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HÀBITAT MORISC A LA VALL D'ALCALÀ 

ISAAC DONOSO I JIMÉNEZ 

I. PREÀMBUL 

1. Formació històrica de l'hàbitat morisc 

La zona nord de l'actual província d'Alacant patix al llarg del segle XIII d'un 
gran canvi estructural a tots els nivells, que comportarà romandre en uns patrons so
cio-polítics aliens al modus operandi de la població que ho habita. D'aquesta mane
ra, el statu quo establert es trenca fent que surta un model operatiu ad hac d'hàbitat. 
Aquest model pareix que, amb la mateixa correlació que la població, no sofrix d'un 
trencament radical, d'un extranyament que faça traçar una línia de divisió entre els 
dos moments. Més bé, pot pensar-se que succeïx una adecuació del model de vida 
establert a la nova exigència política del nou poder1

• Podem veure com existeix una 

1. No sabem ben bé que succeïx amb l'aristocràcia musulmana rural després de la conquesta, per exem
ple, amb el cas de la família d'Al-Azraq. Després de la seua mort i del canvi polític, la seua família, que 
havia perdut el poder dels llocs, segurament marxaria cap a l'exili nordafricà. Podria haver sigut també 
que s'assimilara amb vasallatge al poder cristià, i pervivira a la vall, tal i com apareix documentat el 
cognom "Al-Azraq" al morabatí. De totes maneres, el que sí es cert és l'acceptació del mudejarisme per 
part d' Al-Azraq, al signar el Tractat d'Alcalà, que el convertix en vassall, i per tant, sense altra legimitat 
que ser tributari. En aqueste moment, 1245, al signar-se la submissió política xarquina, s'inicien les 
transformacions sacio-econòmiques mudèjars, fruit de les quals és el nostre objecte d'estudi. Sobre el 
mudejarisme vid: Chalmeta, "Mudejar", en EI(2), Leiden, VII, pp. 286-289; Robert Bums, "La història 
dels mudèjars avui en dia: noves tendències", en Jaume I i els valencians del segle XIII, València, Tres 
i Quatre, 1981, pp. 239-266; Felipe Maíllo Salgado, "Del Islam residual mudéjar", en Maíllo (ed), 
España. Al-Andalus. Sefarad: Síntesis y nuevas tendencias, Salamanca, Universidad, 1990pp. 129-
140; Carmen Barceló, Minorías islamicas en el País Valenciana, Valencia, Universidad, 1984; Pierre 
Guichard, Al-Andalus frente a la conquista cristiana, Valencia, Universidad, 2001; atque Míkel de 
Epalza, "'Ahd: Muslim/ mudejar/ morisco communities and Spanish-Christian authorities", en Bums 
and Chevedden, Negotiating Cultures. Bilingual Surrender Treaties in Muslim-Crusader Spain under 
James the Conqueror, Leiden, Brill, 1999. 
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ISAAC DONOSO I JIMÉNEZ 

zona muntanyosa i rural, que més que ésser un lloc de repoblació cristiana, és lloc 
d'acollida de població musulmana d'altres parts peninsulars, i el que en un primer 
moment faria pensar en un procés de despoblació, tal volta no sigui així2

• La con
centració dels poblaments, la formació d'uns nuclis urbans de recció i administració, 
i al capdavall, la variació d'un model assumidor i assolidor de l'espai, per altre de 
control feudal, farà que es pense en la conseqüent despoblació del territori rural, 
permaneixent només els nuclis més apropiats. Si açò passa al sud de la província, no 
ocorre el mateix a la muntanya del nord, on la població musulmana gaudix de major 
aïllament, un treball agro-pecuari més dur, que fa que el repobladors cristians rele
guen aquestes terres al musulmans expulsats del litoral, sumats als autòctons de la 
muntanya, i als que arriben d'altres llo'cs3

• Tenim doncs una situació de reestructura
ció de l'hàbitat preexistent que s'acondicionarà a noves exigències socio-polítiques, 
és a dir, impostos feudals individuals, que trenquen la dinàmica de parentesc, de 
heretats, i el sistema de propietat inalienable islàmic del waqf\J~ ~ e J.l ~. Aquest 
és tal volta un dels factors més decisius que ens donaria claus per a comprendre 
millor la ruptura en l'àmbit material des d'una societat d'explotació rural islàmica a 
un sistema feudal, reduint-se necessariament els llaços de solidaritat entre la comuni
tat, per exigències d'una capitació individual, estranya fins al moment5

• Tal situació 
comportaria variacions, però pareixen no afectar gaire, ja que el nou senyor feudal 
requeria mantindre les estructures d'explotació al mateix rendiment. El cas específic 
de la muntanya del nord d'Alacant pot interpretar-se en aquest sentit, un lloc aïllat 

2. André Bazzana, "L'impact de la conquête chrétienne", en Maisons d'Al-Andalus. Habitat médiévale 
et structures du peuplement dans l 'Espagne orienta/e, Madrid, Casa de Vel<ísquez, 1992, p. 363. 

3. Açò és el que ocorrirà especialment després de les revoltes mudèjars de 1276-77, quan diferents 
estratàgies polítiques fan que la població mudèjar es conduïsca a les zones del interior, i sigua emprada 
com fons de riquesa de terres de realenc. Cf Josep Torró, "Sobre ordenament feudal del territori i tras
balsaments del poblament mudèjar. La Montanea Valencie (1286-1291)», Afers, Catarroja, 7, vol. IV, 
1988-89, pp. 108-112. 

4. Sobre el waqfi les conseqüències de les transformacions cristianes, cf Míkel de Epalza, "Mutaciones 
urbanísticas debidas a la transforrnación de mezquitas en iglesias", en VI Simposio Internacional de 
Mudejarismo, Teruel, Instituta de Estudios Turolenses, 1993, p. 510. 

5. Aquesta és la tesi de Torró: "La repercussió de la conquesta sobre les comunitats rurals musulmanes 
és dràstica en tant que comporta la ruptura d'aquestes unitats productives concentrades i relativament 
extenses, i en transforma cadascuna en un grapat de petites explotacions emfitèutiques: les exigències 
de renda feudal precisen, com a garantia d'una sostracció satisfactòria, la taxació sobre unitats de treball 
menors i fràgils, fundades en famílies nuclears o estrictes, que esdevenen subjectes de la punció", en 
ibid, p. 106. Cf també Josep Torró i Josep Ivars, «La vivienda rural mudéjar y morisca en el sur del 
País Valenciana", en La casa hispano-musulmana. Aportaciones a la arqueología, Granada, Patronato 
Alhambra-Generalife, 1990, p. 73. 
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on només el cobrador apareix de tant en tant, el que repercutix de forma directa, però 
tènuement, en la variació de la dinàmica d'hàbitat6

• 

El més important en aquest primer moment post-conquesta és el canvi qualitatiu 
i quantitatiu de les terres, que es manifesta en dos característiques generals a tot 
el País Valencià. Com hem dit, es farà una explotació nuclear del terreny, és a dir, 
trencar amb el model d'assoliment de tot l'espai, per a concentrar la mà d'obra i el 
terreny fèrtil. Per altra banda, els antics mòduls d'explotació rural passen a mans del 
senyor feudal. El primer fenomen no pot constatar-se a la muntanya alacantina, per 
les seues particularitats d'isolament, més ben el contrari, un lloc privilegiat de per
vivència de models anteriors, més o menys influenciats per les exigències feudals. 
Així, el factor cuantitatiu no ens dóna les variants versemblants, de fons (a no ser que 
siga precisament la justificació de la pervivència d'habitants i hàbitats del període 
islàmic en aquest lloc), però la influència feudal sí repercutirà en el factor qualita
tiu. Aquest índex desvirtuarà el sistema rural islàmic, caracteritzat per dos tipus de 
nuclis7: l'alqueria i el rahal/ rafal. La denominació de ciutat, madïna, u ..).A~ ~.).A' 
dins de 1 'urbanisme musulmà, es caracteritza per la mesquita i les muralles, sense 
aquestos dos elements, no pot existir definició de madïna, el que farà que parlem de 
model de població de tipus li, és a dir, espai propiament ruraP. Dins d'aquest espai, 

6. D'Aquesta manera es pot explicar, encara que suposadament es tractava d'una creuada, que l'Islam 
es mantinga entre els mudèjars i continuen construint-se mesquites, per exemple. Així, I 'objectiu no era 
la creuada, sinó l'abastament de nous vassalls. Cf Josep Torró, El naixement d'una colònia. Dominació 
i resistència a lafrontera valenciana (1238-1276), València, Universitat, 1999. Etiam Robert I. Bums, 
L'Islam sota els croats, Valen cia, Tres i Quatre, 1990. Ferran García Oliver, Terra de feudals, Valencia, 
IVEI, 1991. 

7. "Podem distinguir dos tipus d'assentaments urbans: les alqueries i els 'rahals'. Les alqueries són 
agrupaments petits, de menys de 200 habitants, dedicats a 1' agricultura i essent propietaris de les terres 
que cultiven. Els 'rahals' es presenten sempre en el Llibre del Repartiment com assentaments de pro
pietat privada, una finca d'esplai i/o d'explotació agrària, que perteneixia a les classes altes", en Josep 
Ivars, "Urbanisme musulmà a la vall de la Rectoria", Instituta de Estudios Alicantinos, Alacant, 38, 
1983, p. 10. 

8. Prenem com base metodològica de la definició d'urbanisme islàmic andalusí el model operatiu esta
blert per l'Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics de l'Universitat d'Alacant. Es tracta d'un model arquetípic 
entorn a la funcionalitat de cada espai urbà (model operatiu de tipus I), i la seua reducció en l'àmbit 
rural (model operatiu de tipus 11). Cf Míkel de Epalza, "Un 'modelo operativa' de urbanismo mu
sulman", en Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes, Alicante, Universidad, 2, 1985, pp. 137-149; ídem, 
"Espacios y sus funciones en la ciudad arabe", en AA VV., La ciudad islamica, Zaragoza, Instituto 
Femando el Católico, 1991, pp. 9-29. El model operatiu de tipus 11 va ser establert per Francisco Franco 
Sanchez en l'estudi de sis poblacions del Xare al-Àndalus, "Estudio comparativa de seis poblaciones 
de la Vía augusta. Sagunto/ Xàtiva/ Orihuela y Ontinyent/ Bocayrent y Beneixama", en íbidem, pp. 
353-375.Cf etiam "Constantes de la arquitectura popular de origen islamico", en Julio Caro Baroja 
(dir.), Arquitectura popular en España, Madrid, CSIC, 1990, p. 158. Nosaltres intentarem mostrar com 
l'arquitectura morisca representa un estadi iniciàtic i empobrit d'arquitectura popular andalusina (que 
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doncs, podem veure dos models principals enAl-Àndalus: 11 Alquería-'Y-;-1---Hàbitat 
rural; 2/ Ral)al____J.=> J--Corral i explotació. 

Principalment, el problema de l'urbanisme rural xarquí radica en l'establiment 
de les línees que diferèncien les qurà dels rif:zal. Pierre Guichard va ser qui, mitjan
çant una teoria antropològica en la qualla societat xarquina tindria llaços de soli
daritat tribal, però alhora diferències estamentals, donaria com a fruit el sorgiment 
de propietats privades pertanyents a tribus específiques. Aquestes, moltes vegades, 
fruit del seu tribalisme, pertanyerien a tribus d'origen berber, donades com possesió 
privada especialmente a l'època de les conquistes africanes. Tot açò, faria que els 
rif:zal tingueren una mateixa funció, per exemple, amb les muntin, les almúnies, però 
econòmicament, la diferència de les terres amb topònims derivats de ra/:zal és palesa 
amb les almunies: 

"Es muy posible que en la época de la taifas, como dice Ibn Hayyan, una par
te de las tierras de las alquerías fuese transformada en poses i ones privadas -diya ' 
mustajlasa- en beneficio de la aristocracia dirigente. Pero esto no tuvo como conse
cuencia una transformación general de la organización socio-económica. Se constata 
todavía, en vísperas de la conquista cristiana, la misma distinción que había en el 
siglo XI entre las mayoritarias tierras de las alquerías -qurà- y un sector minoritari o 
de posesiones privadas o rahales -ra/:zals- que, por lo demas, no parecen ocupar las 
mejores zonas agrícolas"9• 

El que tenim per tant com dades d'anàlisi son els abundants topònims al voltant 
de ra/:zal que dóna el Repartiment, les dades geogràfiques de la qualitat de les terres 
que ocupen, i les resten materials. Totes les indicacions s'orienten doncs a pensar en 
una diferència que no pot equiparar les almúnies amb els ri/:zal, les primeres escases 
i privilegiades, i els segons abundants i marginals: 

"L'exemple murcienfait ressortir la marginalité géographique des ral)als, mais 
aussi la faible importance relative aussi bien en superficie qu 'en rentabilité, des 
terres qu 'ils occupent par rapport à l' ensemble des terres qui font partie des qura 
nombreuses de la huerta [. . .} Quelle que soit d'ailleurs leur nature exacte, ces ra]fals 
n 'occupent qu 'uen faible partie des terres exploitèes. A uss i bien dans les huertas 
ur baines que sur les territ o ires des ]fu~ün ruraux, la plus grande partí e du sol paraft 
être aux mains des habitants des qura "10

• 

després pot desenvolupar-se en complex urbà, és a dir, en arquitectura evolucionada, urbana), i alhora 
híbrid, per les noves necessitats i funcionalitats mudèjars. 

9. P. Guichard, Al-Andalusfrente a la conquista cristiana, Valencia, Universitat, 2001, pp. 332-333. 

10. Vincent Lagardère, Campagnes et paysans d'Al-Andalus VIIIe-XVe s., París, Maisonneuve et 
Larose, 1993, pp. 62-64. 
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A l'àrab clàsic, l'arrelr-Q.-1 té una carga semàntica entorn al moviment de perso
nes i coses, al viatje (ril).la), emigració (tarl).Il), etc. La parada intermedia o el allotja
ment a mig camí seria el ral).P 1

• Si prenem en compte el que apareix al diccionari de 
Dozy12

, amb abundants referències del seu ús andalusí, el camp semàntic d'aquesta 
arrel te poc a veure amb el privilegi d'una propietat privada sedentària d'una nucli 
urbà, ja que és precisament el contrari el que designa, un lloc rural comunitari de 
refugi nómada. El plantejament de María Jesús Rubiera té aquesta vesant13

, un cor
ral o refugi pecuari d'us i utilització per al ramat trashumant, una posta en el seu 
recorregut itinerant. Per tal motiu, tindría que ésser en principi comunitari, habilitat 
com a benefici econòmic d'una regió on s'articularia el ral).al dins d'unes rutes trans
humant. Podria, per contra, evolucionar cap una casa de labor agropecuaria, i en tal 
sentit, apareixeria l'explotació per a us d'un propietari: 

"La transformación de un rafal-redi! en una cabaña de pastores y de ahí en una 
casa o varias de tipa rural viene dada por la lógica y se encuentra también en la 
evolución semémtica de otras palabras hispanicas como majada, que de redi! pasó 
a significar casa [. . .] El rafal-casa pudo pasar facilmente a ser una casa de labor 
para recoger aperos o ya una granja "14

. 

Així doncs, podem arribar a la definició de ral).al com mas d'explotació rural, 
amb funcions agropecuarias però més lligat al ramat, i que a poc a poc tendix de 
rafal-redil a rafal-casa, és a dir, a vincular-se a una propietat privada. Qué succeix 
després de la conquesta, i en espacial a l'época morisca? Nosaltres pensem, i com 
després veurem atenent a les restes materials de la Vall, que el ral).al serà una propi
etat d'explotació privada15

• 

11. Cf Julio Cortés, Diccionario de Arabe Culta Moderna, Madrid, Gredos, 1996, p. 411. 

12. "RAFAL- Rafal, rafallo. A Majorque le mot rafol signifie: une rnaison hors d'une ville, une terre, 
une rnétaire, un harneua [ ... ] C'est l'arab J.=..; [ ... ]qui signifie l'endroit en au l'on derneure. Ce mot a 
aussi été en usage dans autres partes de l'Espagne. Dans une donation fait par Alphonso III d'Aragon 
à les religieux de Minorque dans 1' anneé 1287 on lit [ ... ]: alcaiarn, vocatarn Beniseyda, que est circa 
porturn de Maho, curn rafallo eiusdern alcariae, vocata Banicacaff, curn domi bus, campis, ortis ... et per
tinentiis universis alcariae praedictae et rafalli [ ... ] REHALÍ- Dans la Crónica de D.Alphonso XI, on 
lit: 'aqueste Zait Arradix Mirarnarnolín tenía en la tierra del Algarve sus siervos que recabdaban por él 
el pecho de los ornes rehalís, que eran aquellos que labran las tierras, et non avian rnoradas en ningunas 
vi llas nin en nengunos lugares ciertos', Dozy et Engelmann, Glossaire des mots espagnols et portugais 
dérivées de l'arabe, Amsterdam, Oriental Press, 1982 (1869), pp. 328-331. 

13. María Jesús Rubiera Mata, "Rafals y raales; ravals y arrabales; reals i reales", en Sharq al-Andalus, 
Alicante, Universidad, 1, 1984, pp. 117-122. Cf etiam Màrius Bevià, "Bovalars, carns i rafals: la casa 
del rafalí d'Alacant", en Sharq al-Andalus, Universitat d'Alacant, 2, 1985, pp. 115-117. 

14. Jbidem, p. 119. 

15. Pel que la documentació ens diu, el ra hal seria una heretat, per la qual es paga tributació a banda: 
"Et si forte, ex predictis alquariis rernanet rahal vel gili, ipsurn rahal sive gili accipiernus in nos-tro 
compota [ ... ] Itern volurnus et concedim us quod pro unoquoque rahalo solvatis no bis et nostris sex 
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La adecuació feudal el que fa és ensenyorir-se de les propietats, encara que l'ex
plotació permaneix en mans dels anteriors propietaris. Aquesta usurpació material 
donarà com a fruit la gestació d'un hàbitat cada volta més anàrquic, més indisciplinat 
als models andalusins anteriors 16, a mig camí entre l'urbanisme que pareix propi del 
Xarq al-Àndalus17 i les confusions, sintetitzacions i introduccions d'elements ad hac, 
moltes voltes forçats, i sempre desvirtuadors del model establert, de sort que serà 
difícil diferenciar una alqueria d'un ral)al, a no ser per la toponímia i pel nombre de 
focs. Açò ens dóna indicis per a pensar en un model econòmic d'hàbitat rural, basat 
en parcel.les que incloguen al mateix temps espai rural i espai animal, és a dir, que el 
corral forme part de 1 'hàbitat humà. 

La solidaritat comunitaria existent dins del model islàmic es replegarà i concen
trarà ara, deixant a banda les relacions entre els distints espais funcionals, és a dir, la 
dependència d'un entramat socio-econòmic que portava el dinamisme de la comuni
tat de qurà, per a nuclear totes les seues funcions i necessitats a la parcel.la pròpia. El 
ral:wl, si més que una explotació agra-pecuària privada era un espai del que gaudia i 
podia beneficiar-se la comunitat, ara anirà tancant-se sobre sí mateix. El que podem 
constatar en línies generals doncs és l'aparició a poc a poc del concepte de propietat 
privada. La població conquistada perd tot el seu patrimoni sota dominació cristiana, 
el que farà que surten dos problemes generals: el mode de subsistir sacio-econòmi
cament i la legitimació islamològica. El tancament i la solidaritat comunitària serà 
el sistema d'articulació, el que tindrà la seua praxi en les aljames, a l'àmbit urbà es
pecialment18. El mateix sentiment de solidaritat comunitària succeix a l'àmbit rural, 

pedibus in anno, et duas galinas, et si forte aliquis habitaveris in dictas alquariis et non tenebit rahalum 
sive terram, quod teneatur solvere nobis unum bisantium et unum par gallinarum in anno". En Josep 
Torró i Josep Maria Segura, "Irrigación y asentamiento en la vall de Perputxent", en Míkel de Epalza 
(dir.), Agua y poblamiento musulman/ Aigua i poblement musulmà, Benissa, Ajuntament, 1988, p. 84. 
La primera part de la cita fa pensar en una propietat del rahal per part de la comunitat de 1' alqueria, però 
després el que apareix és la delimitació de cadascun dels rafals, de les heretats i propietats, i el tribut que 
es deu de pagar, i en el seu defecte, és a dir, en el cas de que un habitant de l'alqueria no tinga propietat 
o terra, també es senyala el pagament. 

16. Veure un estat de la cuestió sobre el model de poblament i de pobladors xarquins en Miquel Barceló, 
"Vísperas de feudales. La sociedad de Sharq al-Andalus justo antes de la conquista catalana", en Maíllo 
(ed.), op. cit., pp. 99-112. Veure també la teoria de Guichard, en op. cit., 2001. 

17. André Bazzana, "Maisons rurals du Shark al-Andalus. Essai de typologie", en La casa hispano-mu
sulmana. Aportaciones a la arqueología, Granada, Patronato Alhambra-Generalife, 1990, pp. 247-253. 

18. Així, l'arquitectura urbana mudèjar tindrà com a element referencial l'aljama. Cf Pedro J. Lavada 
Paradinas, "La ciudad mudéjar: espacios y nuevas funciones", en AA. VV., La ciudad islamica, 
Zaragoza, Instituta Femando el Católico, 1991, pp. 431-445. Pavón Maldonado assenyala el popularis
me intrínsec de l'arquitectura mudèjar, popularisme com a medi que té fi urbà: "Los alarifes mudéjares 
[ ... ] fueron los que acercaron paulatinamente el edificio ruralizado a la ciudad, y viceversa; crean una 
arquitectura con cara exterior rural y cara interior artesanal, aristócrata y regia", en loc. cit., p. 160. 
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però existixen elements aliens que ofeguen, com em dit, el sistema de qurà19
• A la 

muntanya alacantina, açò es manifesta en la parcel.la com a nucli d'hàbitat, d'explo
tació, i de concentració afectiva i efectiva de les necessitats, però també de control 
demogràfic i control impositiu de la capitació. Tenim doncs una reducció del marc 
econòmic de la comunitat a la família, que tindrà el domini de facto de la parcel.la, és 
a dir, de l'explotació i de l'hàbitat, parcel.la que s'unirà, en major o menor mesura a 
altres parcel.les, per solidaritat comunitària, però sense un pla urbà definit20

, més bé 
anàrquic, d'amalgama de parcel.les. Amb el temps aquestes parcel.les s'aniran de
finint com a poblament, sortint de manera espontània elements estructurals urbans, 
més o menys definits, com carrers i plaçes. 

És necessari deixar clar el que entenem per "comunitat", per tal de comprendre 
millor en què mesura existix reactualització comunitaria. Quan parlem de comunitat 
estem parlant islamològicament, és a dir, del concepte d' umma/•_¿) 1

, solidaritat comuni
taria d'unitat com comunitat de creients. El poblament andalusí, xarquí, a l'àmbit rural, 
es caracteritzava pel sistema de qurà, d'alqueries, que formaven una comunitat soci
alment i econòmica estructurada. La comunitat no era un nucli familiar, és a dir, l'al
queria no era una propietat privada d'una familia, sino que intervenien molts factors de 
dinamització econòmica. A una societat islàmica del segle XII-XIII, les articulacions 
tribals li pareixen molt llunyanes, i més factible és pensar en un sistema comunitari 
de poblament rural on totes les qurà estan relacionades per una macro-estructura de 
dinamisme i solidaritat, i on la propietat privada és un concepte prou feble, ja que no 
prima els béns materials per se, sinó la progressió general de tota la comunitat, és a dir, 
1 'assoliment de 1 'espai com mig per al benestar colectiu. Aquesta situació socio-eco
nòmica es trencarà després de la conquesta, però pel factor condicionant alien d'una 
usurpació territorial, conseqüentment, la cessió d'uns terreny particulars, i l'exigència 
d'una capitacio, dins d'una estructuració feudal que desarticula l'economia comunita
ria, per a individualitzar-la21

• Açò donarà pas a una concreció material on es controle la 
producció, i on cada grup de població tingui en la seua parcel.la les seues necessitats i 
les seues obligacions, en aquest cas, serà la seua "propietat", on depenga la seua sub
sistència com a sotmés a un estat cristià. Tenim doncs una desarticulació econòmica, 
però no podem parlar d'una articulació social, de la comunitat, umma, més encara quan 
aquesta societat islàmica viu sotmesa a un estat infidel. 

Les desarticulacions econòmiques tenen la seua manifestació rural en el tren
cament del sistema de qurà, i 1 'agrupament poblacional, al temps que en el domini 

19. André Bazzana, "L'irnpact de la conquête chrétienne", p. 363. 

20. Almenys això és el que pareix als pobles de la vall d'Alcalà. Ja veurem després corn l'urbanisme 
mudèjar pot planificar-se. 

21. Cf Josep Torró, Poblament i espai rural. Transformacions històriques, València, IVEI, 1990. 
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feudal i control des delf:zisn, u~~~· con sistema de control poblacional, i arti
culació defensiva com zona de frontera. En el nostre cas de la muntanya alacantina, 
com hem anat matisant, pareix que es produïx el fenomen contrari, d'absorció de 
la població islàmica dels llocs del nord i el litoral, i una articulació de f:zusün prou 
febla22 • Surten nous assentaments humans que tindran les característiques esmen
tades: la parcel.la (parlem del lloc constructiu, del solar on s'alça la vivenda) com 
espai nuclear d'explotació -de corral- i d'hàbitat humà, la divisió parcel.laria com 
sistema d'heretats, l'articulació anàrquica dels poblaments, i l'homogenització del 
model d'hàbitat rural. Tenim doncs dos categories de poblaments: el assentament 
pre-conquesta o andalusí, i el assentament post-conquesta o mudèjar-morisc. Les 
diferències entre els dos tipus d'hàbitats pareixen ser les esmentades, les produïdes 
pel nou model econòmic, que en certa mesura, aniran sent radicals amb el pas del 
temps, gradualment, i sobretot en la gestació a poc a poc d'un model de poblament 
morisc, un model anàrquic en contínua interpretació de sí mateix, amb unes adecu
acions improvisades, ad hac, de les seues necessitats, i que anirà en la seua fàbrica i 
definició occidentalitzan-se. 

En aquest moment, després del decret de conversió de 1525, tota la població 
es considera cristiana oficialment, i aquest pot ser 1 'últim dels grans moments de 
relativa evolució de 1 'habitat, en la mesura que tots els -elements islàmics deuen de 
desaparéixer. La mesquita, com a lloc d'oració comunitaria i espai litúrgic deu de 
desapareixer, encara que no es pot afirmar amb claretat, ja que tal volta els moriscos 
tingueren un espai dedicat a 1' oració, és a dir, un mur en funció de quibla, senyalant 
a la Meca23

• En el cas dels poblats post-conquesta, la seua gestació anàrquica pareix 
que faça que no s'articule un espai autònom com mesquita, estant aquesta com mez
quita aljama a una alqueria pre-conquesta. 

Finalment, amb el decret d'expulsió de 1609, la població morisca abandona els 
seus pobles i les seues vi vendes a la Península, i passa al nord d'Àfrica, on en determi
nats llocs del litoral s'assentarà. Els moriscos expulsats imitaran el model constructiu 
propi que tenien a la Península24

, però amb una definició i concreció més estructural, 
com si la precarietat i 1' anarquia anterior donara pas ara a un model disciplinat, és a dir, 
a una articulació satisfactòria mitjançant la reapropiació del factor econòmic. Així, es 

22. Fruit de la pressió fiscal i altres factors d'explotació, senin freqüents els aldarulls mudèjars i moris
cos que tenen corn a escenari un antic castell roquer. Cf Torró, Ioc. cit., 1988-89, p. 118. 

23. En el nostre cas de la vall d'Alcalà, hem trobat un edifici aïllat orientat cap al sud-est, que corn des
prés veurem, creiem que es tracta d'una mesquita. Sobre les transformacions de rnezquites a l'àmbit ru
ral del Xarq Al-Àndalus cf Míkel de Epalza, Ioc. cit., 1993; et Rafael Azuar Rúiz, "Las rnezquitas en el 
arnbito rural", Actas de las 11 Jornadas de Cultura Arabe-Islamica, (1980), Madrid, 1985, pp. 65-72. 

24. En relación a la zona tunecina de Testour vid. Abdel-Hakirn Gafsi, "Esquisse de l'urbanisme des 
villages ruraux andalous du XVIIèrne siècle", en La ciudad islamica, op. cit, pp-135-153. 
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conclourà la gènesi del model morisc fora de la Península, amb els factors socio-eco
nòmics reactualitzats, açò és, comunitat morisca unitària i solidària, i autosuficiència 
econòmica. Com concreció material de la dificil identitat del morisc tenim doncs el seu 
hàbitat, islàmic per als de la Península, i cristià per als del nord d'Àfrica. 

2. Situació geogràfica de la Vall d'Alcalà 

La Vall d' Alcalà25 està situada a la comarca alacantina de la Marina Alta, al 
nord de la província, afrontada a la comarca del Comtat. Està doncs en terreny molt 
muntanyenc, en una zona quasi inaccesible, sense vies de comunicació amples, sinó 
camins tortuossos y en molts llocs fàcilment controlables, és a dir, passant per bar
ranqueres i precipicis. Tot el contrari passa a la vall, ja que resulta un terreny culti
vable, pla, fèrtil, i que agafa totes les torrenteres provinents de les muntanyes. Per la 
vall passa el riu que després serà d'Ebo, i després del barranc d'Isbert, el Girona. Al 
nord està la serra Foradada, que delimita la Vall d'Alcalà amb la vall de Gallinera. A 
1 'oest està la serra de Cantacuc, que delimita amb la comarca del Comtat, i més con
cretament amb les valls de Planes i Ceta. Al sud tenim la serra d'Alfaro, que delimita 
amb la vall de Castell de Castells. A l'est tenim la prolongació fins a la vall d'Ebo. 

La Vall d' Alcalà26 formen actualment els pobles d'Alcalà de la Jovada i de 
Beniaia27

• Els despoblats moriscos que existeixen a la vall són quatre: Adzubieta/ 
Benialí/ La Roca/ Querola28

• En el cas de la Vall d'Alcalà tenim altre despoblat a 
part dels esmentats, el del Rafalot de Benixarcos, que dóna que pensar en relació al 
model d'hàbitat, si existix en veritat una homogenització entre alqueries i rahals, o 
si existix per contra una distinció dels rahals com a corrals únicament, és a dir, sense 
ésser hàbitat humà, o bé com hàbitats de propietat privada, tal volta de l'aristocràcia 
musulmana conquerida. La seua no menció al document manifesta que, o bé al 1804 
no era despoblat, o bé que no era un poblat, sinó un corral. Podríem dir aleshores que 
el rahal té una evolució pròpia, i 1' alqueria altra, i el model original es desvirtuaria, 
cap a una homogenització d'espais, però mantindria en certa mesura la funcionalitat, 

25. El seu topònim prové d' al-qal'a, 4..2.J.:iJt, "La plaça forta, el castell", i les jovades eren la mesura de 
treball d'una parcel.la de terreny. Cf Carme Barceló, Toponímia aràbica del País Valencià. Alqueries i 
castells, València, 1983, p. 77. 

26. Com a guia per a coneixer la vall d'Alcalà vid. Honorat Ros i Pardo, La vall d'Alcalà. Vall d'Al
Azraq, Alcalà de la Jovada, Campament de turisme La Vall, 1995. 

27. El topònim de Beniai pareix clar derivar deBani Yahia,~J~ ¡¿...L¡ 

28. Tenim la seua registració a la Noticia de la actual población del Reyno de Valencia: la de sus 
Despoblados desde la Conquista por el Rey Don Jayme Primera: las leguas que distan de la capital: 
los Señoríos directos que los poseen: y las Diócesis a que pertenecen, de Vicente Ignacio Franco, de 
I' any 1804. En aquest document se 'ns relaciona tots els despoblats que restaren des de Jaume I, el que 
fa que sigui important al menys per a conéixer la quantitat de despoblats, al temps que els topònims 
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o al menys, la referència de la seua funció, o pensar clarament que el rahal acaba sent 
únicament corral. 

3. Demografia del poblament morisc 

El cuadre demogràfic de l'evolució poblacional dels hàbitats de la Vall d'Alcalà 
és el següent, en nombre de focs29 : 

VALL D'ALCALÀ 1563 1602 
ADZUBIETA 8 17 
BENIALÍ 7 7 
LA ROCA 10 -

QUERO LA 9 13 
ALCALÀ DE LA JOVADA 23 44 

Com veiem contrastant les diferències demogràfiques, tots el poblats experi
menten un creiximent a la fi del segle XVI menys el Benialí, que s'estabilitza en 
les seues set cases30

• Del poblat de la Roca, que era el més nombrós, no tenim refe
rència de 1602, prop de 1' expulsió, però segons les restes materials hui en dia, i la 
reutilització del seu terreny com bancal, fa pensar en un creixement similar al de la 
resta de poblats. L' Adzubieta té un desenvolupament molt elevat, que parla, prop 
de l'expulsió, d'un hàbitat en gestació, com si la població s'estiguera concentrant 
de manera acelerada. Així, el despoblat actual, encara que molt modificat, ens està 
parlant d'un desenvolupament ràpid, encara en procés de definició. La Querola per 
contra té un creixement més o menys establert. Respecte a Alcalà de la Jovada, la 
capital de la Vall, el seu creixement és també alt, quasi el 100%, el que ens diu que 
en línies generals, els hàbitats estaven creixent molt en l'ultim període morisc, i que 
les restes materials d'avui en día són de pobles en gestació, encara que pobles amb 
una dimensió mitja en relació a altres pobles moriscos de la província. 

Il. ANÀLISI TIPO-MORFOLÒGIC DE L'HÀBITAT MORISC31 

1. Parcel.la 

El nucli fonamental sobre el que s'aixecarà l'espai de l'hàbitat és la conformació 
de l'assumpció i asimilació d'un terreny autònom, que marque una separació entre 

29. Henri Lapeyre, Géographie de l'Espagne morisque, París, École Pratique des Rautes Études, 
1959. 

30. La seua no evolució demogràfica pot ser un indici per a pensar que es tracte d'un rahal, com després 
veurem. 

31. Sobre els estudis de l'hàbitat morisc de la provincia d'Alacant i la seua recerca, vid: Josep Torró i 
Josep Ivars, "La vivienda rural mudéjar y morisca en el sur del País Valenciano", en La casa hispano-
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el món públic i el món privat. Aquest factor social es complementa amb uns reclams 
econòmics. A l'època andalusina tenim que pensar en una major flexibilitat a l'hora 
d'adquirir una parcel.la, com una ampliació de la familia, que fa que es construixen 
nous habitatges. Açò dependria d'una major o menor prosperitat econòmica, però el 
que sí pareix és que al model d'alqueria pre-conquesta l'ampliació familiar suposava 
noves parcel.les. De totes maneres, és necessari tindre en compte que el model de 
poblament de tipus li, el del mig rural, deu de patir unes concrecions peculiars en els 
hàbitats ex novo post-conquesta. Aquesta distinció és la seua condició intrínseca en 
precari, la definició constant d'un nucli de poblament, i la lluita d'uns habitatges per 
definirse com un model de poblament que s'adequava mal al concepte d'alqueria, 
és a dir, que els conceptes urbanístics ishímics poc a poc es fonen en unes necessitas 
d'autonomia individual, que fa que cada nucli poblacional tinga la seua propia ex
plotació i el seu propi hàbitat, però també en unes necessitats de solidaritat comunal, 
que fa que cada parcel.la s'assente en un lloc prop 1 'una de 1' altra, sortint així un 
poblament, o bé que es produïsca una divisió parcel.laria32

• Aquestes són les conclu
sions a les que arriven Torró i Ivars com fruit de l'estudi parcel.lari des d'un model 
prefixat d'hàbitat, el que s'alça sobre una parcel.la més o menys quadrada, amb una 
crugia i un pati regular, al qual després, amb la divisió parcel.laria s'anirien afegint 
més habitacles, evolucionant el model en forma de L>U>O. De totes maneres, el 
model que s'establix i que pareix ser el més comú és el de forma d'L. 

Tenim llacunes al voltant de 1 'evolució reial d'un urbanisme andalusí a un ur
banisme morisc, pels pocs vestigis d'hàbitats i cases andalusines al País Valencüí, i 
per la falta de cura amb les restes materials morisques. No obstant així, el model de 
casa islàmica xarquí no evoluciona excessivament a 1' època morisca, sols per motius 
intrínsecs d'evolució familiar, segons Bazzana: 

musulmana. Aportaciones de la arqueología, Granada, Patronato, 1990, pp. 73-97; idem, "Despoblados 
del País Valenciana (siglos XIII-XVII). Para una arqueología del asentamiento agrario", enJJ Congreso 
de Arquelogía Medieval Española", Madrid, III, 1987, pp. 742-752; Josep Ivars, "El despoblat de 
l' Atzubieta (la Vall d'Alcalà). Introducció als anàlisis tipa-morfològics al País Valencià, Sharq Al
Anda/us, Universitat d'Alacant, 2, 1985, pp. 101-114; idem, "Unas viviendas moriscas en la Cairola (la 
Vall d'Ebo)", Sharq Al-Andalus, Universitat d'Alacant, 1, 1984, pp. 91-102; Josep Torró, "Prospecció 
toponímica i distribució del poblament: els despoblats de la Vall d'Ebo", en Afers, 2, vol. I, 1985, pp. 
227-248; idem, "Acerca de los despoblados moriscos de la vall de Gallinera", en RIEA, 27, 1979, pp. 
85-100; Federico Rubio Gamis, "El poblamiento morisca en el valle de Guadalest", en RIEA, 6, 1971, 
pp. 43-47: 

32. "La evolución del modelo tipológico sugiere que la segregación de familias conyugales o familias 
estrictas nucleares del grupo doméstico originaria no supone la división parcelaria, sino la instalación 
de la nueva célula en el sen o de la parcela familiar, a expens as del corral o pati o común", en Torró i 
Ivars, Ioc. cit., 1990, p. 79. 
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"On a vu, pour le Shark al-Andalus, que la maison est conçue selon un schèma 
pré-établi: le model rectangulaire ou proche du carré, dans lequell' espace se répartit 
entre les pièces d'habitation périphériques el le cour-patio est partout présent, du 
haut MoyenAge à l'époque morisque; mais ce schéma, qui sert le plus souvent à une 
constmction faite d'un seuljet, est en même temps évolutif: ajouts internes et surtout 
externes viennent à tout moment, selon l'evolution de la famille, remodeler plus ou 
moins 1' e sp ace domestique"33 • 

La justificació de l'evolució extrínseca parcel.laria per motius econòmics de ca
pitació tal volta siga una de les causes, però poden intervindre més factors en la 
definició d'aquestos poblaments, com la seua precarietat de recursos materials i eco
nòmics, imposicions fiscals, condició de sotmesos a un poder alié, cessió del terreny, 
i replegació cap a la seua parcel.la d'un individu que ha perdut tot el seu patrimoni, 
com el lloc on té les seues necessitats, la seua "propietat". La divisió parcel.laria, la 
seua evolució I>L>U, pot complementar-se amb una nova parcel.la que s'adossara 
al costat, com pareix justificar la configuració de les illes, i 1 'aparició de finestres 
inter-parcel.laries34

• Tindríem així doncs una evolució demogràfic adient, com una 
major amplitut per a explicar diversos factors en lloc: Evolució de la casa dins de la 
parcel.la I>L>U; Adossament orgànic de parcel.les en illes; Parcel.les independents 
formant una única illa; Distribució inorgànica d'illes en poblat35

• 

2. Casa 

Sobre parcel.la més o menys quadrada i regulat s'alça la vivenda morisca, enca
ra que n'hi ha vegades que la parcel.la és un afegit, una vivenda que s'adequa a un 
costat de la parcel.la base, pel que dóna pas a un edificació que tal volta no segueix 
el model establert, encara que aquest sempre serveix per a identificar l'estructura 
de la casa original. De totes maneres, normalment la parcel.la afegida que amplia el 
conjunt de l'illa, procura mantindre la regularitat, i no modifica aquesta si no és per 
motius orogràfics. Així, tenim una vivenda amb una estructuració que pareix a priori 
ordenada, respecte al model i respecte a la seua concreció. Tindria dos òrgans defi
nits infra-parcel.laris, dos grans espais funcionals, per un costat, l'habitacle cobert, 
i per altre, el pati. 

33. André Bazzana, "Maisons rurals du Shark al-Andalus. Essai de typologie" en en La casa hispano
musulmana. Aportaciones de la arqueología, Granada, Patronato, 1990, p. 252. 

34. Vid. la apareguda a l' Adzubieta entre les parcel.les 7-8 en Josep Ivars Pérez, "El despoblat de l' At
zubieta (la Vall d'Alcalà), p.l03. 

35. Aquest cas afecta només a l'Adzubieta, que segons tots el indicis, i el fort creiximent demogràfic 
abans de 1' expulsió, fa pensar en un procés de fort desenvolupament parcel.lari que repercutix en la seua 
precarietat y anarquia de gestació. Els restants despoblats de la Vall presenten un major cos orgànic. 
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L'habitacle cobert (cambra) és el lloc fonamental de tota vivenda. Forma un 
crugia general paral.lela al mur frontal de la casa, on es situa generalment la porta 
principal d'accés. La porta principal de la casa està feta amb tablons de fusta, col. 
locats verticalment, i amb un reforçament de plaques de ferro que servixen també 
com decoració. Açò podem constatar-ho per l'existència d'una porta a la Querola, 
molt deteriorada, que per les seues característiques deu mantindre la mateixa fàbrica 
i construcció morisca. Ademés, tenim les mateixes frontisses, en forma de gran cer
cle de ferro, que s'unia a la porta mitjançant una pica de fusta. Pareix que la fusta és 
d'aglaner, abundant en la Querola i l' Adzubieta, però a Alcalà de la Jovada, tenim 
constància que les gran vivendes antigues morisques tenien la porta feta amb fusta 
de cirer. Respecte al conjunt de la porta principal, el element més distingidor i reco
neixedor de la dignitat de 1 'hàbitat s'encontrà ací, en la façana i la porta principal. Es 
tracta de l'arc de mig punt que n'hi ha sobre la porta, el lloc on la pedra millor està 
treballada i distinguix a 1' edificP6

• L'arc té unes característiques simples, sense cap 
decoració ni adorn, i totes les pedres de la mateixa dimensió, i no n'hi ha diferències 
de fàbrica als muntants. No sols encontrem arcs a la façana principal, sinó que en 
altres portes de la casa podem trobar-los també, inclús que tota la casa tinga arcs, 
encara que no és molt comú. 

La crugia general és un habitacle alt, normalment a dos aitures37
, amb una es

tructura llindelada. La gran fortaleça la donen les vigues, ja que no es destacable 
1' existència de pilars. Aquestes vigues són de fusta, pareix que de xop, per la seua 
llargaria, i es fiquen dins d'un espai al mur, entre la fàbrica de pedra. La distribució 
a dos altures té una funcionalitat pròpia de ésser la vivenda també una explotacio 
agro-pecuària. Així, deuria d'existir una trampeta, una comunicació entre els dos ni
vells, per on passaria la melga, el blat, i demés aliments per als animals que estarien 
baix. La funcionalitat de dalt vindria també marcada per ser l'habitatge per a dormir. 
Existiria doncs un sistema natural de calefacció, amb el calor animal, i un llit per a 
dormir fet de material vegetal, encara que és prou probable que no existisca element 
mobiliari llit com tal. Tenim que senyalar per altre costat la funcionalitat del lloc on 
es té el bestiar com bescambra, com comuna. 

Al plantejament d'espais funcionals que em presentat li falta l'element més im
portant de la vivenda a banda de la coberta, és a dir, el fogó, el llar. No sabem res 
de la seua ubicació, perque no s'han fet estudis arqueològics, però tenim que pensar 
que, d'existir dins de la casa, deuria d'haver una sortida per al fum, que no arribara 

36. Per aquesta raó, és precisament l'element que més s'ha furtat, a banda de les teixes i les mateixes 
pedres 

37. Les dues altures apareixen en tots el poblats de la vall d'Alcalà, encara que no en totes les cases. Sí 
que és, de totes maneres, un element usual. 
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al sostre, per dos motius: no n'hi han fumerals conservats ni restes dels mateixos, i la 
teulada està feta de canyís. Aquesta sortida és difícil d'identificar als murs, pensant 
en que haguera sigut tapada amb posterioritat a l'expulsió, al ser empleades les vi
vendes corn corrals. De totes maneres, no tenim constància de cap sortida en funció 
de fumeral ni tan sols a les vivencias intactes. Per això pensem que el llar deuria 
d'estar fora de la vivenda, al pati, i la calefacció interior s'aconseguiria mitjançant el 
calor natural i tal volta les braçes que s'introduirien dins, sense por de foc, d'alguna 
manera no perillosa. 

A partir de la divisió d'espais funcionals feta per Torró i Ivars, i de les seues con
clusions, aquesta problernatica es pot enriquir, i donar-nos més vies d'explicació: 

"La principal función de estas algorfas (cambra superior) -carentes de subdi
visiones- parece ser la del almacenaje de granos y productos agrarios en general, 
según muestran los inventarios documentales, cincunstancia que da sentido al hecho 
de que las ventanas nazcan a nivel de forjado, facilitando así las operaciones de 
carga y descarga"38• 

Podem pensar en altre tipus d'estructura, on el bestiar estaguera tancat fora de la 
crugia, és a dir, en altre habitacle de la parcel.la, si tenim en compte que el model és 
de més d'un, en L, o més rarament en U. Açò donaria llibertat de pensar en un llar 
a la cambra inferior, que tindria en funció de fumeral les finestres situades al mig 
a l'alt de l'edifici, i d'aquesta manera, el problema del canyís estaria més o menys 
resolt. De qualsevol manera, el que està clar és la poca definició i estructuració del 
interior del habitacles tal i corn avui els tenim, caracteritzats només en alguns llocs, 
corn cases de la Querola, per un banc de pedra viva. N'hi ha que pensar que la super
vivència d' aquestos despoblats ha sigut gràcies a la seua edificació sobre terreny no 
conrreable, ja que sinó haurien desaparegut corn els demés despoblats. Així, molts 
del patis i carrers són només que roca, factor tal volta interesant per a conèixer els 
espais funcionals, encara que segurament és degut a qüestions de fàbrica, corn profit 
per a fonaments. 

En relació a la teulada, corn hem deixat senyalat, té un entramat fet totalment 
amb canyís, molt ben treballat, possat en fileres verticals ordenades i ben prensades, 
entreteixides entre elles i amb canyes horitzontals en funció d'arquitrau. Entre aquest 
entramat i el cos de teules només hi ha el morter, segons Torró i Ivars, d'algeps. Les 
teules són les anomenades morunes, encara que es tracta de la teula tradicional i 
convencional. La seua col. locació es fa també segons el model comú, conformant un 
entramat en disposició de zig-zag, per a millorar la caiguda de les aigües. La teulada 
és sempre a una aigua, en direcció generalment cap al pati, encara que açò no és una 

38. Torró i Ivars, loc. cit., 1990, p. 79. 
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norma comú, però si entra dins d'un patró de model establert. Així, si la casa té per 
exemple dos teulades, almenys una anira cap a dins. L'orientació de les aigües en di
recció al pati ens parla del model de casa que s 'ha vingut desenvolupant antigament 
al mediterrani, el de l'aprofitament de l'aigua de pluja i el seu proveïment mitjançant 
un aljub intern. Tindríem que pensar així en 1' existència d' algún mecanisme de reco
llida d'aigües, ja que no ens apareix als patis, almenys de forma sinòptica, cap resta 
de safareig o petit aljub. En aquest sentit tenim que mencionar l'hipòtesi d'Ivars en 
relació a un recinte sense portes existent a la parc eLla 5 de 1' illa IV de 1 'Adzubieta39

• 

És tracta d'un recinte de mitja altura avui en día, un metre si de cas, i el més impor
tant a part de no tindre cap abertura és la seua fàbrica, tapiades de morter de calç i 
grava, sistema constructiu que apareix en altres llocs del despoblat, i que ens indica 
antiguitat i fortaleça constructiva. Els estudis arqueològics ens donaríem les claus de 
si en realitat es tracta d'un aljub o no, el que està clar és la seua privilegiada situació 
per a agafar les aigües de tres parcel.les40

• 

Ja situats en aquesta problemàtica constructiva, podríem parlar ara del sistema 
constructiu i la fàbrica general dels hàbitats moriscos. En línies generals, el cos dels 
despoblats moriscos de la Vall d'Alcalà és de maçoneria de ¡Jedra més o menys re
gular, poc treballada però formant línies rectes, forjades amb argamassa, morter de 
calç, grava i arena, sense molt de treball. El grossor dels murs és de uns 40 cm. i no 
són perceptibles pilars o llocs del mur reforçats, llevat d'un treball un poc més acurat 
dels cantons. A aquest model general hi ha que afegir gran quantitat de particula
rismes, que anirem mentant després, encara que tant sols els més rellevants, com el 
que hem senyalat de les tapiades a l' Adzubieta. Únicament com dada comú, la pos
sibilitat de diferenciar les distintes fàbriques quasi sinòpticament, com van esmentar 
Torró i I vars al seu treball. 

L'últim dels grans apartats que ens resta és el més gran de la parcel.la, i d'una im
portància que segurament sempre se'ns escaparà. És tracta del wast al-dar, J 1J-1 1 .b.wJ, 

tal i com ho definix Bazzana, en lloc de pati. La parcel.la és ocupada per la crugia 
general paral.lela a la façana, i pel pati darrere d'aquesta, un pati normalment de 
dimensions dobles a la crugia. Si el sistema evoluciona, ho fa cap al model de planta 
en L, que és el més general, però inclús pot arribar a tancar-se en O, el que fa que el 
pati siga ara interior41• De totes maneres, el pati sempre té unes dimensions superiors 

39. Ivars, "El despoblat de l' Atzubieta", p. 103. 

40. Nosaltres em fet una representació virtual gràfica 3D de l'estat originari de l' Atdzubieta, inclosa 
corn annex, seguint l'esquema ideal fet per Ivars al seu treball, on hem representat aquest recinte com 
un aljub. 

41. Açò seria propi del desenvolupament d'una arquitectura urbana, que pareix ser l'estadi més evolu
cionat de la vivenda andalusina, la qual aniria des del medi rural (model I) al medi urba (model 0), si 
prenem en consideració les asseveracions de Pavón Maldonado, supra 7. 
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als habitatges, o almenys, similar. La seua configuració és doncs darrere de la façana 
general, i cercat amb l'exterior per un mur autònom. Seria necessari plantejar-se 
l'ús i l'utilitat d'un pati, d'un espai tant gran com el dels hàbitats moriscos. Bazzana 
realitza una reflexió entorn a considerar-ho com a wast al-dar, és a dir, com nucli 
de la casa42

. És necessari veure per tant el pati com objecte central del que és un 
hàbitat i una explotació. Tindríem que pensar en la possibilitat de ésser lloc ample 
pel bestiar i lloc per on eixiria, de no estar tancat a la crugia general. Però tindria al 
mateix temps funció d'espai ludic, de descans, i de centre nuclear de la vida familiar 
i la vida social, espai íntim, espai propi. Al mateix temps -ja que tots els indicis ens 
parlen de que el pati en cap cas era cobert- podem pensar que sempre n'hi havia una 
banda amb sambra, on poder descansar. Una funció típica, per altre costat, era la de 
refrigerador de tot l'hàbitat, deixant així fresc l'ambient i portant-se els mals olors 
del bestiar i el seu habitacle. 

Finalment seria interessant parlar del que no n'hi ha, del lluït i del paviment. 
S 'ha pensat que tal vegada els murs deurien d'estar lluïts amb calç, per donar més 
coherència a la vivenda, però no tenim cap resta material d'açò43

• Si de cas, l'unica 
part que tal vegada tingua lluïment siga els llocs on n'hi ha massa morter, i això per 
qüestió del morter, i no d'un lluïment a propòsit. Nosaltres no pensem en cap mo
ment en l'existència d'un lluït, pel grossor dels murs, i pel treball de calç que com
porta fer els propis murs. En relació al paviment, Torró i Ivars parlem d'una planxa 
de morter, que és el més lògic44

• Al no tindre cap resta material, es fa difícil pensar 
en res més que no sigua quelcom rudimentari, inclús en que no hi haguera paviment, 
ja que les vivendes s'alçen sobre roca. 

La problemàtica de la casa morisca resulta tan complexa com la propia identitat 
dels moriscos, ja que ens deixa sempre llacunes de molt difícil interpretació. De totes 
maneres, avui en dia tenim més o menys perfilat el model d'hàbitat morisc com hem 
anat veient, que resumidament podrien sintetitzar en les següents característiques: 
Model típic de casa en forma de L; crugia general en la façana estreta i llarga; algorfa 

42. "Se piensa a menuda que la casa con patio central és la forma mas habitual que toma la 'casa his
pano-musulmana'; ésto supone olvidar que este tipo de planta, bien atestiguada en los últimos siglos 
de la Edad Media y en los núcles urbanos, escasea si se observan los vestigios de los lugares del núcleo 
rural. Por contra, lo que aparece como una constante, es la estructuración del espacio doméstico entomo 
al polo principal de la vida y de circulación que es el wast al-dar, esté este última concebido como una 
parte de la habitación o como un verdadera patio interior o lateral", Resum del comunicat de Bazzana, 
"Maisons rurales du SharkA-Andalus", p. 253. 

43. I. Roman, R. Seser y P. Aguiló, ens diuen que l'interior anava lluït per una capa d'algeps, en alqueri
es de la Ribera. Cf "Formas constructivas en alquerías valencianas de finales del siglo XV. Aportación 
documental", en 11 Congreso de Arquelogía Medieval Española", Madrid, III, 1987, pp. 658. 

44. "Despoblados del País Valenciana (siglos XIII-XVII). Para una arqueología del asentamiento agra
ria", p. 748. 
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com a cambra superior i magatzem; porta noble i arc de mig punt a la façana; teulada 
a una aigua cap a dins, entramat de canyís i teula moruna; Petites finestres a mitja al
tura; béns mobiliaris escassos; pati interior com a nucli multi-funcional de l'hàbitat; 
fàbrica de maçoneria amb argamassa de calç i grava; funció d'hàbitat i explotació 
agro-pecuària; murs en pedra viva, sense lluir. 

Tenim que fer un últim apunt en relació a la distribució dels habitacles dins de 
la parcel.la. És tracta del mode en que s 'unixen les diferents ampliacions entre sí, i 
sobretot l'unió establerta al cantó de l'L. El model establert i comú és aquell on do
mina la crugia, i 1 'habitacle adossat té una unió subordinada, a una altura més baixa, 
i poques vegades amb comunicació directa amb la crugia mitjançant una porta, així 
que la comunicació és pel pati. Però n'hi ha vegades on es produix una fusió entre 
els dos habitacles, és a dir, mateixa altura, mateixa teulada, i el més interessant, 
mateixa paret de divisió diagonal amb el cantó, que té una porta de comunicació. 
Aquest últim model, per les seues característiques sorprenents, va calificar-ho Ivars 
com segurament posterior a 1' expulsió, en relació a la seua aparició a 1 'Adzubieta45

, 

a l'illa III i també a la parcel.la 1 de l'illa Il46
• 

3. Illes 

Al tractar la parcel.la hem esmentat ja la problemàtica de les illes i la seua relegació 
a un pla últim en la definició dels poblaments. El gran element d'ordenament urba
nístic ve fonamentat en 1 'espai parcel.lari, és la parcel.la-qui té la potestat de decidir a 
posteriori la fusió orgànica dels hàbitats en joc per formar un nucli unit, un poblat. Açò 
és almenys el que percibim quan veiem la distribució i ordenament dels despoblats, i el 
que fa pensar en un procés de gestació i definició dels mateixos, en alguns amb més de
finició, i en altres amb menys. Concretitzant aquestos aspectes, l'illa és el resultat d'un 
procés de formació d'hàbitat que per solidaritat comunal, condicions orogràfiques, 
situacions dels terrenys conreables, i situacions dels terreny pasturables47

, fan que surta 
una concentració de cases i en conseqüència una definició de poblament. 

45. Ivars, foc. cit., p. 102. 

46. Nosaltres a la representació 3D de l' Adzubieta hem incluït l'illa III, per adequar-se al conjunt de 
definició de poblat, per incluir-ho Ivars al seu esquema de la parcel.lària ideal original, i perque pen
sem que tal volta no siga post-expulsió, sinó que haguera una vivenda anterior, corn deixa obert Ivars. 
Inclús, el model de mur diagonal sigua propi morisc, i no incorporació cristiana posterior, corn així 
pareix plantejar Bazzana. Cf Maisons d'al-andalus. Habitat médiévale et structures du peuplement 
dans l'Espagne orienta/e, Madrid, Casa de Velazquez, 1992, LXXVI. 

47. Ivars, per a la vall de Rectoria, a definit un model d'»assentarnent ecologista" fonamentat en la situ
ació del poblats a la cota 100, prop de la línia d'ascens cap a la muntanya, i prop del pla. En el nostre cas 
de la Vall d'Alcalà, la cota és molt superior, per'sí podem diferenciar la bona situació dels despoblats, 
amb terres de conreu properes, així corn baixa muntanya d'aglaners i pins. 
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Tenim dons una definició a posteriori de la macro-estructura del poblat, i aquesta 
podrà tindre major o menor fusió. Al nostre cas, poden fer una distinció clara de la 
fusió dels elements. Així, 1 'Atzubieta presenta una anarquia inequívoca, que pot in
clús desorit-.u.~ ... ~ e:~ s a pensar que no es tracta d'un poblament humà. Per altre costat, 
el despoblat de la Quero la és un grup d'unes tres o quatre grans illes, amb molta fusió 
entre les parts, i la Roca i el Benialí són només que fusió, és a dir, una gran illa unida, 
encara que el que avui en dia tenim d'aquestos dos és parcial, per ser evident que els 
terrenys del voltant han sigut empleats com bancals. 

El que plantejem per tant és la definició d'illes a posteriori, sense un diseny ur
banístic previ. Per contra, n'hi han documents explícits que indiquen 1' organització 
prèvia del traçament urbà per part d'un alarifmudèjar: 

" ... sien tengut obrar les dites cases segons es dit, ço es ans de la Mesquita tres 
cases en lo carrer entrant per lo dit loch per la part de Thoris, a la ma squerre e de lla 
la Mesquita dos cases a la mateixa part, cuatre cases entorn a la plaça per cloure 
aquella e dos cases entre la plaça e lo carrer de la Mesquita a l'altra casa derrer la 
casa de Berthomeu Derrada ... "48

• 

Aquest text ens està parlant d'un hàbitat ja existent i establert, on en el centre 
està disposada la mesquita, al voltant d'una plaça que és qualificada com tal. A un ur
banisme islàmic s'afegeix l'ordenació urbanística prèvia, i la disposició d'elements 
estructurals, si no nous, almenys sí aliens. Per tot açò, hem de pensar que, tenint 
present que el text és del segle XV, en la configuració aleshores d'un urbanisme ja 
mudèjar, que anirà consolidant-se durant el segle XVI. De totes maneres, aquest 
urbanisme repercutix en illes que han anat formant un poblat, és a dir, que la configu
ración d'illes en poblat és a priori, i la intervenció urbanística seria una rehabilitació 
a posteriori de l'espai nascut de la desvirtuació de l'urbanisme andalusí. 

Dos factors entren clarament en joc alhora de la definició de l'urbanisme, la 
concreció dels espais viables, dels carrers, dels accessos, i un factor molt important, 
que trobem a la Quero la i a 1 'Adzubieta, la formació de plaçes, doncs. Com hem 
esmentat, la Roca i el Benialí són únicament una gran illa, i no tenen així elements 
de definició d'una macro-estructura. No passa el mateix als altres dos despoblats, els 
millor conservats, que ens oferixen riquesa d'elements. En línies generals, els carrers 
són amples però molt tortuossos, normalment plens de clots i inclús roca viva, sem
pre amb una accessibilitat treballada, el que dóna que pensar en 1 'existència o no de 
carros i carretes com mig de comunicació dels habitants dels poblats, almenys, dins 
dels mateixos pobles. En aquest sentit, el cas específic de 1' Adzubieta resulta molt 
estrany pel seu carrer principal, quasi imposible de passar a peu, per la quantitat de 

48. Text donat per I. Roman, R. Seser y P. Aguiló, Ioc. cit., p. 656. 
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forats que n'hi han. Com una hipótesi, tenim que pensar en les solucions d'evacuació 
d'aigües residuals i de pluja, que ens portaríem a associar els forats amb un sistema 
de clavegueres i de canals d'expulsió d'aigües. Açò cobra més força si pensem en 
l'inclinació del carrer, i la seua fi, és a dir, la torrentera per on passa el riu. Així, tal 
volta el sistema de clavegueres estava tapat, i la seua accessibilitat era molt millor 
que la de hui. 

El carrer principal de la Querola, encara que també en alguns llocs amb roques, 
resulta molt més còmode per a passar, això i tot que es situa damunt d'un roquer. 
Concretitzant els aspectes que ens interessem, veiem com el carrer principal sempre 
dóna a la plaça, un lloc obert a 1' espai més privilegiat del poble, pla en essència, re
gular i quadrat dins del que cau. L'introducció de l'espai de la plaça sempre ve defi
nit per la situació de les illes, que formen un tancament entorn al nucli, i el respecten. 
Arribats a aquest moment, seria necessari qüestionar-se si en realitat es tracta d'una 
plaça, al model cristüí, o bé és una introducció intrínseca. El que més o menys està 
clar és que la plaça resulta ser element propi de l'urbanisme morisc, independent
ment del seu origen islàmic o cristià. En la consolidació de 1 'urbanisme morisc al 
nord d'Àfrica tenim també la mateixa problemàtica del seu origen, que Gafsi intenta 
resoldre amb la mateixa dificultat de definició49

• 

Tendríem doncs l'existència material d'un espai obert al centre nuclear del po
blat, que no pot ser més que una plaça, entenent açò com centre de la vida i la di
nàmica de poble, però no podem saber la seua influència reial, i el més important, 
la seua funcionalitat. Com tots els element que hem anat veient, pareix tot d'una 
forta flexibilitat, i la plaça també pareix ésser espai multi-funcional, de vida social, 
nucli de la dinàmica del poble, veritable eix de comunicació amb les cases, espai de 
treballs comunitaris, espai ludic en dies de festa i el més important, lloc de decisió 
administrativa i judiciaP0

• 

49. "Cependant, il importe de souligner que le place n'est pas uniquement une réplique de la Plaza 
Mayor espagnole de la renaissance comme le suggére Kress ... Par ailleurs, nous pouvons évoquer le cas 
de Hammamet qui dispose aussi de deux placettes. Le rapprochement entre la place dans les villages 
andalous [pobles moriscos de Tunis] et la Plaza Mayor est un fait certain, mais faut-il voir là unique
ment un apport andalou. En to ut cas, le li en est trés ètroit entre les deux, comme e' est le cas entre la 
place et la mosquée", en Abdel-Hakim Gafsi, "Esquisse de l'urbanisme des villages ruraux andalous 
de XVIIème siècle", p. 146. 

50. Senyalar com apunt que no sabem res sobre la situació dels cementeris, ni tenim constància de restes 
materials a la Vall. 
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III/ DESPOBLATS DE LA VALL D'ALCALÀ 

1. Adzubieta 

El més controvertit de tots el despoblats moriscos de la Vall, per la seua gran 
conservació i per 1 'anarquia del seu traçat, el que no impedeix situar-ho com model 
d'hàbitat. Està ubicat molt prop d'Alcalà de la Jovada, a uns 800 metres cap a la vall 
d 'Ebo51

• La seua orientació general és cap al sud-est, límit per on passa un barranquet 
que arribarà al barranc d'Isbert. 

El seu topònim prové, segons Coromines, de l'àrab zubïa 52
, "-:Hy "pou", amb 

article que assimila la lletra solar i diminutiu valencià, AZ/ZUBI/ET I A. El referent 
seria un gran pou de neu existent a 50 metres. Per a Carme Barceló, per contra, es 
tracta del nom ztiwiya, ~_, 1j, "ermita, racó"53

, eremitori que es tindria que trobar als 
voltants. 

Un element pertanyent als privilegis d'aquest despoblat és l'existència d'un pont 
per a creuar el gual del riu. El pont és sens dubte antic, ja que hui en dia n'hi ha cons
truït al costat un de més fort54

• 

Documentalment el poblat es data a 135655
, encara que Torró i Ivars afirmen 

que tal volta, segons la ceràmica vista, fora anterior a la conquesta 56
• Després de 

1 'expulsió de 1609, les vi vendes serien utilitzades per repobladors cristians, fins al 
segle XVII. Des d' aleshors fins avui ha sigut apropiat pels masovers del voltant com 
corrals i magatzems. 

Per a comprendre millor 1 'evolució parcel.lària des del model original, remetem 
als treballs citats de Torró i Ivars. Nosoltres només senyalem com dades a destacar 
la constant d'un model parcel.lari regular, en forma de quadrat, que té en principi 
una crugia, amb model en I, i després tendix a evolucionar en L. Els habitacles tenen 
normalment dos altures, i les teulades, a una aigua, van cap al pati. La fàbrica és de 
mamposteria, excepte en un mur de la casa 3 a 1' illa Il. L'illa IV és la més important 

51. Com a guia per a conèixer la muntanya alacantina vid. Antonio Calero Picó, Las montañas de 
Alicante, Alcoy, 1994, 433 pp. 

52. Coromines, OC, II, 271. 

53. C. Barceló, op. cit., 1983, p. 100. 

54. Nosaltres sols estudiem l'hàbitat, de manera que deixem el pont, així com el sistema de canalitza
cions, séquies, molins i aqüeductes de la vall. 

55. Dels despoblats de la vall d'Alcalà, Madoz només ens parla de l' Adsubieta, i ens diu d'aquest: 
"Adsubia: despoblada del valle de Alcala de la Chovada, en la provincia de Alicante, partida judicial 
de Pego y arzobispado de Valencia; fue aldea del espresado valle, y quedó inhabitada y convertida en 
ruinas después de la espulsión de los moriscos [sic]", en P. Madoz, Diccionario geografico-estadístico
histórico de Alicante, Castellón y Valencia, Valencia, Instituta Alfonso el Magmínimo, 1982 (1845), p. 
5. Cavanilles és desestimable per a aquesta vall per no donar informació útil. 

56. Torró i Ivars, "La vivienda rural mudéjar y morisca en el sur del País Valenciana", pp. 77-78. 
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en tamany i en aspectes relevants que s'ixen del model establert. Hi ha una parcel.la 
trapezoïdal a la casa 6, i la casa 5 hi apareix un possible aljub, ja que hi ha un recinte 
amb quatre murs sense cap porta57

• 

2. Querola 

Com a despoblat millor conservat, sens dubte tenim el de la Querola. Es situa 
concretament al turó damunt de la font de Beniaia, on també n'hi ha una cantera 
de roca, el lloc que farien servir per construir les cases, i el que ens indica millor el 
referent toponímic. Així, la gran qüantitat de paratoponímia existent ha consolidat el 
morfema ibèric KAR com "pedra"58

• Tenim que pensar doncs en aquesta arrel, junt 
a altres morfemes, ibèrics o posteriors: KAR/(0)/LA. La no fixació del topònim fa 
que aparega de maneres diferents: Cayrola (1804)/ Cariola/ Querola/ Criola/ Carola/ 
etc. Segons Torró, per contra, el topònim es tracta del nom qarya més un diminutiu 
romanç: QARY(A)/OLA59

• 

La seua configuració urbanística està molt fusionada, tant com que només n'hi 
han dos o tres illes, però totes elles extènses i de gran dimensió. Està en una magnífica 
situació geogràfica, entre barrancs, prop de corrents d'aigua, amb bons terrenys conre
ables, i al estar en muntanya, amb molt de terreny per al bestiar. Tot açò fa que el seu 
accés siga difícil, per muntanya, o bé fent una gran volta per a travessar la torrentera. 

Ressaltarem dos coses particulars que es poden veure després d'un reconeixement 
de 1 'hàbitat. Per un costat, 1' evolució del sistema parcel.lari cap a un fusionament de 
les cases, creant illes i unitats de conjunt, respectant dins del possible el model de po
blament establert. Açò fa que les cases formen illes, i les illes formen la definició de 
coherència de poblament, cosa que no succeïa a l'anarquia perceptible de l' Adzubie
ta, només a l'illa IV La definició de poblament donarà també com resultat la creació 
d'espais públics ben definits, en aquest cas, la millor plaça dins dels paràmetres que 
entenem per tal, és a dir, flanquejada per vivendes als quatre costats. 

L'altre aspecte singular de la Quero la és una vi venda en opus spicatum, encara 
que sols tenim una part de la mateixa. Resulta un sistema constructiu molt escas, i 
per la mateixa circunstància problemàtic en la seua interpretació60

• Nosaltres pen-

57. Així ho pensen Torró i Ivars, i nosoltres el representem al dibuix 3D per tant d'aquesta manera, ja 
que, després de veure el lloc, són poques les explicacions. 

58. Alvaro Galmés de Fuentes, Toponimia de Alicante (La oronimia), Alicante, Universidad, 1990, p. 
28. 

59. Torró, "Prospecció toponímica i distribució del poblament: els despoblats de la Vall d'Ebo", p. 
241. 

60. "La utilización del opus spicatum en la arquitectura doméstica andalusí se remonta a épocas muy 
altas en el País Valenciano. Bazzana y Guichard la documentau, tanto en los poblados de altura de la 
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sem, per la nostra part, que el sistema d'opus spicatum és un sistema constructiu, no 
un sistema etna-constructiu. Tradicionalment s'associà a fàbrica beréber, però de ser 
això veritat, el sistema es fonaria al bagatge constructiu andalusí i perdria les seus 
connotacions ètniques. Seria així un recurs i una manera constructiva, per solventar 
una necessitat adient, és a dir, pel fi, però no per 1' origen del que la fet, pel mig. 
Tal volta l' spicatum manté una funció determinada, com sistema constructiu d'un 
determinat espai, que podria tal volta ser un corral. De totes maneres, inclús al nos
tre cas, és necesari fer un estudi de majors restes materials, i concretitzar aleshores 
conclusions. 

Finalment tenim que parlar d'un sistema parcel.lari diferent que trobem a la 
Querola. Si fins al moment la parcel.la, per la seua distribució interna, podia anar 
subdividint-se per la creació de nous espais i cambres, la distribució interna de les 
cases de la Querola no permiten això. Ja no es troba un model d'I que pot evolu
cionar a L, sinó dos habitacle contigus, a dos aigües, i seguidament el pati. Així, el 
pati ja no és interior, doncs es troba a la fi de la parcel.la, i no n'hi ha possibilitat 
d'evolució parcel.laria des d'aquest model. L'evolució per tant, de produir-se, serà 
més anàrquica, i ho tindrà que fer anant més enllà dels límits parcel.laris, com pareix 
que passa a la casa 4 de l'illa Il. 

3. Benialí 

Per desgràcia, el despoblat de Benialí s'alça sobre terreny pla i fèrtil, el que ha fet 
que els llauradors agafen les terres i les roques per als margens. De totes maneres, és 
prou el que encara ens resta, una illa, amb unes tres o quatre cases. La seua situació 
és al camí de les Tres Forques, al pla de les Vinyes. El seu nom no comporta dificul
tat, com BEN(I)/ALI/(s), ¡¿.ls ¡¿~.Pot aparéixer la terminació en -S, que pareix que 
ho fa per a diferenciar-se amb el Benialí de la vall de Gallinera. 

La informació que ens dóna el Benialí és de confirmació d'un model d'hàbitat, 
amb condicions de fusionament de les diferentes parcel.les. Així, podem afirmar el 
model de poblament en I i evolució aL, crugia a dos altures, relativitat de la direcció 

Sufera y Castellar d'Alcoi (siglos c. IX-XIII), como en los tardíos despoblados moriscos de Artana. 
Recientemente, Agustín Sanmiguel, recogiendo testimonios orales de campesinos aragoneses, ha dic
ho que 'la utilidad de este sistema -'espina de pez'- respecto al corriente de hiladas estaría en un 
mejor aprovechamiento de las piedras mas delgadas y desiguales'. Por otro lado, es te autor apunta 
una procedencia magrebí del sistema, introducido -según afirma- en los primeros tiempos después 
de la conquista islamica, lo cual concueda con la cronología de muchos de los lugares donde se ha 
detectada la presencia de este aparejo", en Torró i Ivars, "La vivienda rural mudéjar y morisca en 
el sur del País Valenciana", p. 76. Agustín Sanmiguel afirma que I'spicatum és musulmà i en origen 
beréber, però només donant com a cronologia d'introducció de la fàbrica l'època de la conquesta. Cf 
Agustín Sanmiguel Mateo, "Sobre el empleo del 'opus spicatum' en el mudéjar aragonés", III Simposio 
Internacional de Mudejarismo, Teruel, Instituta de Estudios Turolenses, 1986, pp. 389-395. 
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de les aigües a la teulada, illa que circunscriu els patis al nucli, és a dir, com wast 
al-dar, treball adient de la pedra, situació dels poblats prop de corrents d'aigua, etc. 
Alhora, de totes maneres, també confirma el model assenyalat per a la Querola, ja 
que la casa 1 segueix 1 'estructura d'un doble habitacle a dos aigües que té a la fi el 
pati, i no en el centre parcel.lari per tant. 

N'hi ha un gran pati al centre, cercat per les crugies, peró al qual només es pot 
accedir per la casa 3, de manera que la casa 2 resta aïllada, i per no trobar portes, 
cegades o no, de connexió amb el pati, tenim que pensar per tant que aquesta casa 
2 no té pati. Si les restes actuals no ens enganye~, per tant, n'hi ha que pensar en 
un parcel.lament més acurat, i que també per tal raó estiga més prop del model de 
ra/:zal que del model d'alqueria. Una única illa, amb dues cases i sense més aspectes 
urbanístics, ens indiquen un habitat molt reduït, que segons les dades demogràfiques, 
no evoluciona dels set focs que té al1536 fins al1602, mentres la resta de poblats 
creixen prop del doble. Tenint en consideració açò, i si prenem al Benialí com ra/:zal, 
ja tenim les diferències entre alqueria i ra/:zal, basades doncs en una propietat parcel. 
laria que no té un creixement urbanístic més enllà d'aquesta, per la raó de que les 
terres d'explotació resten per al ra/:zal. 

4. Roca 

El despoblat de la Roca és molt interessant, però el que ens resta del conjunt està 
ple de romegueres i malesa, el que fa quasi impossible reconèixer les seues carac
terístiques i parcel.les. Per tal raó, la nostra aproximació a la definició de 1 'hàbitat 
ha de ser una primera ullada, que necessàriament deu tindre errors en la delimitació 
dels habitacles. 

El seu nom fa referència al tossal de la Roca, gran fita a 1' entrada de la Vall, prop 
del despoblat. No se sap el seu nom àrab. Tot el despoblat forma una gran illa de pre
sència imponent, constituït per cinc parcel.les61

. Segons la nostra delimitació interna 
de les parcel.les, la casa 1 i la 4 mantindrien un model d'I que evoluciona deixant el 
pati al mig, però en forma d'I doble (I I). L'evolució cap al model establert d'Les 
dóna a les cases 2 i 3, aquestes amb més altura que la primera parcel.la. Finalment, 
1 'última de les cases resulta la de més anàrquica estructura. Pareix una casa en model 
d'I que evoluciona ampliant els límits parcel.laris i, per l'orografia del terreny, ho fa 
assolant-se als marges dels desnivells, el que fa que sorgisquen dos crugies corregu
des, sense paral.lelisme o perpendicularitat, el que formarà un pati irregular. 

61. Aquest parcel.lament és observable per la continuitat de patis en la succesió de tota l'illa. Al mateix 
temps, vam obtindre aquesta informació per un veí de la vall, que ens va dir que fins fa poc temps els 
habitacles encara eren utilitzats. 
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En quant a la seua estructuració urbanística, ja hem vist l'unitat homogènia de 
l'illa que avui en dia resta, però darrere de la mateixa és prou versemblant creure que 
s'alçarien més illes. Açò ho pensem per existir un pla, actualment un bancal de secà, 
que s'esten .... : ~. ~"ient fins a un desnivell, el qual seria la fi antiga del poblat. Es tro
ben en aquest pla unes runes del que podria ser una canalització d'aigües. Finalment, 
hem de dir que totes les cases tenen porta d'eixida pel lloc de davant, peró n'hi ha 
d'algunes que alhora també posseïxen porta al darrere, aço és, que deuria d'haver 
carrer pel darrere també. En aquest sentit, sols una neteja i prospecció del despoblat 
pot informar-nos de la seua configuració urbanística, que per la seua regularitat, no 
seria extrany que tinguera plaça i carrers més o menys regulars (el que ens parlaria 
d'ésser un poblat consolidat, com indica la demografia). 

5. Benixarcos 

Ha sigut sempre conegut com Rafalet de Benixarcos, i segons el registre que ens 
dóna Carme Barceló, all274 apareix com Rahal Abinçarco62

, és a dir, el Ral)al/corral 
de la familia Zarco. Zarco és nom arromançat de 1' arrel ZRQ, J;j' "defecar un au/ ésser 
blau". Zarq és la defecació de l'au, però zaraq és blau63

• En l'àrab andalusí aquesta 
arrel és la que donarà l'arabisme peninsular "zarco", com masculinització de la for
ma femenina zarqa' 64

• A on volem arribar és a relacionar la familia aristocràtica de 
la Vall, l'única que s'alça front a la conquesta aragonesa, la d' Al-Azraq, com aquest 
Abinçarco. Al mateix temps, la data en la qual es registra el nom, 1274, està molt pro
pera de la segona revolta d' Al-Azraq, que es produeix al1275, morint a l'abril de 1276. 
El que a nosaltres ens interessa, per contra, és 1' importància de ésser aquest Benixarcos 
un Rafalet, és a dir, un ral:wl. Segons hem anant veient, pareix que rafal y alqueria no 
són el mateix, ja que el primer és més concentrat en la seua estructura, menys nombre 
de cases, i un parcel.lament més definit que no té possibilitat d'evolució. Així, el que 
tindríem seria una propietat particular d'una familia amb pes de llinatge a la Vall65

, els 
Abinçarco, que, al1274, quan Al-Azraq era a l'exili, es registra com Rafal. 

Pel que fa a la seua arquitectura, és la més simple i menys desenvolupada de 
totes les restes de la Vall. Es conforma d'una illa amb dos parcel.les contigües. La 
primera casa s'estructura internament en el model d'I, model que reflectix perfecta-

62. Op. cit., 1983, p. 198. 

63. Julio Cortés, Diccionario de Arabe Cuito Moderna, Madrid, Gredos, 1996, p. 465. 

64. Cf Federico Corriente, Arabe andalusí y lenguas romances, Madrid, Mapfre, 1992, p. 72. Vid. etiam 
Diccionario de arabismos, Madrid, Gredos, 1998. 

65. Aquest pes, no sols a la vall d'Alcalà, sinó també a altres valls dels voltants, és palesa per l'exis
tència d'altre alrafal de Bençarco a la vall de Seta, que esmenta Barceló d'un document de 1455, op. 
cit., 1983, p. 198. 
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ment. Té una algorfa en la meitat dreta de la parcel.la, a la que es munta per unes es
cales exteriors, de manera que no n'hi ha comunicació interna. En aquesta part dreta, 
al cantó, es localitza un pou, avui en dia cegat. La segona parcel.la té en principi un 
model d'I, però en lloc d'evolucionar cap al d'L, ho faa l'altre model esmentat, dos 
habitacles paral.lels a dos aigües amb el pati a la fi. 

6. Mesquita de Capaimona 

Incorporem a aquest estudi una resta material pertanyent a Capaimona, en els 
límits de la vall, encara que més pertanyent històricament a Tollos que a Alcalà. De 
totes maneres, és important esmentar aquest lloc per l'aparició d'una construcció 
aïllada, que nosaltres interpretem com antiga mesquita. 

En primer lloc, Barceló assenyala la seua documentació al 1455 com Castell 
Maymona, i una evolució toponímica de CA(Castell/Casa)/ MAYMONA66

• Després 
tindríem dissimilació de nasals. Per altra banda, la seua demografia també resulta 
important, perque de 4 focs al 1563 es passa als 13 de 160267

• Tindríem per tant un 
poblament en gran creixement. Si a açò sumen la gran explotació agropecuària en 
que es va convertir als segles XVIII i XIX, trobem un lloc de gran importància i de 
concentració humana entre dos valls, la d'Alcalà i la de Seta. 

Una volta definit aquest marc, hem de parlar de l'edifici aïllat que creguem anti
ga mesquita. Es tracta d'un recinte religiós sens dubte, per el seu aïllament en relació 
a la resta de construccions del pla, pels contraforts que donem solemnitat a la seua 
arquitectura, i per la seua orientació, totalment anormal segons 1 'orientació de la 
resta d'edificacions. Aquesta orientació és al que a nosaltres ens interessa, ja que les 
mesquites tenen com a principal requisit per a constituir-se com tall' orientació de la 
qui bla, un mur perpendicular a la línea directa que 1 'unix amb la Meca. Segons els 
nostres calculs, l'orientació d'aquest edifici es sud-est, albergada la línea al segment 
sudest-est, és a dir, 90°-135°. Afinant més, l'edifici s'orientaria amb un angle de 
122°. A la península Ibèrica la Meca està en direcció sud-est, encara que les mesqui
tes andalusienes sempre han tingut problemes per a definir un lloc exacte, de manera 

, que l'orientació andalusina pot abraçar el quadrant entre el sud i l'est, 90°-180°: 

"En el territorio andalusí se observa una tendencia a orientar las mezquitas den
tro de un arco comprendido entre el SE y el S (es decir, enre 135°y 180°), y de modo 
mas general a situarse den tro del cuadrante SE"68

• 

66. !bid., p. 134. 

67. Cf H. Lapeyre, op. cit., p. 46. 

68. Cf Mónica Rius, La alquibla en At-Anda/us y Al-Magrib al-Aq$à, Barcelona, Universitat, 2000, p. 
105. Cf etiam Rafael Azuar Ruiz, "Las mezquitas en el amb ito rural", en Ac tas de las 11 Jornadas de 
cultura Arabe-Islmamica, (1980), Madrid, 1985, pp. 65-72. 
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Així, el nostre edifici té una orientació adient, que el convertix per se en mes
quita, açò és, lloc sagrat pel sol aspecte de tindre orientació cap a la Meca. Ara és 
necessari veure la informació històrica en relació a aquest poblat, que ens la dóna 
Madoz: 

"Capaimona: Pequeña aldea de la provincia de Alicante, partido judicial de 
Cocentayna, término municipal de Tollos. Situada al norte de este pueblo a la dis
tancia de 1 legua con dos casas, a propósito para las labores del campo, y una ermita 
arruïnada bajo la advocación de San Luis Beltnin. El término que la circunda forma 
un frondosa vall e, to do de secano y de regular calidad ... "69 • 

Al 1845, el nostre edifici era ja una ermita en runes, sense utilització com tal, i 
per tant, amb una vida útil molt limitada, amb una franja temporal del XV al XIX, 
com a molt ampla. Les restes materials avui conservades indiquen que sí es tracta
va d'una ermita, perque tenia una cúpula, de la qual resten les trompes. Cap altre 
element indica el seu ús com a ermita, a banda dels contraforts ja esmentats. Així, 
no resten elements decoratius interns, sols les trompes. Per últim, una resta material 
que dóna més informació està precisament en el mateix mur que nosaltres pensem 
quibla70

• Es tracta de que aquest mur és doble, acò es, que n'hi ha un mur, i davant 
del mateix, amb uns 15 centímetres de separació, es troba el que dóna a l'interior 
de 1 'edifici. El mur de darrere pareix no tindre cap decoració, observant per un forat 
que permitix veure-ho parcialment. El mur de davant té una divisió de fàbrica que el 
separa en dos obres. El que nosaltres pensem és que en aquest mur es trobaria el mi
hrab, avui en dia cegat i enfoscat pel lluïment, i que per tant, el doble mur no és més 
que l'espai que es deixa per a donar profunditat al mihrab. Del seu minaret no sabem 
res, però, de la mateixa manera que a la mesquita de la Xara a la Valldigna, deuria de 
desaparéixer al passar a ser ermita. Segons pensem, es tractaria d'un minaret d'una 
altura més a la resta de 1' edifici, o tal volta no hauria alminar. 

Amb tot el dit, creiem que és important res altar 1' edifici, per la singularitat del 
mateix per se, i pel res inversemblant que sembla considerar-ho una construcció 
antiga (almenys del segle XIII, per la similitut de la seua fàbrica), amb funcions 
perfectes, per la seua orientació, com mesquita. 

69. Madoz, op. cit. , p. 208 . 

70. Sobre l'evolució dels elements arquitectònics des d'una possible mesquita a un recinte cristià, vid. 
Míkel de Epalza, "Mutaciones urbanísticas debidas a la transformación de mezquitas en iglesias", en VI 
Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, Instituta de Estudios Turolenses, 1993, pp. 501-518. 
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Adzubieta. Planta 

Adzubieta.Perspectiva 
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Querola.Planta 

Quero la. Perspectiva 
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Benialí.Planta 

Benialí.Perspectiva 
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Roca. Planta 

Roca. Perspectiva 
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Benixarcos.Planta 

Benixarcos.Perspectiva 
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Capaimona.Planta 

Capaimona.Perspectiva 
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