fàcil d'extraure als plans, que es troben des del poble cap a Montalba i cap 
al Pla de l'Arc. Açò va fer que proliferaren les construccions de sénies en 
les quals, junt amb l'ajuda de la tracció animal, es podia extraure aigua i 
acumular-la en xicotetes basses. Les terres al voltant de les sénies són les 
que s'utilitzaven per a l'horta familiar. Gairebé totes les famílies o bé tenien 
una sénia o tenien dret d'ús de l’aigua, i plantaven  tota classe de cultius 
hortícoles, com tomates, pataques, bajoques, bledes, etc. 

A banda d'aquests cultius principals, també estaven presents, encara 
que en molt menor mesura, arbres com la figuera (molt important per la 
possibilitat de secar les figues i ser una font molt important de calories a 
l'hivern), l'anouer, el mangraner, la pomera i la bresquillera.

L'agricultura de mitjans de segle XX, en general, no era una agricultura 
intensiva, era  més bé  de supervivència, on els nostres avantpassats 
aprofitaven tots els coneixements agraris que tenien per a poder produir 
fruites, verdures, oli d'oliva i vi per a sobreviure en una època no molt 
bona econòmicament

Ara, ben entrats en el segle XXI, la situació ha canviat una mica. 
L'agricultura ha passat de ser una agricultura de supervivència, a ser 
intensiva. Al nord del terme de la Vall d'Alba, la zona de més altura, els 
cultius principals continuen sent pràcticament els mateixos, l'ametller 
(varietat marcona), l'olivera i garrofer. Aquest cultiu era molt important a 
principis del segle XX  pel fet que  era la principal font d'aliment dels 
animals que es tenien a les masies, però en l'actualitat la seua superfície ha 
disminuït. La zona del terme situada a menor altura i que estava 
dominada pel cultiu de la vinya és la que ha patit el canvi més radical. Cap 
a la dècada dels 80, després d'haver d'arrancar la vinya, el seu cultiu 
substitut principal va ser l'ametller. Però no la varietat marcona, que és 
molt susceptible a les gelades que es pateixen als fons de la vall, sinó per 
varietats d'ametller de floració tardana, que resisteixen millor les gelades.

En l'actualitat els cultius hortícoles també han guanyat superfície 
respecte al segle XX i han substituït la vinya. Encara que moltes sénies han 
estat abandonades, la possibilitat de fer pous per extraure aigua ha fet que 
a les zones baixes de la vall, on l'aigua subterrània és més superficial, 
proliferen els bancals de tomateres, bajoqueres i tota classe de cultius 
hortícoles que necessiten una gran quantitat d’aigua.

La terra que tenim a la Vall d'Alba és sempre la mateixa, però cada 
generació, amb les ferramentes que han tingut a l’abast, ho ha fet el millor 
possible i, de ben segur, en el futur ho continuarem fent.

Blas Agut 
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Olivera del Mas de XXXX







Olivera del Mas de XXXX





















CEL
Càlid mantell que ens protegeix, tot ho envoltes sobre la terra

Els primers homínids ja el temien. Des que l'home és home, ha mirat al cel 
entre la por i l’agraïment; si quelcom eixia bé, era gràcies al cel; si tocava creu era 
perquè els astres així ho havien volgut. Cercant respostes a totes les preguntes 
que se’ns escapaven i esperant que ens foren donades les claus per resoldre´ns els 
problemes, les inquietuds i les angoixes quotidianes.

Per a nosaltres, humans del segle XXI, el cel ha perdut la seua màgia i 
simbologia. El que va ser, generació rere generació, brúixola imprescindible de 
viatgers, agricultors, mariners i ramaders, roman hui en dia desproveït de tot 
aquest significat, suportant la pressió de la nostra evolució com a plaga. No 
contents d’alliberar els gasos de dins la crosta terrestre, els multipliquem i 
seguim tensant la corda buscant-li el límit… fins on aguantarà? Vivim 
desconnectats de l’element aire, de l’aire que respirem cada dia. No hi ha cap 
dubte que és un dels elements essencials del nostre hàbitat, un patrimoni comú 
que cal protegir si tenim intenció de seguir habitant aquest planeta.

Pots ser núvol, pluja, vent o tempesta… i a més a més, pots triar-ho.

Sempre presents en el cel, els núvols, formen part de la nostra vida quotidiana 
i ens acompanyen silenciosament gairebé tots els dies. Ens conviden a la 
contemplació, com si fossin obres d’art, despertant l’atracció de la mirada i 
qüestionant-nos sobre les nostres expectatives. Quan mirem els núvols busquem 
el que ja coneixem o ens deixem sorprendre per noves formes? Som capaços d
´oferir les nostres mirades verges o intentem que les figures dels vapors d´aigua 
ens encaixen dins d´alguna imatge preconcebuda? Podem passar hores delectant-
nos amb les seves formes capricioses, grandàries i colors diferents però, sabem 
alguna cosa del que ens conten? Podem intuir quanta informació treient els 
nostres vells de la seva contemplació? Vent, pluja, fred, gel... històricament, 
aquesta observació té el seu origen més bé en una necessitat pràctica de predicció 
per a garantir la pervivència dels pobles. Predecessors del METEOSAT, la gran 
diferència és la informació directa, no mediatitzada, no interpretada, no filtrada. 
L´individu enfront del missatge i el canal. Llibertat, soledat, autonomia, risc.

Aquesta saviesa popular, transmesa oralment, ha enriquit la nostra parla 
creant un grapat de dites i refranys que ara sols estan presents en la ment de la 
nostra gent gran i en la d’uns pocs romàntics que es resisteixen a la pèrdua 
d’aquest tresor parlat... Ponent la mou i llevant la plou | Cel a cabassets, aigua a 
canterets | Boires per Subarra, tanca la porta en barra. 

Llenç on es dibuixen els nostres paisatges

I per damunt dels núvols, com ho faria una muntanya en un dibuix infantil, 
destaca el nostre gegant de pedra, Penyagolosa, patrimoni natural del País 
Valencià. La nostra muntanya sagrada presideix, amb el seu perfil característic. El 
Maestrat, l’Alcalatén i la Plana i els seus 1814 m. la fan visible des de nombrosos 
indrets, constituint un vertader punt de fuga de les perspectives del paisatge a 
les nostres Comarques. 

Cau de la Lluna i els estels

La Lluna, amb el seu cicle complet de 28 dies i les seues quatre fases fa que, 
encara hui en dia, no sols mirem al cel per a saber on està, sinó també per buscar 
informació sobre el moment en què ens trobem i així poder organitzar les feines 
al camp, els rituals personals i comprendre la meteorologia del moment. I 
resistint-nos una altra vegada a la inevitable i fatídica evolució del nostre 
patrimoni lingüístic... Quan minvi la lluna, no sembris cosa alguna | Si no vols 
l'arbre corcat, en lluna vella l'has de tallar | Si vols que et creixi el cabell, talla'l en 
quart creixent.

En una nit al ras, el cel nocturn es converteix en un mapa infal·lible, conegut 
tant per la gent del camp com pels mariners d’abans, com el palmell de la mà. La 
dimensió estel·lar, el cosmos i els astres, han portat la humanitat a imaginar mons 
llunyans en un univers extens, quasi infinit. El seu atractiu és inesgotable i 
nosaltres no podem més que observar-los muts d´admiració. Res com la nit i el 
cel estelat per baixar-nos els fums i col·locar-nos com a espècie allà on ens 
pertoca, al costat de les puces, uns mamífers més en un planeta d´un racó d´una 
xicoteta galàxia. Quan torna la màgia ningú pot mesurar l’atractiu de la lluna 
plena, ni la deïtat que suposa una nit plagada d’estels, guardians de secrets de 
nits de festa, bureos i estima amagada rere una matissa…

Sònia Gil85
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