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Este llibre és fruit de l’afecte que els veïns professeu al vos-
tre municipi. La Pobla Llarga veu d´esta manera complit un 
dels seus anhels, recopilar la seua història des dels seus 
orígens fins al segle XVIII. Recuperar el nostre passat és fo-
namental per a saber qui som, uns orígens que marquen la 
personalitat dels diferents pobles i ciutats de la província 
de València.

La toponímia, la flora i la fauna també formen part de la 
Història il·lustrada de la Pobla Llarga. Dels orígens al segle 
XVIII. Una obra que arreplega articles i documents que, 
juntament amb una important recopilació d’il.lustracions i 
imatges, resumixen l’evolució del vostre municipi i com les 
diferents cultures que han passat per les vostres terres han 
deixat la seua aportació. 

La Diputació de València, en el seu constant esforç per fo-
mentar la cultura i potenciar el nostre patrimoni, col·labora 
al costat de l’Ajuntament de la Pobla Llarga per a la publi-
cació d’este llibre, que arreplega la història, les vivències 
i el desenvolupament d’este municipi de la comarca de la 
Ribera Alta. 

Vull reconéixer l’excel·lent treball de recerca i documen-
tació dut a terme per un grup de poblatans, Ferran Pastor, 
Fàtima Castelló, Joan Carles Úbeda, Immaculada Garri-
gues, Norbert Blasco i Mª José Lara els quals portats pel 
seu entusiasme i amor cap a les seues arrels han sabut 
plasmar de manera molt amena i imaginativa la memòria 
d’esta terra. També vull destacar la tenacitat que des del 
principi ha posat el vostre Ajuntament perquè este llibre 
veja la llum. Una obra que pel seu contingut s’ha convertit 
des del moment de la seua publicació en una part impor-
tant del vostre llegat cultural.

President de la Diputació de València
Alfonso Rus Terol
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Quan els autors del llibre “Història il·lustrada de la Pobla Llarga. I Dels orígens fins el segle 
XVIII” em vam presentar el projecte i van voler que l´Ajuntament es fera càrrec de l´edició de 
l´obra, no ho vam dubtar. És d´elogiar l´actitud desinteressada per part dels autors al cedir la 
primera edició i que la municipalitat col·labore en este llibre perquè, d´esta manera, és tota la 
Pobla Llarga la que participa i contribueix a la seua publicació. També volem agrair el patrocini 
d´una institució com la Diputació Provincial que està al costat dels pobles i que en la publicació 
d´esta obra ens ha recolzat en tot moment.  

Als poblatans sempre ens ha interessat el saber les nostres arrels perquè hem sigut partícips 
del desenvolupament històric de la nostra terra. L´Ajuntament sempre ha donat suport a este 
tipus d´iniciatives perquè volem donar a conéixer les peculiaritats, la vida, la cultura i, en defi-
nitiva, la idiosincràsia d´un poble que des de la seua fundació ha format part activa del procés i 
progrés de la història de la comarca i de València. 

Des de fa molts anys, la Pobla Llarga ha format part de les línies dels historiadors, geògrafs, es-
tudiosos i amants de la història i de la Pobla, i la publicació de llibres, articles als programes de 
festes o a través de les rutes culturals que en Sant Pere i Sant Calixt organitza l´Ajuntament han 
fet que els poblatans anem coneixent cada vegada millor el que som i cap on anem. Així mateix, 
el Consistori ha treballat per mantenir i perpetuar la nostra herència no sols humana sinó també 
material com en la rehabilitació i còpia de la creu gòtica de terme (l´original està a l´ajuntament 
i la còpia al cementeri), el descobriment i restauració del crist gòtic que estava a la capella del 
cementeri i que actualment també està a l´ajuntament i l´última adquisició va ser a través d´una 
subhasta a Madrid on vam anar per adquirir, en magnífiques condicions, el pergamí de la venda 
del poble de 1534 on la Pobla passava de les mans dels Esplugues a les de Garcerà de Vilanova.

El treball que es presenta conta amb una gran responsabilitat perquè no sols està dirigit a les 
generacions més jóvens o persones no molt versades en la història del poble, sinó que també és 
un goig per a entesos i coneixedors del nostre desenvolupament com a poble.

És un gran treball que deleitarà a menuts i grans perquè les magnífiques il·lustracions i les 
imatges que en ell apareixen ens fan imaginar com seria cada època: la plaça de l´Ajuntament, 
la Replaceta, el carrer Vall i Major, les partides i el que en elles es cultivava, etc. Així mateix, esta 
obra dóna la veu a persones anònimes que hagueren pogut ser i estar, ja que els fets, batalles 
i esdeveniments històrics no sols els marquen els grans noms sinó que les persones corrents i 
ignorades també són part essencial de la història perquè conformen la comunitat, el poble i el 
fan créixer, moure´s i prosperar.

Felicite als autors per l´excel·lent treball de documentació, recerca d´imatges i destresa i ha-
bilitat per il·lustrar una obra única i original. També vull animar-vos a tots a que compartiu la 
il·lusió en la que este llibre s´ha fet i per a que anem descobrint millor els fonaments i els esde-
veniments perquè ajudaran a dibuixar un futur com a poble unit i orgullós dels seus orígens.

Alcalde de la Pobla Llarga
Rafael Soler Vert
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La Pobla Llarga està ben representada en els textos clàssics d’història o geografia valencianes: 
Escolano en el segle XVII, Cavanilles en el XVIII, Madoz en el XIX o Socías Aparicio i Carreras i 
Candi en el XX. Però durant les darreres dècades s’han multiplicat la publicació d’estudis sobre 
la geografia i la història de la Pobla Llarga. Des del ja llunyà article d’Emilio Cremades publicat 
a l’almanac de Las Provincias l’any 1945 o els d’Eduard Soler i Estruch, escrits en valencià en el 
llibre de festes de la Mare de Déu dels Desemparats durant els anys 60, fins als darrers articles 
publicats als llibres de festes han sigut molts els estudiosos/es que han investigat i divulgat diver-
sos aspectes de la geografia i la història del poble. Revistes locals com Terra Nostra, l’Escarabat 
o publicacions escolars han fet una important tasca de divulgació del passat poblatà. El cas de la 
pionera Terra Nostra és ben meritori tenint en compte les circumstàncies de l’època (1970-1971) 
i l’edat dels redactors. Durant les darreres dècades, gràcies als llibres de festes de Sant Calixt i de 
la Mare de Déu dels Desemparats, s’han pogut publicar molts articles sobre el nostre medi natural 
i el passat poblatà i també s’han donat a conèixer molts/es estudiosos/es del poble. D’altra ban-
da cal consignar altres publicacions de caràcter comarcal com “Algecira” (Ribera Alta) o d’àmbit 
valencià (Cronicó del Regne de València) que han publicat articles sobre la Pobla. Atenció a part 
mereixen els tres llibres editats sobre la localitat: “Apuntes históricos de La Pobla Llarga” (1972), 
“La Pobla Llarga-Introducció a la seua història” (2003) i “La subcomarca de Castelló i les Énoves” 
(2011). Els quals a més de sistematitzar els coneixements geogràfics i històrics que tenim són un 
bon reflex del nivell de les investigacions realitzades en  l’any de la publicació.
Així no cal dir que el llibre que el lector/a té a les seues mans no hagués estat possible sense tots 
aquests treballs que ens han precedit. Però els autors/es que hem elaborat aquest volum trobàvem 
a faltar un llibre que donara un enfocament més didàctic a la història del poble. Aquest enfocament 
no podia oblidar el medi natural que ens envolta, tan imbricat en les vides de tots els nostres avant-
passats. Volem també “que entre pels ulls”. Conseqüentment s’ha fet un esforç per a que el suport vi-
sual, (els dibuixos de Mª Josep Lara), abastaren tots els episodis més rellevants de la nostra història. 
Perquè pretenem que les actuals i noves generacions de poblatanes i poblatans coneguen millor el 
passat del poble. I que quan caminen pels carrers Major i Vall senten l’emoció de transitar pel pri-
mer carrer edificat del poble i per l’antiga Via Augusta que des  dels romans ja comunicava la costa 
mediterrània des de Roma a Cadiç, la calçada que sempre  ens ha comunicat amb el món. Que quan 
entren a l’esglèsia sàpiguen que encara es conserva a l’arxiu de la catedral de València el pergamí 
original de 1325, de creació de la parròquia de la Pobla d’Esplugues, en plena època feudal. Que 
quan miren la façana modernista del magatzem de Ballester (abans dit de Gascó) senten l’orgull de 
saber que la Pobla i la seua estació va ser un dels pobles protagonistes de la revolució econòmica, 
demogràfica i social que va significar el comerç de la taronja i d’altres productes agrícoles als segles 
XIX i XX. O que senzillament coneguen millor la vegetació i l’avifauna d’alguns dels tresors naturals 
que hem heretat com la vida natural al voltant del barranc de Barxeta o la de la Serratella. 
Agraïm a la Diputació de València, al seu president Alfonso Rus, a les autoritats municipals de 
la Pobla Llarga representades per l’alcalde, Rafael Soler Vert i pel regidor de Festes, Cultura i 
Joventut, Pep Larrosa, per l’interés en la realització del llibre i pel suport institucional que han 
garantit. També donem les gràcies a la Corporació Provincial per la col·laboració econòmica 
per a l’edició del llibre. 
D’altra banda també volem agrair les facilitats i la bona atenció rebuda per a investigar i tre-
ballar en els respectius arxius a: Cristina Richart Cremades, de l’Arxiu Municipal de la Pobla 
Llarga. Als succesius rectors del poble (Arxiu Parroquial de la Pobla Llarga). A Pilar Ferrero de 
l’Arxiu de la Comunitat de Regants de les séquies Major, Vistabella, Codona i Mota, a Francesc 
Garrigues per transcriure els textos de les concòrdies entre senyors i poblatans, així com les 
gestions de Carmen Navarro Cardona i del secretari municipal Manuel Bou, també a Vicent Pas-
cual per les últimes gestions lingüístiques. I també a Aurelià Lairón Pla i Salvador Vercher Lletí 
arxivers de l’Arxiu Municipal d’Alzira. Finalment regraciar a Joan Català i Cebrià, per la seua 
amabilitat per atendre les consultes que li hem fet sobre la història del poble.

Introducció
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Abans de començar la història de la Pobla veurem com va nàixer la nostra comarca. La Ribera no 
ha estat sempre com ara. Fa molts milers d´anys era una entrada de la mar, envoltada de serres.

L’actual Albufera és el que queda d’aquella entrada. El Xúquer, els seus afluents i els nombrosos 
barrancs i rambles anaven dipositant terres, arenes, pedres i d´altres materials que arrancaven 
i transportaven de les muntanyes dels voltants, sobretot en èpoques d’intenses pluges. 

Si fem una ullada des de l’ermita de Santa Anna o des de la nostra Serratella podrem comprovar 
que l´antiga zona marina s’ha convertit, gràcies a les terres portades pels rius i barrancs, en un 
inmens pla que l’esforç de moltíssimes famílies, des de temps molt antics, ha anat convertint en 
els camps ben treballats i regats  que coneixem hui. 

FORMACIÓ DE
LA RIBERA

DEL XÚQUER

N
ALBUFERA

SERRA
DE MONTSERRAT

SERRA
DEL CAVALLÓ

SERRA
DE CORBERA

SERRA DE LES AGULLES

BARRANC DE BARXETA
SERRETA CARRERES

Cullera

RIU XÚQUER

RIU MAGRE

RIU ALBAIDA

RIU VERD

SERRATELLA
SERRA

D’ENGUERA SANTA
ANNA

MUNTANYES
DE TOUS

La Pobla LLarga

SERRA

FALAGUERA

0 2 4 6 8 10 Km

Territori de la comarca 
que estava envaït pel mar
Línia actual de costa

EL MARC FÍSIC I LA TOPONÍMIA

LA POBLA
EN LA COMARCA 

El relleu i la hidrografia de la 
Pobla és una síntesi del de la co-
marca. Des de la Serratella (126 
metres), després d’una plana are-
nosa (el Pla) arribem a les terres 
al·luvials del barranc de Barxe-
ta. I més cap a ponent es troba 
la plana al·luvial del Xúquer per 
on passa el barranc de la Cubella 
(23 metres), la part més baixa del 
terme, junt amb la partida dels 
Fondos. Ací els sòls són de “vega”: 
bruns, compactes i rics.

1.1 Formació de la comarca de La Ribera
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Els topònims d’un poble són els noms dels camins, partides, horts, muntanyes, barrancs, etc. 
La toponímia de la Pobla ens relaciona amb el passat, perquè molts topònims s’originaren fa 
segles i evoquen l’activitat econòmica, social i cultural del seu temps. També cal dir que molts 
topònims del terme de la Pobla d’època musulmana, medieval cristiana o de l’edat moderna 
han mudat (canviat) o senzillament han desaparegut. Precisament al nostre poble la toponí-
mia històrica està ben investigada per l’historiador poblatà Joan Català i Cebrià. Però el pioner 
en estudiar els nostres noms de lloc va ser el cronista del poble n’Eduard Soler i Estruch a les 
pàgines de la revista local “Terra Nostra” (1970). Així com un homenatge a aquest escriptor 
començarem la llista de noms de la Pobla amb el nom de tres partides que va fer Soler i Estruch 
a l’esmentada publicació. Aclarim que la paraula “partida” significa una zona més o menys de-
limitada i cultivada, del terme municipal. 

• “Caseta de Qüerna”: batejaria la partida la caseta que hi ha en ella propietat d’un senyor 
anomenat Qüerna. Qüerna era abans la quarta part d’una lliura. 

• Vistabella: el mateix que bella-vista o bell-esguard que és com es deia el palau hagut a Barce-

1.2 Toponímia de La Pobla Llarga
PARTIDES DE LA POBLA LLARGA

(ribera del Xúquer)

LA
SERRATELLAEL PLA

MONTFLORIT

L’ÈNOVA

RAFELGUARAFBARRANC DEL PLA

BARRANC DE BARXETA

BARRANC DE
LA FONT DE CARCAIXENT

MANUEL

SENYERA

CASTELLÓ

XIRELL

LA CLOSA

LA TORRE

EL RACONET

CARCAIXENT

CARCAIXENT
LA CASETA

DE QÜERNA

CODONA

SANT JOANET

TORRICA
O

VISTABELLA

LA
MÀNEGA

BARRANC DE LA CUBELLA

EL COLMENAR

ELS FONDOS
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lona on va morir el rei Martí l’Humà, donant lloc al famós compromís de Casp, fa referència pos-
siblement a la bellesa del paissatge que s’hi podrà vore. La séquia de Vistabella separa aquesta 
partida de la Torrica.

• Mont�lorit: el mateix que Mont-jui equival a Muntanya dels jueus; Mont-joi a muntanya del 
goig; Mont-i-xelvo a Muntanya del cerv; Mont-llor a Muntanya del llorer, etc. Mont-florit fa refe-
rència a una muntanya o llometa plena de flors, en aquest cas la lloma de terra on és el castell.

Els topònims Vistabella i Montflorit apareixen a l’edat mitjana, i substituiren uns topònims 
anteriors musulmans que no ens han arribat.

Seguim amb les partides amb informació d’altres autors.

• La Closa: de “Clos” equival a “tancat”. Designa un lloc tancat. La partida de la Closa estava en-
cerclada pel carrer Vall, pel carrer Nou i pel Camí de l’Horta (actualment Carretera d’Alberic). A 
més el límit que marcava la séquia Major al seu pas per aquesta partida encara reforçava més 
aquest caràcter de “Closa” o partida tancada. És una de les zones de regadiu més antigues del 
poble, tan antiga com la construcció de la séquia Major. 

• Xirell: Segons Joan Català “Xirell podria ser el topònim més remot de la Pobla, ja que sembla 
d’origen hispanoromà, tal vegada una derivació de “serreig” o “cerreig” (Coromines, Joan: Ono-
masticón VIII, 118 a24), aquesta herba gramínia científicament coneguda com setaria vertici-
lata, un nom que el trobem duplicat al Castillo de Chirel de Cortes de Pallás i a la desapareguda 
alqueria de Xirillent del terme d’Alcoi; tot i que no hi ha que descartar la possibilitat que aquest 
nom siga més tardà, ja que a la Pobla està prou arrelat el mal nom Xirell, el qual podria haver 
generat la creació d’aquest topònim” (Joan Català i Cebrià “Toponímia antiga als censals de 
la Pobla Llarga” Programa de festes de Sant Calixt 2008).

• Els Fondos: és el territori de la Pobla que limita amb el barranc de la Cubella. La paraula “fon-
dos” fa referència a una zona de depresió o de cota baixa, com és aquest territori. Aquesta era una 
de les partides que li van fer escriure a Cavanilles el text sobre la Pobla del capítol sobre el segle 
XVIII ja que aleshores, i fins fa poques dècades, estava dedicada al conreu de l’arròs.

• La Torre: aquesta partida, igual que el camí amb el mateix nom fa referència a una torre an-
nexa a l’alqueria de Torreformosa que era en  aquest camí. És la mateixa alqueria del dibuix de 
l’edat mitjana on Pere Esplugues i autoritats de Xàtiva i Alzira es juntaren per acordar els límits 
dels termes generals d’aquestes dues ciutats. Cas emblemàtic de pervivència d’un topònim me-
dieval.

• Codona: aquest topònim és una adaptacíó del nom d’una antiga alqueria medieval anome-
nada d’en Codó. Joan Català i Vicent Sanchis en “La subcomarca de Castelló i les Énoves” 
(pag. 346) assenyalen que aquesta partida podria ser una part de l’antic territori de la partida 
de Tordera avui circunscrita al terme de Sant Joanet. Aquesta partida formava part del terme 
general de Xàtiva.

• El Raconet: “racó” designa una zona de dimensions reduïdes i ben delimitada. Prové de l’àrab 
vulgar “rukún”. En el cas de la Pobla és un topònim totalment coherent amb la zona d’horta que 
dóna nom a la partida del “Raconet”. Aquest espai es troba entre una revolta del barranc de Bar-
xeta i les progressives elevacions del terreny cap a l’antiga Serreta de Carreres avui convertida 
en camps de tarongers.

• El Colmenar: significa lloc de molts bucs. Lloc on hi havia activitat d’apicultura.

• La Marjal: anomenada així perquè antigament estava destinada al cultiu de l’arròs i a més està 
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situada al voltant del barranc. De fet “marjal” s’usa sovint com a sinònim d’arrossar. És una altra 
de les partides que van provocar el text de l´il·lustrat Cavanilles contra l’arròs.

• La Mànega-Montolivet: aquesta partida està separada del terme. Antigament s’anomenava 
Montolivet. Es conreava morera i arròs.

• Serratella: diminutiu de serra, en el cas de la Pobla està justificat per la grandària superior 
de les muntanyes que té més pròximes si exceptuem la serreta de Carreres avui “transformada” 
en una finca agrícola. Joan Coromines afirma que es pot considerar com una combinació de 
dos sufixos diminutius “eta” (serreta) més “ella” (serrella) (Joan Coromines: Onomasticon 
Cataloniae, Tom VII pag.123).

• Pla: se li diu generalment, a la zona plana situada en terrenys muntanyencs o limítrofs. En el cas 
de la Pobla és la denominació que rep la zona situada entre el barranc de Barxeta  i la Serratella. En 
aquesta partida, al voltant de la Serratella, hi havia un boalar que era una zona per a criar animals 
destinats a la carnisseria del poble.

• Torrica: Aquesta partida es diu així perquè hi havia una torre xicoteta, probablement d’origen 
musulmà. Aquesta torre la tenim documentada almenys en un pleit de començaments del segle 
XVIII “Que de tiempo inmemorial y al presente ha confrontado y confronta el término y lugar 
de Rafelguaraf con la heredad del señor de la Puebla Larga, nombrada de Vistabella, en medio 
de la qual hay una casilla, corral y torre barranco en medio” (Vicent Sanchis: Introducció a la 
història de Rafelguaraf, El Tossalet i Berfull pag. 209). Segons Joan Català i Vicent Sanchis 
(La subcomarca de Castelló i les Énoves pàg 343) és el nom actual de la partida de Vistabella.

La relació de totes les generacions de poblatans i poblatanes que ens 
han precedit amb la vegetació i fauna de ribera, la de les séquies, bar-
rancs, marjals i riu Xúquer, ha estat intensa (neteja de séquies, regar, 
pescar, nadar…). El pas a unes formes de vida més urbanes ha com-
portat, sobretot per a les noves generacions, un cert desconeixement 
d’aquest ecosistema tan ric i profitós que ens ha acompanyat durant 
tota la història que estem vegent. Conèixer la nostra història és tam-
bé conèixer quin era i és el nostre medi natural. Tot i que tenim zones 
importants d’aquest ecosistema en el llac de la Pobla el barranc de La 
Cubella. Per al seu estudi ens centrarem en el més emblemàtic del ter-
me; el barranc de Barxeta. A mesura que ens apropem a les seues vores 
observem una certa vegetació en contacte amb l’aigua formada entre 
d’altres plantes per crèixens. Aquesta és una planta rastrera de flors 
menudes i blanques molt coneguda per tots els llauradors que creix du-
rant l’estiu i que en temps de fam (com a la postguerra) es menjava en 
ensalades.

També és molt abundant la paradella, fàcil de reconèixer per les seues 
fulles allargades i rebordonides, es fa rogenca quan grana en inflores-
cències atapeïdes. Una altra planta fácil de trobar és la xerevia d’aigua, 
present a totes les vores del barranc formant els típics núvols espesos 
de tiges buides i acanalades. Més lluny del contacte amb l’aigua però 
sempre a la humitat, trobem la canyota, mata de tija esvelta que des-
punta amb una inflorescència rogenca en forma d’espiga. Si la canyota 
destaca per la seua tasca depredadora, el gram encara li guanya, per-

1.3 La Vegetació i Fauna de ribera

Barranc de la Cubella

Libèl·lula emperador
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què aquesta mala brossa per excelència conquereix amb les seues 
potents arrels totes les vores de barrancs i séquies. L’apegalosa 
que com el seu nom indica té les fulles provistes d’uns pelets que 
les fan apegaloses al tacte, té les tiges quadrades. I el pa de grano-
tes, fàcil de reconèixer per les seues fulletes amb forma de llenti-
lles verdes que suren damunt l’aigua. Als peus del canyar i sempre 
en l’aigua podem trobar els matolls de més alçària com el jonc. 

També és fàcil de reconèixer la bova, que arriba fins els dos me-
tres. Les seues fulles, fibroses i resistents, han entapissat les ca-
dires de tota la vida ”cadires de bova”. També hem d’esmentar 
els llirs grocs. Les seues flors vistoses destaquen entre les seues 
fulles blanques i estretes. També hi podem trobar tot i que més 
rarament, els canyars de senill, de fortes tiges que antigament 
eren molt sol·licitades per als sostres de palla. Ocasionalment 
podem trobar un salze, arbre considerat ornamental per la seua 
bellesa.

Creixens

Pa de granotes

Lliri groc

Paradella

Garseta blanca

Madrilla

Granota comuna

Polla d’aigua

Blavet

El canyar és també el lloc de nidificació de la poca avifauna que ens queda dels temps passats 
com ara les polles d’aigua i el refugi de les tímides rates de barranc, que també ens les men-
jàvem els riberencs en altres temps no tan opulents com el nostre. Si ens remontàrem només 
algunes dècades ens adonarem de la gran abundància de granotes i serps d’aigua a les nos-
tres séquies i barrancs i amb una miqueta de sort contemplaríem com els barbs, madrilles, 
anguiles, gatets i samarucs asseguraven l’aliment de rates d’aigua i de marjal i d’algunes pa-
relles de llúdries. Sempre acompanyades de polles d’aigua, rasclons, agrons, garcetes, es-
cabussonets i collverds que nidificaven en canyars i senillars sobrevolats pels ràpids blauets. 
L’exuberància de vegetació era una festa d’insectes que nodrien a una avifauna insectívora molt 
variada; merles, tords xernes, totestius, capellans, abellerols i rossinyols entre d’altres.

1.3.1 Avifauna
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L’anomenat barranc de Barxeta naix en la vessant oest del Molló Alt, a 
uns 420 m. d’altitud, en la divisòria d’aigües entre els termes de Simat 
de Valldigna i Xàtiva (la finca del Pinar dels Frares.(...). Entra després 
en terme de la Pobla Llarga passant per les partides de Vistabella i la 
Torrica i voreja després el casc urbà de la població entre aquest i el 
barri de l’estació. (...) Però aquest barranc, malgrat que s’hi troba dins 
d’una zona de clima mediterrani, porta aigua normalment gairebé tot 
l’any, estimant-se el seu cabal mig en Carcaixent en uns 2m3/segon. 

Açò es deu a que rep les aigües sobrants de diferents séquies, sobretot 
les de Rafelguaraf, Tossalnou i Berfull, que són filloles de la sèquia Co-
muna de l’Ènova, que pren l’aigua del riu Albaida. Després va rebent 
les aigües sobrants d’altres séquies com les d’Ènova, les Foies, Major 
de la Pobla Llarga, el barranc de les Cubelles, Xiular, Oms Volteta, Cen-
sals en Carcaixent, etc.

Així entre Rafelguaraf i Berfull el barranc de Barxeta passa d’ésser una 
rambla seca a dur un curs d’aigua gairebé permanent. Açò li permet 
al barranc de Barxeta el convertir-se en l’origen de noves séquies, la 
majoria d’elles d’origen musulmà, com la de la Pobla Llarga que co-
mença prop del molí de Berfull, i les de la Coma i l’Anguilera en entrar 
en terme de Carcaixent, i que són el reg més antic d’aquesta localitat.

Amb tot el barranc de Barxeta s’ha convertit en l’actualitat en una cla-
veguera. En aquest barranc aboquen les seues aigües residuals dels 
pobles de Manuel, l’Ènova, Sant Joan de l’Ènova, Rafelguaraf, la Pobla 
Llarga i Carcaixent, que en total suposen una població de 35.000 per-
sones. Açò fa que durant l’estiu faça una pesta insuportable i al mateix 
temps ha desaparegut pràcticament tota la seua fauna, especialment 
les anguiles.

Vicent Sanchis i Martínez “Algunes notes sobre el barranc             
de Barxeta”. Revista Sénia. Ajuntament de Carcaixent. 1985.

1.3.2 El barranc de Barxeta

El barranc de Barxeta al seu pas per La Pobla
amb el pont nou de fons

Al seu pas per Mon�lorit

Al seu pas per la partida 
del Raconet

Barranc desbordat. Foto: Peque.
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“El barranco de Barcheta y el río de los Ojos se forman dentro de la Ribera. En los confines del 
término de Carcaixent  y la Pobla de los sobrantes de la azequia de la Enova, y algunas pocas 
tierras pantanosas, se forma el barranco de Barcheta, el qual habiendo caminado en sus curvas 
legua y media se introduce por la orilla derecha del Xúcar al puente mismo de San Agustín de 
Alcira, habiendo recogido antes el barranco de Aigües Vives y otros más pequeños. (...) Las 
aguas (del barranco) de  Barcheta  y río de los Ojos nadie, que yo sepa las bebe, por ser de mal 
sabor, como recogidas de pantanos, y azarbes, y del sobrante de los arrozales. “

Capítol I “Descripción topográ�ica de toda la Ribera del Júcar” pag 73-74. “Epidemias y 
paludismo en la Ribera del Júcar”, el qual és l’edició  del manuscrit de Francisco Llansol 
“Topogra�ía médica general de la Ribera del Júcar y particular de la villa de Alcira” (1797). 
És l’ únic text antic del que tenim referència que parla del barranc. 

Text més antic sobre el barranc de Barxeta

MurtaMargalló

1.4 La Serratella i la seua vegetació
La serra calcària situada al llevant del terme s´anomena la Serratella. Dóna nom a un dels 
carrers més antics del poble, el carrer Muntanya. En aquesta serra, ens trobem una vegetació i 
paisatge forestal típicament mediterrani, boscos de pins blancs alternats de zones de matolls 
i herbes de la serra. Aquestos espais de matoll, més o menys espesos, són propis de zones que 
han patit incendis o que no han sigut alterades i s’han pogut regenerar amb el pas dels anys. 
En el cas de les zones que han patit incendis, l’orientació de les vessants respecte al sol i al 
vent és un factor que decidirà la regeneració progressiva de l’hàbitat o la ràpida erosió del 
seu sòl: els ombrius, més humids i verds o les solanes més pelades de vegetació. En el segon 
cas, tenim les vessants cap al sud i llevant de la serra (a carasol), on puguem observar l’erosió 
que produeixen les fortes pluges de la tardor arrossegant el substrat del sòl i deixant la pedra 
viva (calcària) al descobert.
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En la vegetació d’aquestes vessants podem trobar 
matolls del tipus semidesèrtic com les punxonoses 
argelages; plantes maleïdes per tot aquell que 
intenta obrir-se pas passant al través, però que en 
contrapartida els  seus manolls s’han utitilitzat tota 
la vida  per a netejar el tubs de les xemeneies. Tenim 
les esparragueres, plantes que ens ofereixen els seus 
deliciosos espàrrecs, però que al estar ben protegits 
dins de les seues punxonoses mates  dificulten molt 
el seu accés per a poder-los collir. A més podem 
trobar mates de l’espart; matèria prima de la qual 
encara es fan artesanalment cordells, espardenyots i 
sàrries. O el margalló, emparentat amb les palmeres, 
de mèdula molt bona de menjar i que antigament era  
la delícia de fires i porrats. És fàcil observar ací les 
mates fortament aromàtiques que ambienten la serra 
com el romer (romaní) i el timonet utilitzades en 
infusions terapèutiques i també com a condiments. 
Esporàdicament trobem la ginesta, arbust de molta 
brosta i de flors vistoses, de les seues fortes tiges 
cilíndriques es feien antigament els ramassos per 
agranar. Tant la ginesta com les �igueres de pala, o 
els cactus dipositats a la serra de forma negligent, són 
espècies molt invasores que colonitzen ràpidament 
alguns peus de serra i barrancons. El sepell; qui no 
ha fet petorrets escampant les seues rames florides a 
la llar del foc de l’hivern? No oblidem les herbes com 
l’aromàtic espigol que ha sigut l’ambientador casolà 
present de sempre a les nostres cases i el raïmet de 
pastor, herba que lleva la cremor.

Als ombrius més amagats trobarem el té de roca que 
com el seu nom indica és molt agradable per a beure´l 
en infusions. També trobaríem arbustos significatius 
com  el llentiscle i la murta de simbolisme gloriós 
i festiu per als valencians que des dels temps de 
la Shàrquia musulmana celebraven les festivitats 
enramant els carrers amb aquestes plantes.

Si deixem els espais oberts i ens endinsem en la 
zona de pinar trobarem una vegetació arbustiva més  
barrejada que forma el boscatge que hi ha baix dels 
pins, el sotabosc, aquest és més espés a la perifèria i 
s’aclareix cap al centre del pinar. En la zona de matoll 
podem trobar a més de molts dels arbusts descrits 
altres com la coscolla, arbust emparentat amb la 
carrasca i l´arborç, arbust de més alçària conegut 
pels seus fruits bons de menjar, anomenats arborços 
o cireres de pastor. L’aladern i l’arçot, matolls de 
llargues tiges i fulles menudes. També tard o aviat 

Timonet

Sepell

Romer
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toparem amb la pebrella, endemisme valencià utilitzat com a condiment i per adobar les 
olives en salmorra. Una altra herba freqüent és també el lligabosc, arbust més escàs d’aspecte 
ornamental i oloroses flors.

A la zona boscosa, evidentment l’arbre més comú, present a totes les serres costaneres i de 
l’interior, és el pi blanc  (Pinus Halepensis), que per cert és el pi que millor resistència ofereix 
a la sequera i a la contaminació. Entre aquests hi ha intercalat algun pi pinyoner molt més 
escàs, per baix dels quals es poden arreplegar els seus saborosos pinyonets dins d’una corfa 
dura.  També als espais més oberts i perifèrics del pinar apareixen els garrofers i les oliveres 
bordes. El garrofer és un arbre molt significatiu en la cultura ancestral mediterrània. Ha sigut 
aliment en èpoques de fam, fins i tot de la farina de les seues llavors dolces (garrofí) es feia un 
succedani del xocolate. Actualment les garrofes són l’aliment energètic de tota la vida per al 
bestiar, encara que també té un ús industrial com additiu alimentari i espessidor. 

En les zones centrals del pinar, molt més aclarides de matolls, queda visible l’extensa capa 
de pinotxa seca dels pins, que acumulada en el pas dels anys forma el ric substrat orgànic 
inferior on es genera la terallina de fongs coneguda com miceli. I és en aquest nivell, associats 
en simbiosi a les arrels dels pins, on naixen els esclatasangs. Fins i tot quallen arrimats a les 
pedres. Els de la Serratella són molt gustosos, però cal advertir de la mala costum de molta gent, 
que en les seues eixides massives a la tardor, escarben i regiren la pinotxa de forma incorrecta 
per a buscar-los. I deixen la valuosa capa de miceli i el substrat orgànic voltejats i exposats a la 
sequera de l’estiu. 

Però aquest paisatge de pins no és el que ha existit sempre ni molt menys és  el bosc autòcton 
mediterrani, encara que pugam creure el contrari perquè sempre hem conegut els pins a la 
serra. Durant l’època romana i musulmana i també quan es va fundar la Pobla el 1317 les 
nostres serres eren espesos boscos de carrasques i a les vessants més humides, creixien arbres 
de fulla caduca com els freixes, servers i també, tot i que més localitzats, els altius lledoners 
que li donaven a la serra un aspecte molt diferent. Els boscos de pins que avui coneguem són 
la conseqüència d’una lenta i continuada degradació que ha fet l’home al seu medi forestal 
mitjançant tales abusives dels arbres, incendis continuats i posteriors pastures que han impedit 
la delicada regeneració de l’alzinar donant pas a la progressiva introducció dels pins.

Serpell amb pins en la SerratellaPi blanc
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Artista

Fauna i vegetació al voltant de la Cova Negra (Xàtiva) durant el paleolític

2PREHISTÒRIA: EL PALEOLÍTIC 
ALS VOLTANTS DE LA POBLA

Hola, em dic Artista, els de la colla m´ anome-
nen així perquè faig uns dibuixos molt bonics 
en les parets de la cova. Visc amb la meua famí-
lia en  la Cova Negra, a prop de la futura Xàtiva.

T’he fet aquest dibuix perque veges com viví-
em en el paleolític. En aquell temps, les perso-
nes menjàvem dels aliments que aconseguíem 
amb  la cacera, la pesca i la replega de fruits 
i vegetals. La caça de la cabra i el cèrvol sub-
ministrava la major part de la carn, però tam-
bé s´apro�itaven per a menjar el cavall, el bou 
salvatge, els conills, el porc senglar i el cabirol. 

Ens instal.làvem en coves i vivíem en algun lloc 
de manera provisional, mentre hi hagués ca-
cera. En acabar-se buscàvem zones amb més 
abundància d´animals.



17

HISTÒRIA DE LA POBLA LLARGA PREHISTÒRIA: EL PALEOLÍTIC ALS VOLTANTS DE LA POBLA

S’han trobat restes del paleolític en algunes coves de la Ribera com a Sumacàrcer, Sueca i Fa-
vara. La més important per les seues troballes és la Cova Negra, a la comarca de la Costera, on 
varen viure colles de caçadors durant molt de temps.

Pel que fa a la Pobla durant aquesta etapa dos camins que travessaven el poble comunicaven les 
muntanyes properes de l’est amb el riu Xúquer: 
- El camí del Pinar al Xúquer, el qual venia de la serra de Realenc. Seguia pel que és avui el carrer 
Muntanya, continuava pel carrer Nou i pel camí de la Torre arribava al Xúquer per la partida de 
les Algoleges de Castelló.
-El camí de la Serratella al Xúquer. Aquest camí que baixava com ara de la Serratella, seguia 
paral·lel al llit del barranc i enllaçava amb la carretera d’Alberic per l’ecoparc.
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Lluna

Hola, em dic Lluna. Visc en el poblat de la 
il.lustració i us contaré algunes coses de la meua 
època. Aquest període es diu el neolític. Si tornà-
reu 7000 anys cap arrere viuríeu com en el dibuix. 

Nosaltres, a diferència dels que vivien a la cova 
del paleolític sabem treballar la terra i domes-
ticar animals. Aquesta nova manera de viure 
s’ha estés per tota la Mediterrània gràcies als 
contactes que tenim amb persones d’altres po-
blats que venen d’altres costes de la mar. 

Sabies que durant el neolític no existien les 
nacions? Poc a poc les riberenques i riberencs 
hem aprés a conrear el blat i l´ordi, usem el 
molí de mà (fet de pedra) per a moldre el gra 
i elaborem vi i oli. També tenim en el poblat 
cavalls, gossos, cabres, ovelles, bous i porcs. De 
tots traguem pro�it. Sabem  guardar el menjar 
i ja  practiquem la vella dita que diu “Qui guar-
da quan té menja quan vol”. 

Durant el neolític les colles de llauradors i pastors seran més nombroses i es faran sedentàries i 
encara que continuaven vivint  en coves començaren a fer petits poblats de barraques prop de rius i 
barrancs, a fabricar ceràmica (gots, safes...) la qual decoraven i ornaments (collars, polseres...).

També començaren a fer instruments per al treball (corbelles de fusta i ós). Precisament just al 
costat de la Pobla tenim dos jaciments del ne-
olític: el poblat de l´Alt de la Bateria a Castelló 
i la Cova del Lledoner a Carcaixent.

En aquesta cova de Carcaixent, que estigué 
poblada fins l´època ibèrica, tenien animals 
domesticats i plantaven blat que segaven 
amb corbelles. Va ser en aquesta etapa quan 
va nàixer el comerç entre els diversos poblats. 

Anaven fent-se sendes i camins conseqüència 
dels freqüents desplaçaments per al treball i 
per al comerç. L´actual carretera de la Pobla a 
Carcaixent i Manuel (d´abans de la circunval-
lació) està construïda sobre una antiga ruta 
de la prehistòria. Era un antic camí que vore-
java les terres pantanoses que avui formen la Reconstrucció d’un home i un xiquet del neolític

PREHISTÒRIA:
EL NEOLÍTIC A LA RIBERA
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Ribera Baixa. Aquest camí l’aprofitaren els ibers en la seua Via Heraclea i després els romans 
per a la Via Augusta.

“La Carretera de Xàtiva a Alzira, que al seu pas per la Pobla recorre el carrer Lorenzo Santamaría, 
el carrer Major i el carrer Vall. Sembla que va aparéixer més tard, en l’Edat dels Metalls, probable-
ment ja en l’Edat del Coure. És per això que el primer nom que se li va assignar a aquesta via va 
ser la Ruta dels Metalls, uns minerals que, com que ací en la nostra costa mediterrània no existien, 
s’havien d’importar de les mines andaluses. Per a l’època ibèrica se la sol denominar la Via Her-
cúlia i després els romans l’anomenaren la Via Augusta“. Joan Catalá i Cebriá, Evolució urbana 
de la Pobla Llarga, llibre de festes Sant Calixt 2012, pàg. 35.
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HISTÒRIA DE LA POBLA LLARGA4
La Dama
de Manuel

Ara em toca a mi. Sóc la Dama de Manuel, una 
dona ibera que visc en el poblat del dibuix. Es 
diu l’Alt del Valiente, en la serra del poble actu-
al de Manuel. 

Fixeu-se com els meus amics treballen els me-
talls, estan fent corbelles, aixades i llegons per 
a treballar millor els camps que tenim pels vol-
tants del poblat; els actuals territoris de Ma-
nuel l’Ènova, Rafelguaraf, la Pobla, Sant Joa-
net, Senyera, Castelló… També haureu vist que 
tenim molts ramats d’ovelles i cabres que ens 
proporcionen carn, llet i llana. A més disposem 
de bona cosa de  porcs i  gallines. 

El cavall s´apro�ita per a montar. I el bou s’usa 
per al treball del camp. Però no vull acomia-
dar-me sense dir-vos que la meua especialitat 
és cuinar les anguiles, tenques, barbs i madri-
lles que pesquem els meus amics i jo en el riu 
Albaida i al barranc de Barxeta, sobretot du-
rant les plujes de la tardor.

Els ibers realitzaren canvis i innovacions impressionants respecte a la Cultura del Bronze ante-
rior, que era la cultura més avançada del neolític. Moltes d’aquestes innovacions procedien dels 
fenicis, cartaginesos i grecs instal.lats a les nostres costes.

• Desenvoluparen un utillatge agrícola, de ferro, que amb poques variacions, ha seguit em-
prant-se als nostres camps fins fa unes dècades i en alguns casos fins ara: relles, esporgadores, 
l´aladre, tirat per un parell de bous, les aixades, la corbella, el llegó (utilitzat principalment en 
les operacions de reg). A més els ibers milloraren extraordinàriament el conreu de la vinya, 
l’olivera i la producció de vi i oli. També conrearen xicotetes hortes amb encisams, carxofes i 
llegums. Tot sense abandonar el blat i la civada, una de les bases de l´alimentació. La figuera, 
magraners, datilers i ametllers també foren coneguts pels ibers.

Eren bons caçadors (cèrvols, porcs senglars, llebres i conills) i qualificats pescadors amb les 
seues embarcacions, xarxes i hams.

El treball dels metalls va ser una de les seues especialitats. S´han trobat forns domèstics de 
fundició de ferro i plata, i els seus productes tenien fama en tota la Mediterrània. A més de 
l´utillatge agrícola que hem dit cal assenyalar l´armament de ferro (llances, escuts, puntes de 
fletxa...) o els objectes de bronze (anells, polseres, botons...).

• L´alfareria destaca especialment en aquesta cultura. La producció ceràmica va ser d´una gran 
varietat: àmfores, plats, copes, olles, brasers, cassoles, ampolles, gerres...). Altres conquestes 
d´aquesta civilització foren la pràctica de l´escriptura i l´acunyació de moneda pròpia.

ELS IBERS
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Reconstrucció d’un casa i un carrer iber a la Bastida de les Alcusses (Moixent).
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Aquesta civilització romana va ser possible gràcies, en part, a les calçades romanes. La Via 
Augusta, per exemple, unia tota la costa de Roma a Cadis, comunicant totes les ciutats de la 
costa: Ruscino (Rosselló), Barcino (Barcelona), Tarraco (Tarragona), Dertosa (Tortosa), Sa-
guntum (Sagunt), Valentia (València), Saetabis (Xàtiva).

Imaginem-nos els romans i els seus esclaus transportant, picant, col.locant les lloses de pedra  
i provant el sòlid paviment de la nova calçada que un dia seria el primer carrer de la Pobla 

(carrer Major-Vall).  

Els enginyers romans tingueren l´encert de situar fora del 
pla d´inundació (la marjal) del proper barranc de Barxeta 
la nova calçada. Dos mil anys després el municipi de la Po-
bla Llarga encara ha seguit aquella prudent decisió romana 
en el Pla General d´Ordenació Urbana evitant que el poble 
s´estenga cap a l´ancestral marjal del barranc de Barxeta.

HISTÒRIA DE LA POBLA LLARGA5
El Xativí

Em presente, em dic “El xativí” i sóc un esclau 
romà. Vaig caure presoner quan, amb la gent 
del meu poblat iber, intentàrem defensar el 
nostre territori dels invasors romans. Ara em 
dedique a treballar amb els obrers i esclaus 
que estem construint la Via Augusta. Sí, la que 
vegeu en  la il.lustració que us he dibuixat.

Ja sabeu que molts aspectes de l’actual cultura 
europea són herència de la civilització roma-
na: la nostra llengua, el valencià, i d´altres veï-
nes (castellà, gallec-portugués, asturià, occità, 
francés, italià...) les quals provenen del llatí. La 
base del dret actual també és romà i el cristia-
nisme, després de segles de persecució, arribà 
a ser la religió o�icial de l´imperi, i encara el 
Papa resideix a Roma.

Miliari per a marcar
el recorregut de les calçades

CIVILITZACIÓ ROMANA

Restes de calçada romana
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Cada vegada que les pluges són molt intenses el barranc ens recorda quin és el seu llit real. 
Aquesta idea ens porta a esmentar les constants riuades del Xúquer i els seus afluents, al llarg 
d´aquestos vint darrers segles. Les constants avingudes amb fang, pedres i d´altres materials 
han fet que el nivell del terra haja pujat un metre i mig aproximadament a la Ribera Alta. 

Així s´explica en bona part perquè no es conserva el paviment original de la Via Augusta. Una 
part d´aquesta elevació del nivell del terra (la que s´ha realitzat de l´edat mitjana fins ara apro-
ximadament) la podem apreciar a l´ermita de Sant Roc on es pot comparar el nivell de la base 
de l´ermita amb el dels horts actuals que l´envolten. Qui sap si part d´aquelles lloses de la cal-
çada romana no s´aprofitaren en construccions d´alqueries i molins musulmans o en les seues 
séquies i pous.

Així s´explica en bona part perquè no es conserva el paviment original de la Via Augusta. Una 
part d´aquesta elevació del nivell del terra (la que s´ha realitzat de l´edat mitjana fins ara apro-
ximadament) la podem apreciar a l´ermita de Sant Roc on es pot comparar el nivell de la base 
de l´ermita amb el dels horts actuals que l´envolten. Qui sap si part d´aquelles lloses de la cal-
çada romana no s´aprofitaren en construccions d´alqueries i molins musulmans o en les seues 
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Sabeu que es va trobar a l’Ènova restes d’una vil·la romana fent les 
obres de l’AVE? Les vil·les eren grans finques agrícoles que disposa-
ven de dependències per als treballadors i esclaus, la casa del propi-
etari, magatzems i estables per als animals. Sembla que les troballes 
de Benivaire (Carcaixent) i el pedestal romà de Ternils procedeixen 
d´antigues vil·les romanes. 

Aquestes vil·les aprofitaven les facilitats de transport de la Via Au-
gusta i alguns historiadors suposen que estarien relacionades amb 
Saetabis, l´actual Xàtiva. Prop de l’Ènova s’han trobat les carrilades 
que usaven els romans per a portar el marbre de les muntanyes del 
Buixcarró a les ciutats.

Carrilades fetes pels carros per 
traure les pedres de la pedrera
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HORT DE CAMALS O DE DON PEDRO.
Una possible vil·la romana

Indret situat a la vora dreta de la carretera la Pobla-Carcaixent (...) 
una zona on es localitzaren abundants fragments de ceràmica co-
muna romana, així com diverses mostres de ceràmica vidriada me-
dieval. Una prospecció més exhaustiva podria aclarir si potser ací 
s’assentà una antiga posta o vil·la romana, pel seu emplaçament a la 
vora de la Via Augusta.

Joan Català i Vicent Sanchis (2011)
«La Subcomarca de Castelló i les Énoves» Pag. 340.

Hort de Camals a l’entrada de 
la Pobla des de Carcaixent, on 

s’han trobat vestigis romans

PONT DEL MOLÍ DEL CABANYAL

Soterrat l´any 1969 baix de la carretera de Carcaixent o an-
tiga calçada romana, davant de l´antic molí (hui restaurant), 
on s´inicia la carretera d´Alberic. Aquest pont, encara que en 
un principi s´apuntava un origen romà, potser es construí 
cap a l´any 1320, quan sembla va ser eixamplat el Camí Reial 
de Xàtiva, ja que té la mateixa amplària que aquesta carrete-
ra. Per baix d´ell passaven les aigües sobrants que hi havien 
mogut les moles de l´antigament anomenat molí de Baix, les 
quals es dirigien a desaiguar al barranc de Barxeta.

Joan Català i Vicent Sanchis (2011)
“La Subcomarca de Castelló i les Énoves”, p.340.

TERNILS
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DE SANÇ
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A
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(XÀTIVA)

A
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(ALZIRA)

NECRÒPOLIS 
DE LES FOIES

(MANUEL)

LA VIA AUGUSTA AL SEU PAS PELS VOLTANTS DE LA POBLA.
Llocs on s’han trobat restes de l’època romana

Partida de la Calçada: Nom de la partida 
entre la Pobla i Cogullada que fa refe-
rència a l’antiga via romana.

Antic monument en record de la Via Augusta 
que estava situat al costat de la gasolinera



HISTÒRIA DE LA POBLA LLARGA

26

Sóc Mohamet, visc a l’alqueria de Vis-
tabella, que ara es diu Cases d’Esbrí. És 
la que vegeu en el dibuix. Ací puc fer 
dos collites a l’any perquè tenim aigua  
per a regar de la séquia Comuna de 
l’Ènova. Algunes famílies ens hem jun-
tat per a construir el pont de l’Ase. 

L’ hem fet tan bé que després de molts 
segles encara aguanta sense caure. 
He de dir-vos que estic molt orgullós 
quan dieu que eixe pont el feren els 
moros. La sénia que vegeu la férem 
per a poder distribuir aigua on no 
arriba la séquia Comuna. Encara no 
haveu llegit la llegenda de la sénia de 
la Pobla?

Els musulmans portem ací 6 genera-
cions, la meua família veníem de la 
zona d’Alger, la capital d’Algèria sí, 
la ciutat dels melons d’Alger. Si conti-
nuen les bones collites faré un viatge 
a La Meca. Jo en compte d’acomia-
dar-me diguent Adéu, diré; ¡que Alà 
vos guie pel bon camí! 

HISTÒRIA DE LA POBLA LLARGA6 ETAPA MUSULMANA

Mohamet

Pont de l’Ase
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EL POBLAMENT MUSULMÀ A LA POBLA

“Quan arriben els pobles àrabs a les nostres terres tinguem provat que s´establiren en la partida 
de la Torrica, la més alta cultivable de tot el terme, allí hem trobat un cementeri d´aquesta època i 
tornarem a mencionar el “Pont de l´Ase” ja que el seu origen podria també ser musulmà. Pel que 
respecta al casc urbà únicament podríem afirmar amb certesa que és d´aquesta època la Torre del 
Castell de Termens (actual guarderia municipal) de la que tinguem algunes ceràmiques que així ho 
demostren.“

Tret de l´article de Balbí-Josep Serena “ Sobre els orígens de La Pobla Llarga”.
Programa de Festes de Sant Calixt 1997. Ajuntament de La Pobla Llarga.
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La civilització musulmana a l´antic Regne de València va ser molt intensa. Una sèrie de raons 
van fer possible que els antics pobladors hispano-romans i l’escassa aristocràcia visigoda pac-
tara amb l´exèrcit musulmà. Poc a poc els descendents dels ibers i romans acabarien conver-
tint-se a la fe d´Alà i adoptant alguns elements culturals de la nova religió com la llengua àrab, 
la qual es va estendre, en un procés que va durar més de 500 anys, a tota la població. Aquest 
procés va ser facilitat per la vinguda a les nostres terres de moltes famílies berebers i àrabs 
organitzades en tribus que s’instal·laren en alguns territori fèrtils com eren molts llocs de la 
Ribera (Benimaclí, Benimuslem, Benivaire...).

Com consta en el mapa dels territoris musulmans també als territoris propers a la Pobla hi 
havia poblament a l´etapa musulmana: Rafelguaraf, Berfull, Alberic, Benimaclí, Benivaire, Beni-
mexís, Alborgí, Castelló, Carcaixent, Ternils, Cogullada, L`Ènova (anomenada Yanuba), Manuel, 
Sant Joanet. A més de les importants ciutats d’Algezira i Xàtiva.

Pel que fa a la Pobla cal destacar el poblament a la partida de Torrica o Vistabella. Probablement 
les famílies que s’hi instal·laren provenien de les alqueries properes, atretes per l’augment de 
les terres de regadiu gràcies a la construcció de la séquia de Vistabella. Els vestigis que ens han 
arribat són els següents: 

• Les restes humanes de fossar islàmic de l´alteró de la Torrica (abans Hort d´Iváñez de Lara i 
actualment Hort d´Enrique Ferrero). Joan Català i Vicent Sanchis (2011) “La Subcomarca 
de Castelló i les Énoves”, p.341.

Cases d’Esbrí antiga alqueria musulmana de “Vistabella”

6.1 Musulmanes i musulmans
a la Ribera Alta i a la Pobla

Resta d´un crani humà del fossar islàmic de l´alteró 
de la Torrica, amb el cap en direcció a La Meca.

Foto cedida per Joan Català. 
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• El pont de l´Ase, l´antiguitat del qual està rela-
cionat amb la construcció durant l´època islàmi-
ca de la séquia Comuna de l´Ènova. Els sobrants 
d´aigua d´aquesta séquia causaren que aquest 
barranc que anava quasi sempre sec portara un 
toll d´aigua continuament. Així es va fer necessari 
la construcció del pont de l´Ase. D´aquesta mane-
ra travessaria el toll un antiquíssim camí ramader 
que baixava de les muntanyes del Realenc (Serra 
Senill) passava per Sant Joanet i acabava en el riu 
Albaida. Joan Català i Vicent Sanchis (2011) “La 
Subcomarca de Castelló i les Énoves”, p.341. 

Els darrers estudis de Joan Català sobre l’etapa 
medieval, tant musulmana com cristiana han 
afegit nova informació sobre alqueries musul-
manes al voltant de la Pobla. Ja n’hem parlat de 
Vistabella. Ara afegim les següents; 

• Alqueria de Montflorit. Estava emplaçada en el 
Molí de Sant Joanet (rotonda a Sant Joanet). Dis-
posava de séquia pròpia procedent de la séquia 
Comuna. És la que després s’anomenaria séquia 
Major. I que a l’època musulmana només arriba-
ria fins al Regatxol (front al Camp de futbol). 

• El Palmellot (ara zona de l´Hort del Fornet - 
Motor de Fusterico). Un territori que era abans 
de secà i que a l’època medieval rebia el nom 
d’Alqueries de na Martina.

• Alqueria de na Codona. Situada a l’antiga Casa 
Roja, dóna nom a la partida. 

• Alqueria de Montolivet. Actual partida de la 
Mànega.

• Alqueria de Torreformosa. També rebia el 
nom de Vilaformosa. Alqueria situada en el 
camí de La Torre, on estava l’Olivar del Tello. 
Aquesta alqueria pertanyia, en l’època cristia-
na a Pere d’Esplugues.

• Alqueria “El Xirell” emplaçada al voltant de 
l’actual restaurant “El Molí” del Cabanyal.

D’altra banda Balbí-Josep Serena esmenta 
també a l’article “Sobre els orígens de La 
Pobla Llarga” que s’han trobat algunes cerà-
miques del període islàmic a l’antic Castell de 
Tèrmens (l’actual escoleta municipal), el qual 
diu que podria haver-se construït sobre les 
restes d´una torre musulmana.

Camí de la Torre, on estava situada la Torre Formosa

Camí Hort del Fornet

Caseta de Pasqual Talens, darrere estava l’Alteró 
del Tello, on se situava la Torre Formosa
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Ternils estava ubicada als voltants de l´ermita de Sant Roc al costat de Cogullada.

Diversos aspectes de l´ermita. Porta musulmana. Vestigi de decoració mudèjar a l´ermita.

“Ternils era el nom d´una antiga alqueria musulmana. El poblament musulmà era molt dife-
rent a l´actual, i estava basat en petits llogarets, anomenats alqueries o rahals, habitats per 
unes 50 o 100 persones. Aquestos depenien d´un castell o d´una ciutat, en aquest cas de la 
“madina” d´Alzira, i eren governats per les aljames o consells de vells. Les alqueries sem-
bla que estaven habitades per clans familiars de tipus gentilici, com fan pensar els noms 
començats per “beni”, fills de... en canvi els rahals eren finques particulars de l´aristocràcia 
musulmana. En l´horta de Carcaixent trobem en el segle XIII aquest tipus de poblament 
típicament musulmà, amb les alqueries de Ternils, Benimaclí, Benivaire, Cogullada, Carcai-
xent, l´Alborgí, Torre Murada, etc.

Durant la reconquesta aquestes terres són repartides entre els cristians vinguts, encara que 
gran part de la població musulmana segueix vivint a l´horta de Carcaixent. Ternils s´hi con-
verteix en cap de l´esglèsia parroquial d´aquestes alqueries i també de la Pobla Llarga; en 
1493 tenim notícies que la població de Ternils tenia 55 habitants.

Fins i tot coneguem amb exatitud l´extensió d´alguna d´aquestes alqueries, com Benivaire que 
tenia 1800 fanecades de terra.”

“L´Esglèsia de Ternils i l´àntic poblament de l´Horta de Carcaixent”. Sènia.
Butlletí d´Informació Municipal de Carcaixent. 1985. Sense autor. 

6.2 Ternils: Una alqueria musulmana
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6.3 Geografi a històrica de la Ribera a 
l’etapa musulmana
“En conquistar el país, els cristians trobaren tres realitats fonamentals quant a l’organització 
sòcio-política.

L´entitat de població major és evidentment, la ciutat (madina), de la qual Alzira n´és un bon 
exemple. Aquesta madina reuneix, a més d´una població major que les altres entitats de pobla-
ció, unes activitats específicament urbanes dintre el marc de la civilització islàmica medieval. 

Poder polític autònom (hi ha el sa’is o governador pràcticament independent a Alzira al mo-
ment de la conquesta), institucions jurídico- religioses superiors (mesquita, catedral i escoles, 
presència d’un alcadí o jutge major, i d`un cos de juristes o alfaquís), activitats comercials espe-
cífiques (zocs i alfandecs, i un funcionari encarregat del seu bon funcionament: el mustassaf o 
muhtasib), banys etc. 

El terme propi d´Alzira sembla haver inclòs els actuals municipis d’Albalat, Algemesí, Benimus-
lem, Carcaixent i Alzira, Guadassuar, Benimodo, Carlet i l´Alcúdia, Montortal, Massalavés, Albe-
ric. Aquestes poblacions corresponen totes o quasi totes a primitives alqueries musulmanes, 
però n’hi havia moltes més (Benivaire, Segairen, Pardines, Benirabea, etc) algunes d’ elles teni-
en torres, però possiblement no totes. Les torres no tenien caire senyorial, i pertanyien adés a 
les comunitats rurals, adés al poder central públic, servint de vigies i de defensa de les alqueri-
es, les quals no corresponien a finques rurals, sinó a poblats de camperols lliures i propietaris 
de llurs terres.

El terme d’Alzira fitava al nord amb el de València (que incloia Benifaió, Alginet i Sollana) i pels 
altres costats, amb els castells que envoltaven la ciutat: Sumacàrcer, Alcalà, Marinyén, Corbera, 
Castelló i Tous.

Aquests castells corresponien generalment a antics poblats fortificats situats a les zones altes, 
que es remuntaven a l’alta edat mitjana. Constituïen altres tants centres de termes la població 
dels quals o aljama, gaudia de cert grau d’autonomia sòcio-política respecte del poder central, 
els representants del qual habitaven a la madina.(...).

Hi existia una aristocràcia del poder i de la riquesa, lligada a les activitats comercials i a l´Estat 
però devia representar una classe relativament mòbil i poc estable, que no detentava sobre 
la terra uns drets comparables als que caracteritzaven la classe feudal i senyorial occidental. 
Aquests ciutadans rics posseïen finques rurals que s´anomenaven rahals (els nombrosos rafal, 
ràfol, en la toponímia).”

CORTÉS, Josepa, FURIÓ, Antoni, GUICHARD Pierre i PONS Vicent (1981).
“Les alqueries de La Ribera: Assaig d´identi�icació i localització”.

Economia agrària i Història Local (1ª Assemblea d´Història de La Ribera),
Alfons el Magnànim, València pp 211-212.     
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• Palmellot: actual zona del Fornet i la Venància.

• L’ Alcúdia esdevindria l’alqueria medieval de Torreformo-
sa, propietat de Pere d’Esplugues, on es van reunir les au-
toritats d’Alzira i Xàtiva per tal de delimitar els respectius 
termes generals.

• Rafal Abefa: actual placeta de la Mare de Déu.

Per al terme de La Pobla seguim la proposta del llibre de 
Joan Català i Vicent Sanchis (2011) “La Subcomarca de 
Castelló i les Énoves” i la de l’article “Geogra�ia i toponí-
mia anteriors a la fundació de la Pobla” de Joan Català i 
Cebrià. Programa de festes de Sant Calixt 2004. Ajunta-
ment de la Pobla Llarga.

ÈPOCA MUSULMANA.
NUCLIS DE POBLACIÓ

AL VOLTANT DE
LA POBLA
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6.4 Origen de la séquia Comuna
de l’Ènova
“Tots els indicis apunten a que la séquia tinga l’origen en l’època de dominació musulmana, 
encara que en algun moment s’ha volgut atribuir als recs valencians un origen romà. La gran 
diversitat de troballes de l’època romana pel territori de la séquia: la necròpoli de les Foies, 
el Castellet de Sanç, les pedres que hi ha incrustades al campanar de l’Ènova, les monedes ro-
manes trobades i la proximitat amb la gran Saetabis Augusta, podrien fer pensar en aquesta 
hipòtesi romana. Però el més probable sembla l’origen musulmà.

Quan es reparteixen les terres conquerides als musulmans, ja es nomena un molí entre l’Ènova 
i Castelló el que fa pensar que hi havia una séquia que li donava força per moure les moles, i no 
pot ser altra que la séquia del Terç; i si ja existia aquesta séquia, existia la Comuna d’Ènova de 
la qual és una fillola. Hi ha també al Llibre del Repartiment molts apunts de terres d’Ènova que 
ja són de regadiu.

El que no podem datar amb precisió és a quin segle del domini musulmà pertany la séquia o el 
seu primer traçat. Abel Soler ha plantejat una hipòtesi suggeridora, situant l´origen de la séquia 
al segle VIII o IX, basant-se en les mesures de les terres fertilitzades per la séquia. 

El document més antic que es conserva que anomena la séquia, és de 1325. També tenim un 
document de 1370 que alça acta d’una reunió a Ternils (ermita de Sant Roc a Cogullada) on es 
parla del sequiatge que han de pagar els beneficiaris de les séquies d´Algirós i d’Ènova. Els es-
corrims de la séquia d´Ènova, pel barranc de Barxeta, anaven fins a Carcaixent.”

Cequia Vocata De Enova et de Castilione. Catàleg de l´exposició de la sèquia Comuna de 
l´Ènova. Associació Cultural Mitja Galta. Manuel 2002.

Actual séquia de Vistabella, �illola de la séquia 
Comuna de l’Ènova, també d’este període.

Séquia Comuna al seu pas per l´Ènova
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Jaume I, rei de la Corona d’Aragó, formada per Aragó, Catalunya i el Regne de Mallorques co-
mença la primera meitat del segle XIII la conquesta i repoblació del regne musulmà de Valèn-
cia. En aquests anys s’origina l’actual distribució de llengües a la Comunitat Valenciana. A les 
comarques de l’interior (Alt Palància, Racó d’Ademús, Alt Millars, La Serrania...), amb majoria 

7 ETAPA FORAL I CRISTIANA:
FUNDACIÓ DE LA POBLA

7.1 La conquesta i repoblació cristiana 
a les nostres terres
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de pobladors aragonesos es parlarà  l’aragonés-castellà. A les comarques litorals i algunes de 
l’interior com els Ports de Morella, la Vall d’Albaida, l’Alcoià...) amb majoria de pobladors cata-
lans i també catalanoparlants de comarques orientals d’Aragó predominarà entre els cristians 
la llengua catalana, que els valencians i valencianes anomenem valencià.

De tota manera en aquells anys la llengua majoritària era l’àrab dels musulmans, ja que gràcies als 
pactes amb Jaume I, la majoria es quedaren al Regne de València. També vingueren a quedar-se 
moltes famílies occitanes i navarreses. Tot aquest llarg procés d’immigració, que va durar fins 
després de  l’expulsió dels musulmans el 1609 està simbolitzat en tots els cognoms valencians.
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Roser Cucó

Hola sóc Roser Cucó. El meu home i jo vivíem a Alzi-
ra. En aquesta ciutat s’instal.laren els nostres pares 
procedents de Tàrrega i Balaguer. Ens assabentà-
rem que en Pere d’Esplugues buscava famílies per 
a viure en la nova Pobla que està edi�icant-se en el 
Camí Major, entre Cogullada i Sant Joanet. 

Per a nosaltres va ser una gran alegria perquè ens 
havíem casat i a Alzira no teníem terres. Ací va 
nàixer la meua �illa Maria i encara tindrem més xi-
quets perquè mossén Esplugues ens ha deixat mol-
tes fanecades barat a treballar-les i donar-li una 
part de les collites. També estem obligats, com tots 
els del poble, a moldre en el molí del senyor, portar 
les olives a la seua almàssera per a fer oli i comprar 
el que necessitem en la seua botiga. Ah! I també ens 
deixa una casa barat a treballar les seues terres i 
ajudar uns dies en l’obra de la torre que estan fent! 

7.2 Naixement de La Pobla d’Esplugues 
o de l’Ardiaca
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“La ciutat d´Alzira, que aleshores es deia Algecira, era 
en aquell temps la capital administrativa d´un extens 
territori on ciutats hui tan importants com Algeme-
sí, l´Alcúdia, Alberic o Carcaixent, no eren indepen-
dents, sinó que eren considerades simples llogarets 
d’Alzira sense terme propi. 

Este territori arribava pel sud fins on hi havia abans el 
Castell de la Pobla (actual guarderia) on limitava amb 
el de Xàtiva. Vol dir açò que la meitat sud del terme de 
la Pobla pertanyia a Xàtiva, i l´altra meitat nord, que 
era on estava edificat el nucli urbà d’aquell temps, es-
tava inclosa dins d’Alzira, la qual duia un control dels 
cobraments dels seus contribuents en uns llibres anomenats llibres de la col·lecta de la peyta.    

La llista sobre la qual hem treballat, l’hem trobada en un d’estos llibres. És exactament de 1399 i, 
que sapiguem, és la llista d´habitants poblatans més antiga fins ara apareguda. En ésta hi apareix 
una relació de 37 contribuents (n’hem eliminat dos per ser forasters) que pagaven eixe tribut, 
que en aquell temps es deia la peyta. La quantitat a pagar, expressada en lliures, apareix al costat 
del nom de cada tributari i no era fixa sinó que depenia de l´extensió de les propietats de cadascú.

Però abans que res començarem per oferir l´exposició dels noms complets d´eixos 37 propieta-
ris, on apareixen 26 cognoms diferents i que ordenats de major a menor quantitat d’aparicions, 
per ordre alfabètic i transcrits literalment, són els següents:

Bertomeu Cuquo, Guillem Cuquo, Paschual Cuquo, Pere Cuquo, Andreu Guerau, Arnau Guerau, 
Pere Guerau, Vicent Dura major, Vicent Dura menor, Guillem Dura, N´Antoni Garcia, Paschual 
Garcia, Pere Garcia, Berthomeu Bordell, Berenguer Boy, Bernat Bresca, Bernat Camporrell, Pere 
Carbó, Martí Esplugues, En Guerau Esteve, Pere Ferrer, Ponç Gaçó, En Domingo Gil, Pere Morata, 
Alfonso Pereç, Berenguer Pratlonch, Anthoni Puialt, Guillem Rovira, Anthoni Ruvio, Rector En 
Soler, Arnau Timor, Johan Tolosa, Arnau Tomàs, Anthoni Veya, Nicolau Veya i Bernat Vilaplana.

(...) Per tant a la vista d´estes dades, es veu clarament que la majoria dels pobladors que va uti-
litzar Pere d´Esplugues per a fundar el seu nou poble, eren individus de la dita Horta dels Cent, 
els quals van veure com unes terres que havien pertangut al nou Regne passaven ara a mans 
d´un senyor feudal.”

De l´article “Els primers poblatans. La Pobla Llarga. Any 1399”
publicat al llibre Festes de Sant Calixt 1996, editat per l’Ajuntament de La Pobla Llarga.

Autors: Joan Català i Cebrià, Eva Climent García

Fotocòpia de la contribució de 1399-1400 amb els noms dels habitants de La Pobla “Antoni Veya e sa mare” 
(Arxiu municipal d´Alzira)

7.3 Les primeres famílies poblatanes
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La família Esplugues va ser un llinatge poderós a la ciutat 
de València a l’edat mitjana i prova d’açò és que a la porta 
dels Apòstols de la catedral està l’escut de la família dels Es-
plugues, amb un dels elements característics que és la flor 
de lis, d’on prové la que tenim a l’escut municipal.

Pere
d´Esplugues

Hola amics sóc Pere d’Esplugues, haureu sentit 
parlar molt de mi. Primer que res gràcies per 
dedicar-me l’Institut, ha estat tot un detall. Ja 
m’imagine que sabeu que la �ira de Sant Pere i 
el nom de la parròquia és pel meu nom. Bé vaig 
a dir-vos alguna cosa sobre mi. Mon pare acom-
panyà a Jaume I en la conquesta de València. 
Era molt valent i quasi mor en una batalla. 

A mi sempre m’ha agradat llegir i ajudar a la 
gent i em vaig fer rector. Després em nomena-
ren ardiaca d’Alzira i Xàtiva, canonge de Lleida 
i capellà del Papa. He fet alguns encàrrecs al 
senyor Rei i al Sant Pare. Els dos con�ien molt 
en mi. Ara us contaré què fem. 

Estem a Torreformosa que és una antiga alque-
ria musulmana que vaig comprar, situada en 
l’actual camí de la Torre. Sabíeu que aquest camí 
es diu així perquè a Torreformosa hi havia una 
torre que feren els musulmans? Visc ací mentre 
es construeix el meu palau a la Pobla, on ara està 
l´escoleta. Ja sabeu que estic construint un nou 
poble que es dirà la Pobla d’Esplugues. He donat 
moltes terres per a que vinguen a instal.lar-se fa-
mílies i puga cobrar-los contribucions.

En aquesta reunió que vegeu en la il.lustració 
de la pàg. 39 les autoritats d’Alzira i Xàtiva 
intentem acordar la delimitació dels termes 
generals d’aquestes dues ciutats. El que ara es 
coneix per terme municipal més o menys. Se-
gurament seran els mateixos límits de l’època 
dels musulmans, quan Xàtiva i Alzira ja eren 
importants, mireu el mapa de la pàg. 40. Quan 
acabem ens dedicarem a posar els mollons com 
els de les fotogra�ies.

Escut de la família Esplugues a la porta dels Apòstols de la catedral 
de València 

7.4 El fundador de la Pobla:
Pere d’Esplugues
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La il·lustració ens mostra la signatura 
de l’acord de delimitació de termes ge-
nerals entre les autoritats d’Alzira i Xàti-
va el 1323 a l’alqueria de Torreformosa, 
propietat de Pere d’Esplugues, present en 
aquesta reunió.

Aquest és el pergamí original que es va 
signar aquell dia, custodiat a l’Arxiu Muni-
cipal d’Alzira, on consta la delimitació dels 
termes generals d’Alzira i Xàtiva.

7.5 La delimitació dels termes generals 
d’Alzira i Xàtiva
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Delimitació Termes generals de Xàtiva i Alzira acordat a l’alqueria de Torreformosa el 1323.

Mollons divisoris dels termes generals de Xàtiva i Alzira.

4 Molló del Castell

5 Molló Cementeri Vell

6 Molló Puig Pou dels Llauradors

1 Molló Alqueria de Torreformosa

3 Alteró del Teular

2 Alteró dels Motors

 TERMES GENERALS, CAMINS, PARTIDES I NUCLIS DE POBLACIÓ ALS 
VOLTANTS DE LA POBLA LLARGA DURANT L’EDAT MITJANA I MODERNA.

Segles XIV-XVIII

Boalar: extensió de terreny reservat per a la cria d’animals per tal de proveir la carnisseria del poble.
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“D’ordre del senyor de la Pobla es fa saber que s’ha manat 
que es pose un molló al peu de la Serratella. Aquesta �ita i 
les altres que s’han acordat posar en la reunió que s’ha fet 
a l’alqueria de Torreformosa enguany (1323) separaran 
els termes generals de Xàtiva i Alzira. La qual cosa com-
portarà que mig territori de la Pobla estiga inclòs en 
el terme general de Xàtiva i l’altre mig en el terme 
general d’Alzira. Els llauradors de cada territori 
pagaran les contribucions de les terres a la ciu-
tat que els pertoque”.Molló situat a l´inici del pujol del Pou 

dels Llauradors a la Serratella
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El 1317, naix la Pobla d’Esplugues. Hem de situar aquest naixement com un episodi més del 
procés de colonització cristiana. També en aquells anys varen nàixer la Pobla de Nules i la Pobla 
de Moncofa entre d’altres pobles. Llavors regnava Jaume II, anomenat el Just i eren temps de 
prosperitat. Aquest rei autoritzà a  Pere d´Esplugues, un canonge ric i poderós, per a que fun-
dara un nou poble entre el territori d’Alzira i Xàtiva. El document es signà el 6 de desembre de 
1317. Sabem que quan Pere d’Esplugues fa el testament el 1337 el poble no està acabat, perquè 
deixa diners per a continuar edificant. Així durant uns anys aniria construint-se el carrer Major 
i les primeres cases del carrer Vall. Ja ens podem imaginar la vida quotidiana d’aquelles prime-
res generacions de famílies poblatanes. Com totes les comunitats camperoles veïnes, el treball 
de la terra, un poc de ramaderia, la pesca en séquies i el barranc i la cria d´animals domèstics 
eren la base econòmica de la nova població. 

La subsistència es complementava amb petites relacions comercials amb els pobles dels vol-
tants facilitades per la calçada d´origen romà, ara anomenada “Camí Major d´Algecira a Xàtiva”. 
A més, l’antiga calçada era l’eix de l’antiga Pobla i a les seues vores es construiren la casa de la  
senyoria, l’hostal, forn, botiga, l´antiga esglèsia, les cases dels camperols i l’ermita de Sant Mar-
tí. La Torre, dalt de l´alteró del Secà (actual escoleta infantil “El Castell”) vigilant la via de co-
municació ancestral, completava l’estampa d’aquell nou poble. Però no totes les famílies vivien 
en aquell primer carrer. Al voltant de la Pobla hi havien diverses alqueries, algunes provenien 
de l´època musulmana. Pere d´Esplugues n´era el propietari de: la Codona, Montflorit, Monto-
livet, Vistabella, Xirell i la Torre Formosa. En aquesta darrera hi vivia Pere d’Esplugues mentre 
es construïa la Pobla. Així, el nou senyoriu de la Pobla que naix el 1317 inclourà aquestes al-
queries i algunes més que incorporarà el successor, Jaume d´Esplugues: Palmella, na Martina, 
Palmellot i Berfull.

Tornem al poble. Poc a poc, la zona edificada va ser tan llarga que provocà el canvi del nom pri-
mitiu de la Pobla d´Esplugues o de l’Ardiaca pel de la Pobla Llarga. El 1325 el bisbe de València, 
suposem que a precs de Pere d´Esplugues, determinà la creació de la parròquia de la Pobla, Així 
consta en un document de l´Arxiu de la Catedral de València, en el qual el bisbe reconeix que en 
aquell any hi ha un xicotet poble edificat i gent que hi viu. Amb la creació de la nova parròquia 
es va construir un temple. Aquell temple era el centre de la vida religiosa i social de la nova 
comunitat de cristians i cristianes de la Pobla d’Esplugues. Així mateix, cal afegir que la Pobla 
es va convertir en un lloc de trànsit de mercaderies i de persones que viatjaven de València a 
Castella, que aportaven beneficis econòmics pels serveis que el poble oferia.

L’ organització del govern local a la Pobla era una conseqüència més del sistema feudal. Aquests 
dos aspectes, l’administratiu i l’econòmic, els concretem més avant. 

Segons els mesos de l´any, els camperols es dedicaven a diferents tasques al camp

7.6 Vida dels primers poblatans
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7.7 La construcció de la séquia Major

Ara us contaré la construcció de la séquia Major. Us he fet un dibuix per a que es feu una idea del 
que va costar fer. El tram que vegeu és el que correspon a l’actual carrer Lorenzo Santamaria. Ja 
faltava poc per arribar al poble.

Però primer que res he de reconèixer que els musulmans, feren coses molt útils com la séquia Co-
muna de l’ Ènova, gràcies a la qual poguérem portar aigua a la nova Pobla i convertir en regadiu 
moltes fanecades des de les situades al costat del  barranc: el Colmenar, les Portelles o el Raconet, 
�ins a les partides de ponent: la Closa, Xirell, Camí de l’Horta, la Torre i el que avui són tots els car-
rers del poble, excepte el carrer Major i una part del carrer Vall. 

Fins fa alguns anys també hi havien llavadors al poble apro�itant l’aigua d’aquesta séquia. Ah! i 
encara la força de l’aigua apro�itava per moure molins com el de la Replaceta o el que hi havia al 
carrer Vall, on ara és el Restaurant “El Molí”.  

No direu que no va ser una obra ben apro�itada! Aquestos anys han vingut més famílies proce-
dents de l’Horta dels Cent a viure a la Pobla. Sabíeu que l’Horta dels Cent era el nom de l’horta de 
Carcaixent, Cogullada, Ternils i Benimaclí? Heu vist la creu gòtica? M’han dit que encara la con-
serveu. Aquesta creu es diu la Creu de Térmens  perquè delimitava el terme general d’Alzira i el de 
Xàtiva, açò vol dir que el Justícia (el jutge) d’Alzira podia jutjar els delictes comesos �ins eixa creu. 
A partir d’ahí li pertoca al de Xàtiva. I el mateix pel que feia a algunes contribucions.
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7.8 El regadiu a
la Pobla Llarga

“Sabem que la fundació colonial de la Pobla de l´Ardiaca (1317-1320) tingué lloc en terra 
d´albar, d´estricte secà, segons la paperassa de l´època. Així les coses, la perllongació d’una 
séquia major de la Pobla esdevindria una peremptorietat de primer ordre: un afer indis-
pensable per a garantir la correcta rendibilitat de la senyoria i l’estabilitat econòmica dels 
vasalls. Però la realització del projecte d´extensió del reg-autorització reial a banda- s´hauria 
de pactar amb els usuaris d´aigües amunt, i amb els microfeudals de Xàtiva. Això explicaria 
les alteracions i permutes en la distribució de terres i d´aigües que s´observen al cantó Nord-
Oest del perímetre de reg, per la rodalia de la Pobla. Així com també la constitució d´una 
extensa heretat de Vistabella d´Esplugues, presidida per la casa torrejada dels senyors de La 
Pobla (que comprenia les cases d’Esbrí i la torre estava en l’Hort de Ferrero), i conformada 
segurament per 10,5 jovades de reg inicials (75 fadädín), les quals haurien pertangut prèvi-
ament a l´alqueria d´En Faldeta”.

De l´article “La séquia d´Ènova i els inicis del regadiu a l´Orient d´al-Àndalus”
Comunicació presentada a la VII Assemblea d´Història de La Ribera.

Sumacàrcer novembre del 1998. Autor: Abel Soler.

Escorredor del Regatxol baixant
cap al barranc de Barxeta.

Escorredor del Regatxol eixint de la séquia Major, 
cap al barranc de Barxeta.

Séquia Major dirigint-se cap a la Pobla Llarga, amb 
el partidor del Regatxol a la dreta.
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“El terme que antigament va posseir la Pobla va ésser el que comprenia la jurisdicció del 
castell de Térmens (situat en l’actual edifici de la guarderia municipal), el qual va ésser con-
cedit a Pere d’Esplugues per la Corona el 4 de juny de 1335 junt amb certs privilegis; en dit 
document es fa limitar la Pobla amb Alzira i Barxeta. Amb Alzira perquè Carcaixent no tenia 
terme propi i amb Barxeta perquè Rafelguaraf tampoc el tenia, (...) 

Però existeix altra prova d’allò susdit, i és una escriptura de donació datada en València en 
6 de gener de 1337 en la qual Pere d’Esplugues donà al seu nebot Jaume vàries possesions 
de la Pobla i entre elles l’Alqueria de Berfull, avui pertanyent a Rafelguaraf. I encara un altre 
document ve a avalar les nostres afirmacions: es tracta del privilegi atorgat en 31 de març de 
1348 pel Rei Pere IV a Jaume d’Esplugues per raó de la guerra de la Unió; en ell es descriuen 
els límits de la Pobla, llavors anomenada l’alqueria de Torreformosa, i a l’aplegar a la part de 
l’Ènova es diu “et (cum) terris et possessionibus hominum de Enova et cum PODIO GROSSO”; 
és a dir, després de l’Ènova el Podio Grosso, i aquest punt  no és sinó l’actual Puig Gros(...) I 
el dit Puig es troba exactament a 2 kilòmetres dels límits actuals de la Pobla en la Serratella.”

Balbí-Josep Serena.“Parlant de termes”.
Programa de festes de Sant Calixt1987. Ajuntament de la Pobla Llarga.

MÀXIM ESPLENDOR 
TERRITORIAL

DEL SENYORIU DE 
LA POBLA LLARGA

Propietats del senyor de 
la Pobla, Guillem Ramon 
d’Esplugues, cap a 1454
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7.9 Les propietats del senyor de
la Pobla Llarga a l’edat mitjana
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Sóc Jaume d’Esplugues, nebot i hereu de Pere d’Esplugues. 
He heretat del meu oncle Pere el senyoriu de la Pobla 
d’Esplugues, encara no m’ho puc creure. El rei Pere “El 
Cerimoniós” de la Corona d’Aragó m’ha armat cavaller i 
l’acompanye a moltes guerres. Així sóc el típic senyor feu-
dal, guerrer i cavaller dels vostres llibres d’història.

Però us preguntareu per què a la il·lustració hi ha una 
lluita al carrer Major de la Pobla. Es tracta de la Batalla 
de la Pobla d’Esplugues (1348), en la qual, per cert, em 
cremaren el castell i totes les meues escriptures de propie-
tat. Aquesta batalla forma part de la guerra de l’Unió, un 
con�licte entre el rei Pere el Cerimoniós i  una part de la no-
blesa aragonesa i valenciana. En aquesta batalla venceren 
els unionistes que venien d’Alzira, però al �inal la guerra la 
guanyà el rei Pere amb l’ajuda de cavallers com jo.

7.10 La batalla de la Pobla i el castell

El Castell de la Pobla
“La seua importància estratègica degué de ser elevada, donada la situació sobre la via pública 
més important de la comarca en l’època mencionada, albergant un guarniment de ballesters per 
a protegir als caminants. Va formar part igualment del sistema defensiu del castell de Xàtiva, 
compost per fortificacions menors situades estratègicament en la seua jurisdicció particular.

Encara que d’indubtable origen àrab, les primeres notícies certes sobre el mateix es remunten 
a l’any 1335 en el que es cita com “Castell de Termens” donat que també servia com a molló 
divisori dels termes generals de la ciutat de Xàtiva i la vila d’Alzira, allò es conté en un privilegi 
concedit en dit any per la Regina d’Aragó Sra. Leonor a Pedro de Esplugues, senyor i fundador 
d’aquesta població.”

De l´article “Informe sobre l´edi�ici anomenat “El castell” de la Pobla Llarga”.
Autor: Balbí-Josep Serena.

Programa de festes de Sant Calixt 1997. Ajuntament de la Pobla Llarga.
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“Andreu Guillén d’Escribà, tinent de governador del Regne, avançava molt si senyor al front dels 
seus 9000 realistes (...) i quan menys s’ho esperaven s’hi topetaren amb els “unionistes”. I ja hi som...

Menuda tocata reberen d’aperitiu els “realistes”! Encara com arribà l’hora del migdia i els “mú-
sics” creierem convenient pegar un mosset per recuperar forces sota unes bones ombretes 
hagudes a la zona muntanyenca de la Pobla. No els va fer però, gens de profit: amb el 
mos a la boca, com aquell que diu, s’encararen com a pollastres a dir-se flors i altres 
coses més lletges. Llavors els “unionistes”, (...) entraren a la Pobla encenent-ho tot i 
no deixant ni les fallebes de la casa d’en Jaume d’Esplugues”.

Eduard Soler i Estruch, “La Batalla de la Pobla Llarga”, programa de festes de la 
Mare de Déu dels Desemparats, 1970, la Pobla Llarga.
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El text següent es redactà al cap de pocs anys de la fundació de la Pobla. Pere d’Esplugues 
encara era viu. És un document molt representatiu dels interessos medievals.

Aquest pergamí, que data de 1325, es conserva a l’arxiu de la catedral de València. Hi consta 
la decisió del  bisbe de València de la creació de la parròquia de la Pobla d’Esplugues. La con-
seqüència serà la construcció, a partir de 1325 del temple en el mateix lloc que està l’actual.  
Al document també es  determina la dotació d’un capellà per atendre espiritualment les fa-
mílies de la nova parròquia. Llegim una part del pergamí.

“Siga conegut per tots que Nós, Raimon per la divina compassió bisbe de València, considerant 
que vós, venerable Pere Esplugues, Ardiaca d’Algezira en l’esglèsia de València, no sense grans 
treballs i renovades despeses construíreu i edi�icàreu en altre temps un poble o lloc en les mun-
tanyes que es troben entre Xàtiva i Algezira, a la vora del camí públic.(…) Atenent també que 
pel vostre propi compte roturàreu i plantàreu la muntanya a l’entorn de dit poble i de nou féreu 
retrocedir les muntanyes (…) graciòsament concedim que en el dit lloc es construesca una esglé-
sia o una capella i donades les circumnstàncies vostres i dels vostres en dita Pobla faig donació 
i al mateix temps instituesc un capella de forma perpètua que celebre contínuament els o�icis 
divins. I en el mateix lloc als �idels d’ara i als qui habiten després administre tots el sagraments  
eclessiàstics i que tinga cura de les ànimes dels mateixos.” 

(Traducció del llatí i transcripció del document de la fundació en                                     
“Josep Lluís Navarro i Sanchis. La Pobla Llarga. Introducció  a la seua  Història.          

Fundació de la parròquia. Pag 33. Ed 96. La Pobla Llarga, 2003) 

7.11 Pergamí de la fundació de la 
parròquia de la Pobla d’Esplugues (1325)

Urna sepulcral del canonge ardiaca Pere d´Esplugues a la catedral de València, que es troba a la capella de sant 
Jacinto María Castañeda (front a la relíquia de sant Vicent Màrtir)
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8.1 La Creu de Terme (s.XIII)
Anomenada també la Creu del Cementeri on va 
romandre des del trasllat del seu probable em-
plaçament original a prop de l’antic cementeri 
(voltants de la carretera de Manuel) fins l’ac-
tual, a principi del segle XX. Actualment tenim 
una rèplica al cementeri municipal i conservem 
l’original a l’ajuntament.

“Es tracta d’una creu de pedra arenisca de 98 cm. 
d’alçada per 87 cm. d’amplària que s’encarama en 
l’alt d’una columna cilíndrica també de pedra de 
250cm. d’alçada. Una de les cares representa una 
Mare de Déu amb les seues mans juntades i en el 
cap cenyit per una corona. L’altra cara l’ocupa Je-
sucrist cruxifixat. El seu estil és gòtic amb nota-
bles influències romàniques.

Les dades més antigues es remonten a l’any 1323 
en que es fa possible referència a élla en un do-
cument de partició de termes entre les viles de 
Xàtiva i Alzira, on es diu “la torre apellada Torre 
Formosa on solia estar una creu”, després en al-
tre punt del document “primerament sia feta una 
creu en la dita Torre Formosa en aquell lloch on 
yo de manament faré la senyal de la creu”. És a 
dir, en anterioritat a 1323 existia una creu que 
va desaparèixer en algun moment, i en dit any es 
mana que siga col.locada una altra par a substi-
tuir-la.”

Balbí-Josep Serena. “Un tresor oblidat”.
Programa de festes de Sant Calixt. 1994.

Ajuntament de la Pobla Llarga.

L’ART: UN VIATGE A L’ÈPOCA FORAL8L’ART:
UN VIATGE A L’ÈPOCA FORAL

L’època foral comença amb la conquesta del Regne de València (segle XIII) i acaba amb la 
derrota d’Almansa i la supressió dels Furs valencians (segle XVIII).  Malgrat les pèrdues que el 
pas del temps ha produit en el seu patrimoni històric artístic, la Pobla Llarga encara conserva 
mostres de singular importància d’aquesta època. Anem a exposar un itinerari bàsic que ens 
ajudarà a apropar-nos a la història de les diverses manifestacions artístiques del nostre poble.
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8.2 El Crist Gòtic de La Pobla Llarga
(s. XIV-XV)

Excepcional talla en fusta de les darreries del segle XIV o princi-
pis del XV. Potser peça única per les seues característiques a la 
Ribera i una de les poques que es poden admirar a tot el territori 
valencià. Estava quasi oblidada a la capella del cementeri muni-
cipal fins l’any 2004 en que començaren les tasques per a la seua 
restauració per part de l’Ajuntament. Fou una de les peces clau 
a l’exposició de la Llum de les Imatges de Xàtiva (2007) junt a 
la Creu de pedra esmentada anteriorment. Segons el professor 
Vicent Guerola, responsable de la seua restauració, el fet de que 
la creu sobre la que s’hi troba la imatge mostre uns detalls orna-
mentals barrocs, són significatius del temps en que va sobreviu-
re la devoció a aquesta imatge.

Tallada tota en una peça (el cos, al que amb tècniques medievals 
se li van acoplar els braços) conservava sota diferents capes de 
pintura la major part de la decoració que presenta actualment.

8.3 El retaule gòtic de la Pobla Llarga 
(s. XV)

“Así hay un Maestro de Puebla Larga, del cír-
culo Marçal Nicolau con un retablo importan-
te en el museo de Valencia” (Felipe Mª Garín 
Ortiz de Taranco, “Historia del Arte de Va-
lencia. 1978. Pàg. 165). D. Felipe Garín, mà-
xima autoritat de l’art valencià, pare de qui 
durant un temps fou director del Museo del 
Prado de Madrid, en aquesta breu referència 
ens donava una llum sobre l’anomenat retau-
le de la Pobla Llarga. Pot admirar-se a les sa-
les de primitius del Museu de Sant Pius Vé de 
València. Estava ubicat a l’hort de l’Ermita, (a 
la partida del Pla actualmente terme de Car-
caixent), fou adquirit per D. Javier Goerlich 
i Dona Trinitat Miquel que el cediren a l’es-
mentat museu on s’hi troba fins ara. 

Es tracta, com bé diu D. Felipe Mª Garín d’un 
retaule important. Peça clau per a l’estudi de 
la pintura valenciana del segle XV on queden 
paleses les influències dels moviments pictò-
rics de l’època. Una referència són els perso-
natges amb barrets de la predel·la (comparti-
ments del retaule) que a més del valor pictòric 
constitueixen una aportació etnològica.

Actualment el retaule es troba al Museu de Belles Arts
de València, Sant Pius Vé. Foto: Emili Gascó 
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8.4 El temple parroquial de Sant Pere 
(s. XVI-XVII)

Ens trobem davant el principal edifici monumen-
tal del poble. Digne de ser catalogat de Bé d’Interés 
Cultural. Al seu llibre “La Pobla Llarga. Introduc-
ció a la seua Història”, Josep Lluís Navarro ens diu 
que la cronologia del temple és de finals del XVI fins 
a la primera meitat del XVII “El 1922 Sanchis Sivera 
ja opinava que la fàbrica del temple corresponia a 
finals del XVI o principis del XVII…”. Tots els histo-
riadors (Sarthou, Sucias, Garín…) coincideixen en 
els adjectius emprats per a la seua descripció: sòlid, 
senzill, d’un classicisme elegant…).

Una portalada renaixentista de pedra, situada so-
bre un basament de tres escalons és l’accés a un in-
terior organitzat al voltant d’una gran i única nau 
amb volta d’estil gòtic. Les capelles laterals tenen 
voltes de nervatures quatripartites. Per una esca-
leta entrant a ma dreta del presbiteri (part situada 
on hi ha l’altar) s’hi accedeix al cor (lloc destinat 
als cantors), de planta rectangular, amb nervadu-
res i petxines angulars. Les pilastres toscanes que 
enmarquen els altars laterals no han estat restau-
rades ni les pintures de la volta central recupera-
des. Aquests dos elements ja ens donen una idea 
de la importància d’aquest monument tan vinculat 
a la història del poble des que reemplaçà l’esglèsia 
edificada per Pere d’Esplugues al segle XIV. 

Sols un fragment de taulell renaixentista similar 
als de l’esglèsia del Patriarca de València junt a 
d’altres restes del segle XVIII ens indiquen la utilit-
zació de ceràmica valenciana a l’interior del tem-
ple en èpoques pretèrites.

“La fachada de la parroquia de la Puebla es harto 
buena, con sus columnas de orden dórico. Lo es 
el altar de Nuestra Señora dentro de la iglesia, a 
mano izquierda y no es malo el cuadro del altar 
mayor, que representa a Jesucristo dando las lla-
ves a San Pedro.”

Nicolás Bas / Jorge F. Benavent, Antología de 
textos de la ilustración valenciana, pàg. 195. 

Biblioteca d’Autors Valencians Institució Alfons 
el Magnànim, 1998. Extracte del llibre

de viatge d’Antonio Ponz Piquer (1725-1792),
Viaje de España, Madrid 1787.

Segons l’historiador d’art i professor, Vicent 
Guerola, estes petxines són reminiscències 
renaixentistes com la portalada del temple
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8.4.1 Testimonis Artístics a l’església de S. Pere
“(..) Esta talla única (refe-
rint-se al Crist Gòtic) en unió 
de la Creu de Terme que tam-
bé es trobava al cementeri 
municipal i que com el Crist 
va ser traslladada al mateix en 
idèntica època, hui també res-
taurada i degudament custo-
diada, més la capa pluvial del 
segle XVI de la parròquia, re-
gal a la població del Patriarca 
San Juan de Ribera componen 
una terna que fan a la Pobla 
posseïdora d’un patrimoni ar-
tístic–cultural realment digne 
de ser visitat” (Balbí-Josep 
Serena. Cronista O�icial de 
la Pobla Llarga. Programa 
de festes de Sant Calixt. Any 
2006). A diferents publicaci-
ons, Balbí Serena ha anat do-
nant a conèixer, a més a més, altres peces d’aquest ric patrimoni de l’època foral. Alguns dels 
seus estudis han aprofitat per a retre-li a l’escut de la Pobla l’heràldica autèntica dels Esplugues.

Afegim a aquesta exposició alguns exemples més de l’art durant l’època foral al nostre po-
ble. Tot i aprofitant les dades de l’informe realitzat pel professor Vicent Guerola per a una 
visita guiada pel temple: llenç anomenat “bateig de Jesús”, llenç anomenat “Jesús abeurant 
amb la seua sang el ramat”, l’escultura ”Ecce homo”,  Sant Roc, talla en fusta policromada 
i daurada d’estil Renaixement i datada tot el més tard al segle XVII la custòdia  des de fa 
diverses generacions una família del poble. (Norbert Blasco. Programa de festes de Sant 
Calixt. Any 2008).

8.4.1.1 Relicari de sant Calixt

Peça d’orfebreria de planta daurada donat pel senyor de 
la Pobla Llarga Gaspar Andreu d’Esplugues l’any 1648.

Aquest relicari conté un fragment d’ós de la canella 
d’uns 4 cm tancat en un receptacle de 6,5 x 5,5 cm pre-
cintat i segellat  (“La Pobla Llarga. Introducció a la 
seua història” de Josep Lluís Navarro). A més del 
seu valor històric i devocional, l’escut dels Esplugues 
que hi apareix ha estat un referent per als estudiosos 
de  l’heràldica i en concret per autentificar l’escut ac-
tual de la Pobla Llarga.

Bateig de Jesús i Jesús abeurant amb la seua sang el ramat. Fotos V. Guerola

Relicari de sant Calixt. Foto V. Guerola
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8.5 Testimonis Urbans 
de l’època foral
Enfrontada a la façana de l’església parroquial es 
troba una singular llotja oberta a la plaça mitjançant 
tres arcs rebaixats en pedra i que posteriorment 
foren tancats amb reixats de ferro, perdent així en 
part el seu paper primitiu d’espai públic. Situada 
aquesta llotja a la planta baixa de l’ajuntament, re-
presenta un tipus de construcció no molt freqüent 
a la Ribera (amb excepcions com la granja de Poli-
nyà). Cal anar més al nord o al sud de les comarques 
valencianes per a trobar edificacions semblants.

8.4.1.4 Capa Pluvial

Una capa pluvial de vellut roig amb diferents ico-
nografies amb apòstols entre les que destaca el 
titular de la parròquia, Sant Pere, fou regalada se-
gons la tradició pel patriarca Sant Joan de Ribera.

Es tracta d’una peça excepcional datada entre les 
acaballes del segle XVI i principis del XVII. Ha es-
tat brodada amb sedes i fil d’or i que hem vist em-
prada a les processons de Sant Calixt pel rector 
del poble. 

8.4.1.3 Portapau Barroc

Una altra peça interessant és un portapau que 
representa Jesucrist cruxificat en plata i bronze 
d’època barroca, era emprat en la litúrgia precon-
ciliar en lloc de l’actual “doneu-vos la pau”.

8.4.1.2 Eccehomo Foral

L’ eccehomo del segle XVII i XVIII d’un metre apro-
ximàdament d’alçada junt a pintures sobre llenç 
de la mateixa època formen part entre d’altres dels 
bens històric-artístics de la parròquia de Sant Pere.

Bateig de Jesús i Jesús abeurant amb la seua sang el ramat. Fotos V. Guerola

Fotos V. Guerola
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Entrant al carrer Major i després de pas-
sar per davant la casa dels Iváñez de Lara 
(principis del segle XX) i de la dels Bru, 
on encara trobem l’escut en pedra de la 
família i amb una restauració que des-
virtuà la primitiva façana, arribem a la 
casa del Baró de Santa Bárbara. Es tracta 
d’un edifici de l’època foral (que també 
era de la família Bru) amb escasses in-
tervencions posteriors. Una d’aquestes 
intervencions va ser la col·locació d’un 
balcó de finals del XIX sobre l’arc dentat 
de pedra (actualment recobert de calç). 

Al costat de la casa del Baró trobem 
també una casa antiga amb una desa-
fortunada obertura per a la instal·lació 
d’una entitat bancària (aquesta casa 
forma també part del patrimoni del 
baró de Santa Bárbara).

Entrant al carrer Vall, una vegada pasada la façana del segle XVIII de la casa de la seda (actual 
seu de la Unió Musical) arribem a la millor façana en pedra de l’època foral en un edifici particu-
lar, actualmente dedicat a l’exposició i venda de mobles. S’hi pot apreciar una lleu modificació a 
les dovelles (blocs de pedra de dalt de la porta) amb l’objectiu d’agrandir el pas.

Tant al carrer Vall com al carrer Nou, encara queden fragments de murs de maçoneria que mos-
tren un origen medieval. Els escuts en pedra del marqués del Ràfol d’Almúnia així com altres 
elements situats a l’interior de cases com la porta del segle XVI o el fragment de mur de pedra 
de la casa de Miñana són vestigis que encara perviuen des de l’època foral al poble. 

Antiga casa d’època foral al carrer Vall

Antiga porta del mur de maçoneria 
situada al carrer Nou que delimitava la 
�inca de la Closa.

Escut de la família Bru, en la 
façana de l’actual farmàcia.

Escut de la família Iváñez 
de Lara al començament 
del carrer Major.

Escut dels Almunia Esparza, 
marquesos de Ràfol d’Almúnia, al 
carrer Vall. La Direcció General de 
Patrimoni Cultural de la Generalitat 
Valenciana ha inclòs, a instància de 
l’Ajuntament, en juny de 2013 este 
escut en el Registre General de Béns 
d’Interés Cultural per a protecció 
dels escuts, emblemes, creus de 
terme i peces similars d’interés 
històric-artístic.
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Morera a l´estiu i a l´hivern. És la mateixa i està situada al camí de la Coma, 
record de  l´antic conreu de la morera.

Alzina que estava al principi del camí 
de l’hort de Carreres. Vestigi de l´antic 
bosc de carrasques mediterrani.

Podem imaginar quin era el medi natural i agrícola que envoltava les famílies llauradores que 
s’instal·laren en aquella Pobla d’Esplugues. Paisatge que no seria tant diferent del que cone-
gueren els poblatans i poblatanes que participaren en la Revolta de les Germanies durant la 
segona dècada del segle XVI o inclús dels que participaren en la construcció de l’actual temple 
parroquial durant el segle XVII. 

En aquella Pobla el regadiu que s’estenia a la banda de ponent del barranc no era complet. 
Entre els arrossars, hortalisses, fruiters i moreres de les partides de Codona, Camí de l’Horta 
(carretera d’Alberic), Almasseretes (ecoparc), la Torre, Colmenar… regades per les séquies 
Major, Vistabella i Codona i els seus braçals hi havien alterons i trossos de secà on a més 
d’alguns alzinars es conreaven vinyes, oliveres, blats, ordi i altres cereals. Del barranc cap a 
la muntanya (el Pla) el secà ho dominava tot i els conreus esmentats convivien i es confonien 
amb espais on proliferaven garrofers, figueres, oliveres i alzinars. La Serratella es juntava 
amb la Serreta de Carreres formant un gran espai natural de límits imprecisos. Espai on es 
localitzava el boalar; una mena de reserva per a que pasturaren els ramats d’ovelles, cabres, 
vedelles, jònecs, bous... que proveïen la carnisseria del poble.

Tot aquest territori era un gran rebost amb bona cosa de grans per a una gran quantitat d’aus 
granívores especialitzades en diverses plantes de llavor: gafarrons (rabanells), verderols, 
caderneres (cardets), cogullades, patxarells i teuladins, entre d’altres formaven el grup 
d’aus menudes i sedentàries que tenien en els boscos d’alzines i carrasques la seua llar de 
nidificació. En aquells boscos també es trobava la pulput fent el niu als forats del tronc i també 
el feia el formiguer, au migratòria emparentada amb els picapins, que com el seu nom indica 
té predilecció per les formigues.

9.1 Avifauna
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Durant el llarg hivern, les famílies dels carrers Major i Vall, mentre feien la matança del porc, 
veurien arribar els pinsans, pitrogets, estornells i merles, que aleshores no eren sedentàries. 
Amb l’arribada del fred també travessaven el cel de la Ribera les jodies. I el nom de la partida 
de Tordera a la veïna Sant Joanet encara ens fa saber que en aquell temps eren prou corrents els 
tords. Algunes d’aquestes aus eren caçades amb paranys. Pràctica que avui en dia és un delicte 
inadmissible per molta tradició que puga tenir.

Amb la primavera arribaven altres aus migratòries, en primer lloc les oronetes, les quals 
formen part del paisatge dels carrers de la Pobla des que es va fundar. Quantes xiquetes i xi-
quets de totes les èpoques no haurem intentat criar una oroneta que ha caigut del niu? Tam-
bé les falzies, piulons i abellerols acudien a la Ribera durant aquestos mesos. Els alzinars 
dels voltants del poble incorporaven el potent cant del cucut a la seua orquestra de cants 
de pardals i altres sons silvestres. I naturalment els camps de civada i blats eren conquerits 
per guatles, perdius, tórtores comunes, siselles i tudons on passarien l’estiu amb tota la 
tranquil·litat del món.

Teuladí Cogullada Abellerol

Els alzinars també proveïen de bellota a una població itinerant de porcs senglars que proce-
dents de les serres de les rodalies, arribaven fins els portals del poble buscant els conreus ten-
dres i els canyars. Probablement les poblacions de cèrvols, a la nostra comarca no passaren 
de l’edat mitjana, però el bram dels mascles a la tardor seria una música ben coneguda per les 
famílies musulmanes de les alqueries de Vistabella, Xirell, Codona, Benimaclí o Berfull. 

El cèrvol, però sobretot l’abundància d’animals domèstics al poble i alqueries animaven als 
llops a fer esporàdiques incursions a aquesta part de la comarca. Els llops baixaven en grups 
de tres o quatre des de serres llunyanes i de difícil accés per a fer atacs sel·lectius i després fugir 
de la vista dels humans, doncs la guerra contra el llop era total. I durant tota l’edat mitjana fer 
batudes de llops era habitual. 

A banda del llop hi havien altres depredadors; raboses, teixons, furons, les valentes mosteles 
i els gats servals introduïts pels àrabs. Aprofitant la nit aquestos depredadors entraven per les 
portelles als corrals i pallisses d’aquells poblatans que alarmats pels gossos s’alçarien a guar-
dar els conills, gallines, ànecs, polits i resta d’aviram del corral. Era un mal de cap més per a 
aquelles famílies temeroses de pestes, pedregades, sequeres i d’altres inclemències de l’oratge. 

9.2 Depredadors
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Geneta Rabosa

Mussol

Mostela

Xoriguer

Fardatxo

Àguila de panxa blanca

Però a les nits hi havien altres depredadors: les aus de rapinya nocturnes com els mussols, 
cornudets, les moixes i el gamarús el qual tenia els seus dominis a la Serratella. Aquestes aus 
es nodrien íntegrament de ratolins i mussaranys que trobaven per tot el terme. De dia aques-
tes terres eren domini de les rapinyaires diürnes com ara els xoriguers, esparvers, algun falcó 
de pas i algunes parelles d’àguiles de panxa blanca que nidificaven a la Serratella, dalt de pins 
i alzines i s’alimentaven d’altres ocells, però també de conills, sargantanes i fardatxos.

Els ofidis també eren nombrosos i hi havia molta varietat com la serp d’aigua, la serp de fer-
radura, la serp bastarda (la més gran fins a dos metres de llargària) i a la Serratella era fre-
qüent el xicotet escurçó. En aquells segles no era costum soterrar el bestiar (bous, rossins...) 
mort. La carronya i el carnús al ras era el reclam del còrvids, com ara el corb, la gralleta o la 
blanca i segur que també acudirien els voltors, que baixarien de les serres del Realenc, de la 
serra de les Agulles, de la serra de Corbera i encara de més lluny; de la serra d’Énguera. Aques-
tos voltors eren com un exèrcit de sanitaris que eliminaven focus d’infeccions.
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Des que els humans decidírem viure en 
pobles i en el nostre cas des que es va fun-
dar la Pobla, l’instint d’un grup d’animals 
descobrí que era millor conviure amb les 
persones i aprofitar el medi urbà en bene-
fici propi. Cal dir que l’adaptació ha segut 
perfecta i han convertit els pobles en el seu 
espai vital d’alimentació. Però nosaltres 
ens mostrem indiferents o encara pitjor; 
els tractem com a paràsits perquè viuen 
de les nostres deixalles, i mai els dediquem 
cap atenció. Però estan ací, és com si foren  
els nostres “veïns invasors”. Representats 
sobretot per l’avifauna, tot i que no manque 
algun que altre bitxo “encantador”. 

I el cas és que aquests animals també ens conecten amb les vivències d’aquells poblatans i 
poblatanes de les edats mitjana i moderna. Ells també veurien revolar durant els seus passejos 
de l’estiu pels carrers Major i Vall el teuladí comú (Passer domesticus). És la més representa-
tiva de les aus urbanes; oportunista i deshonrat. Des de la prehistòria s’ha estés pràcticament 
per tot el món civilitzat arreplegant les seues molles. Sempre nombrós, sobreviu a les llarges 
temporades de fam arreplegant deixalles pel carrer o bé espigolant el que pot dels corrals. Els 
podrem observar també a última hora de la vesprada quan, sorollosos i enrabinats, fan la seua 
particular concentració diària als arbres grans del  poble per a triar-se un lloc ben alt i ajocar-se 
tranquils, no siga cosa que algun gat els done un disgust. La despertada de l’endemà, igual de 
sorollosa encara que no siga San Calixt, la fan desfilant cada grup cap a  la seua zona de saqueig, 
a revolar les llimeres i figueres dels corrals. Els mateixos corrals on aquelles primeres xiquetes 
i xiquets poblatans de 1330 jugaven amb les cries de teuladins que, sota la vigilàcia de la mare-
ta, s’ensenyaven a volar pels teulats i camins  durant les primaveres.

No pegarem moltes passes sense veure passar la tórtora turca (Streptopelia decaocto). D’on  
han eixit tantes tórtores? Estes tórtores molt més grans que les seues cosines les tórtores 

comunes que són cada volta més escas-
ses, s’han convertit en el pesos pesats de 
l’avifauna local i ens hem acostumat a 
veure-les per les antenes i a escoltar el seu 
cant llastimós.

I parlant de cant, també caldria prestar 
l’atenció deguda a l’estornell negre (Stur-
nus unicolor) gran imitador que quan li 
agrada algun so o cant d’un altre pardalet 
en fa una versió pròpia o el distorsiona amb 
els seus sons característics i simpàtics que 
sols ell és capaç de crear. 

Tórtora turca

Xitxarra

HISTÒRIA DE LA POBLA LLARGA10LA NATURA QUE ENS HA ACOMPANYAT 
A LES NOSTRES CASES I CARRERS
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Podem imaginar que aquells poblatans que visqueren  l’esplendor de la seda i el bandoleris-
me de Jeroni Lloret al segles XVI i XVII tindrien la mateixa sensació d’alegria que nosaltres al 
veure retornar als nius de les façanes de les cases cada primavera les simpàtiques oronelles. 
Quanta vida li donarien al poble!! Si actualment hi ha alguna au nidificant perjudicada pels 
“dispositius” desplegats per a que no “acampe” en cap lloc és l’oronella cuablanca (Delichón 
urbica). Més menuda i nombrosa que l’oronella comuna (Hirundo rústica) té el gran proble-
ma  que els seus nius donen feina als amos de la casa que els acull. Però cal pensar que sols 
fan una posta i que tots els problemes estètics tenen solució. Són aus insectívores que no es 
cansen mai de capturar mosquits al vol i es curiós veure-les com es reuneixen adults i jòvens, 
passada l’època de cria i d’entrenament de vol, en dormiders que agrupen a centenars d’elles 
abans de fer el llarg vol migratori de tornada.

Tampoc es pot deixar d’admirar el vol acrobàtic i esportiu de les falzies (Apus apus) 
quan passen pels carrers, amb rapidíssimes curses, piulant de valent per dalt dels nos-
tres caps.

Si  ens asomen per les afores a la caiguda de la vesprada per damunt d’algun mur o pati pilla-
rem a la menuda sargantana (Podarcis his-
panica) rèptil conegut i familiar que per la 
seua forma deprimida i esbelta ens indica la 
seua adaptació a les fissures i clevills de les 
parets. Són molt confiades amb nosaltres i 
sempre estan actives, aprofitant les hores 
centrals de sol a l’hivern i fugint d’ell quan 
apreta a l’estiu. Sempre ha estat present, 
encara que pareix no tolerar massa bé les 
noves construccions i obres.

Actualment, als jardins i parcs del poble es 
troben els arbres més grans que donen re-
fugi a esta avifauna. Concretament, a la Glo-
rieta despunten els pins canaris (pinus canariensis) i els tres imponents cedres (Cedrus libani) 
que ens resten. A més,  tenen un valor sentimental afegit; son els arbres de tota la vida, testi-
monis impassibles de la vida social del poble: jocs de xiquets, trobada de les colles de jòvens, 
parelles festejant..... era aquell temps que tot el poble eixia a passejar a la Glorieta i amb la roba 
de mudar es deixava veure per a fer vida social. Ací també podem observar les acàcies (Robinia 
pseudoacacia) amb el creixement totalment limitat.

Al parc Joan Fuster  destaquen també varietats d´arbres de creixement ràpid i de gran valor 
ornamental, que malgrat les últimes esporgades, poden arribar a tindre l’alçària desitjada per 
molts veïns.

Dispersos per tota la Pobla estan els datilers. Arrivaren en el seu dia ja crescuts, malfets i de 
soca desigual, i els plantaren apuntalats per tal de mantindre la verticalitat desitjada. El datiler 
requereix una neteja penosa i artesanal, que fins a fa pocs anys es feia igual que ho feien els 
moros en el temps de la Shàrquia, quan al voltant del que avui és la Pobla hi havien moltes al-
queries (mireu mapa de l’època musulmana).

Un gran arbre també present en el poble però en molta menys quantitat del que pertocaria 
es el plataner de jardí (Platanus hispanica). Malgrat ser un arbre caducifoli que ompli de 
pàmpols tot el seu voltant, és resistent a la contaminació i capaç de sobreviure en espais in-
suficients per a les seues arrels. Aguanta esporgades fondes i brutals. Són els arbres que de 

Sargantana
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sempre s’han plantat  per a donar ombra i frescor a places, alberedes i carreteres a més de 
ser un exemplar de gran presència.    

La resta d’arbres estan dispersos en altres  jardins i llocs com el col·legi Sanchis Guarner, on 
s’han fet veritables esforços per mantenir la salut d’alguns d’ells. Els arbres grans són el suport 
natural de l’avifauna, fan agradable el lloc i creen, ells sols, un ambient de serenitat. Com deia 
l´eslògan dels vuitanta “els arbres són vida”.

I continuant amb el passeig, en estos arbres es troba ben amagada la xitxarra (Cicada plebeia).- 
que produeix el seu conegut só monòton i estrident quan fa una calor de Maria santíssima. Però 
es quasi impossible localitzar-la visualment en l’arbre. Este insecte hemípter aconsegueix pas-

sar desapercebut sempre gràcies a la seua extraor-
dinària capacitat mimètica de saber-se confondre 
amb la soca de l’arbre on es troba. 

Si el passeig es fa per la nit no cal forçar la vista 
per a veure’ls aguaitant prop de les faroles, on els 
insectes es tornen bojos al voltant de la llum. És el 
dragó (Tarentola mauritaunica) rèptil de caràcter 
nocturn. Sol eixir malparat quan s’atreveix a entrar 
dins de les cases. El seu aspecte repulsiu fa que la 
gent s’incomode quan els veu per la seua façana i 
no dubten en manprendre la granera quan el te-
nen a tir sense parar-se a pensar la gran quantitat 
d’insectes que devoren prop de les nostres habita-
cions. També per estos punts de llum revola la rata 
penada menuda amb el seu vol desficiós i calculat, 
cega però infal·lible en la caça.

Acabarem el recorregut amb la moixa (Tyto alba). 
No sé si encara anidaran algunes parelles en el po-

ble, però sí que s’escolta alguna nit el seu cant esotèric que encara acollona a les veïnes quan el 
senten de repent. Seria una sort per a tots mantindre esta rapinyaire nocturna pel seu gran va-
lor ecològic i per la gran quantitat de ratolins i mussaranys que caça per les nits. És un exemple 
més de la utilitat de molts dels nostres “veïns invasors”, de com ens ajuden a que no es degrade 
el nostre medi urbà. Una altra raó- la utilitat- per a conéixer i respectar la nostra entranyable i 
ancestral natura urbana, la mateixa que viviren els nostres avantpassats.  

Oronella

Dragó comú Moixa
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Em dic Martí Serra i sóc pastor. Normalment porte a pas-
turar els ramats per la partida del Pla, pels trossos no culti-
vats. De vegades, m’acoste més a la Serratella, o més lluny. 
Ara els porte al riu Xúquer a beure i refrescar-se. Aquest 
camí per on vaig es diu Camí de l’Horta, que és el que conei-
xeu com la carretera d’Alberic. Passarem la vesprada vora 
el riu i pels Fondos. Al meu costat està la séquia Major. 

El molí apro�ita la força de l’aigua per a moure les moles. 
A l’altre costat està l’ermita de Sant Martí. Abans era un 
hospital (un alberg en aquella època) amb capella. La va 
manar fer Pere d’Esplugues per a que apro�itara de des-
cans als caminants del Camí Reial. Els soldats que vegeu 
en el dibuix de la pàgina 62 són els agermanats d’Alzira 
que s’han rebel·lat contra la noblesa perquè pensen que té 
massa poder i el poble de les ciutats massa poc. Als pobles 
més menuts també volem que els senyors feudals no s’em-
porten tanta riquesa que ix de la nostra suor.

La Pobla Llarga també és un poble agermanat. Ahir va 
haver una xicoteta batalla en el Pont dels Soldats, que es 
diu així per aquest fet d´armes. És el pont que travessa 
el barranc de Barxeta abans d’entrar en Cogullada. La 
guanyaren els agermanats. Si em paguen bé les ovelles 
que he de vendre a la carnisseria del poble m’arreglaré 
el corral de ramat que tinc al costat de l’assagador de la 
Serratella. Qui sabia que assagador signi�ica camí per als 
ramats? Acabaré amb una dita ”Qui de jove no treballa, 
de vell dormirà en la palla”.

11.1.1 Les Germanies i
la Batalla del Pont dels Soldats (1522)
Aquesta batalla es va realitzar l’agost de 1522 al voltant del 
pont que travessa el barranc de Barxeta, entre la Pobla i Cogu-
llada, que en aquell temps no era més que un pontet de fusta. 
Ja estava acabant-se la guerra quan els agermanats de Xàtiva 
i Alzira perseguien tropes dels nobles entre els quals hi era 
el senyor feudal de la Pobla Joan Corts d’Esplugues. Primer hi 
hagué un petit combat a Carcaixent i durant la retirada dels 
nobles i els seus soldats cap a la Pobla quan arribaren al pont 
tan estret, com n’eren massa no pogueren passar aviat i hague-
ren de tornar a lluitar contra els agermanats que els seguien. 

11.1 S. XVI
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En el combat hi moriren entre d’altres el senyor feudal 
de la Pobla i Lluís Sanç, fill del senyor feudal de Senyera, 
els dos anaven montats a cavall, eren uns 80 la cavalle-
ria. També els agermanats tingueren baixes. La guerra 
la perderen els agermanats quan en desembre d’aquell 
mateix 1522 es rendiren Alzira i Xàtiva. La Pobla Llarga 
hagué de pagar una multa per ser agermanada segons 
consta al llibre de Vicent Vallés Borràs: “La Germania 
valenciana.” (Ed. Alfons el Magnànim. 2001 Anexe) 
pobles que paguen composicions -multes- per haver 
estat agermanats.
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En el mes de maig de 2011 l’Ajuntament de la Pobla Llarga va adquirir un document excepci-
onal. Es tracta del pergamí on queda constància de la venda del senyoriu de la Pobla Llarga el 
1534. El comprador és Garcerà de Vilanova. Aquesta compra es realitza en unes circumstàncies 
difícils per als Esplugues, la família de nobles que havia estat propietària del senyoriu de la 
Pobla d’Esplugues des del 1317. Efectivament ja hem vist com el 1522 mor a la batalla del Pont 
dels Soldats Joan Corts d’Esplugues, que havia heretat de sa mare Beatriu d’Esplugues el se-
nyoriu de la Pobla. Aleshores passa a ser titular d’aquest senyoriu la seua germana Isabel Corts 
d’Esplugues. Aquesta ha de vendre el senyoriu per a pagar els deutes de la família. I per aquesta 
raó es formalitza el document notarial de la compra. Cal afegir que aquest pergamí conté mol-
tes informacions interessants com ara una relació dels noms i cognoms dels caps de família el 
1534 així com una descripció del poble entre d’altres dades. 

11.1.2 Un document excepcional: la 
Venda del Senyoriu de La Pobla el 1534

Text del pergamí on es barreja el llatí (per a terminologia
jurídica) amb el valencià (per a descripcions)

Nom del pergamí:
“Venta de la Pobla Larga dita del Ardiaca”

El pergamí mesura 12 metres de pell cosida

Segell notarial del pergamí
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Hola amigues i amics sóc el bandoler Jeroni Lloret. També sóc de la Pobla, 
com vosaltres. Ara, entre els segles XVI i XVII ací a la Pobla hi ha una bona 
colla de roders. I jo sóc el cap. Nosaltres assaltem els carros i els viatgers 
dels camins com el que vegeu a la il·lustració. L’assaltàrem pel camí de 
l’ermita de Sant Roc on estava el poblet de Ternils. 

Però la meua ruta preferida és el Camí Reial entre Alzira i Xàtiva que passa 
per la Pobla perquè hi ha molt de trànsit. Per aquest camí s’exporta molt de 
�il de  seda i altres mercaderies d’aquestes comarques a Castella. Després ens 
repartim el botí com a bons germans. Sempre que podem assaltem de nit per 
a que no ens reconeguen. De vegades raptem algú i demanem rescat. També 
tenim terres, casa en el poble i família. Fins i tot fem activitats legals. Es pre-
guntareu per què em vaig fer roder. La veritat és que no m’agradava treballar 
tots els dies en la terra de sol a sol com mon pare. No, no és que siga gos, en el 
meu temps deien que no hi hauria cap gos si li acertaren l’o�ici. Han intentat 
tancar-nos a la colla moltes vegades però el comte de Carlet, un noble molt po-
derós, ens protegeix barat a que li fem alguns “treballs” que no puc contar-vos. 

La nostra fama va ser la causa de què el marqués de Caracena, el vir-
rei, encomanara a la meua colla una missió. Es tractava de que, a canvi 
de perdonar-nos, havíem de fer presoners a una colla de moriscs de la 
Vall d’Aiora que es va rebel·lar el 1609 contra l’ordre de ser expulsats del 
Regne de València. No ens podíem negar però em va saber mal perquè 
tenia bons amics moros de Berfull, Sant Joanet i Rafelguaraf, de quan de 
jove hi anava a segar arròs. Però no va haver-hi manera de trobar-los en 
aquelles muntanyes tan immenses perquè nosaltres no som de secà, som 
d’horta. De tota manera no us recomane la meua vida. Després que la 
Justícia penjara un �ill meu, acabaren pegant-me dos o tres escopetades. 

Em vaig morir a la presó. Bó, m’acomiade amb un secret per a poblatanes i 
poblatans del segle XXI; entre les partides de Mont�lorit i Torrica, prop d’un 
antic molló i un pont musulmà, teníem el nostre amagatall on guardàvem el 
botí. En alguna casa vella del poble algú trobarà el mapa del nostre amaga-
tall. Qui sap com es diu eixe pont musulmà? I la darrera pregunta; qui sabia 
que a Castelló un carrer molt antic sempre s’ha anomenat “carrer Roders”?

11.1.3 Bandolerisme a La Pobla Llarga

Carros que assaltaven els bandolers. També els veiem a la imatge de l´expulsió dels moriscos al port de València.
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La Pobla Llarga és un dels pobles protagonistes del problema social més important al Regne de 
València durant el segle XVII, el bandolerisme. El qual estava condicionat per la pobresa entre 
els humils i agreujat per l’augment de població. 

També cal dir que era comú a tota la costa mediterrània. Segons l’historiador Sebastià García 
Martínez, el de la Ribera, es basava en la formació de bandes o clans que actuaven defensant 
l’honor i interessos particulars de tipus econòmic o social. Eren dirigides per una família i es-
taven molt arrelades als pobles. A la Pobla teníem una de les bandes més famoses del país, que 
tenia per caps a les famílies dels Lloret i Badia, s’aliaren amb els Talens de Carcaixent contra el 
bàndol dels Timor, també de Carcaixent. 

A pesar de tot el virrei demanà els serveis de la banda de Lloret per a empresonar als moriscos 
rebels de la Vall d’Aiora. Però Lloret no els trobà.

“El escaso éxito que las tropas tenían en la búsqueda hizo que contrataran bandidos para que 
hicieran el trabajo sucio. Los bandoleros, encabezados por Jeroni Lloret, natural de la Pobla 
Llarga, que estaba reputado como el más célebre capitán de bandoleros de la Ribera, recorrie-
ron los dos o tres mil kilómetros cuadrados de la infernal orogra�ía buscando las huellas de la 
veintena de fantasmas sarracenos. Como era de esperar, esta desesperada intentona también 
resultó infructuosa”.

José Vicente Poveda Mora: “Historia del valle de Ayora-Cofrentes”Volumen I “Desde la pre-
historia hasta la expulsión de los moriscos”. Ed. Mancomunidad del Valle de Ayora-Cofren-
tes 2001. Pàg. 281.

11.1.3.1 Roders poblatans i riberencs
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“De poc de temps ençà està inquiet lo present regne i perturbada la pau dels poblats en aquell, i 
senyaladament de les viles d’Alzira, Algemesí i Carcaixent i universitat de Guadassuar i llocs de la 
Pobla Llarga, per ocasió de les bandositats que se han mogut entre los vehins de dita vila de Car-
caixent, que són los Timors, Garrigues i Valcebres i altres llinatges d’una i d’altra los Talens de dita 
vila, los Llorets i Badies de la Pobla Llarga i altres de part altra. (…). I que ha aplegat a tant la 
insolència i atreviment dels uns i dels altres que van i gosen anar aquadrillats per lo present Regne. 

Portant cada quadrilla més de vint-i-cinc o trenta hòmens, los quals van armats amb moltes es-
copetes de pedrenyal llargues i curtes causant notables escàndols per les parts i llocs per on van, 
passen i trastejen, i fent, cometent i perpetrant diverses morts i homicidis acordats (…) matant als 
que saben o presumexen que són amics o valedors de la parcialitat contrària. I que los vehins i ha-
bitadors de dites viles, llocs i pobles estan tan atemoritzats, que de ninguna manera de nit gosen 
eixir de ses cases, encara que se’ls ofereixquen coses molt importants i necessàries; però ni encara 
de dia gosen eixir a ses heretats, a fer ses faenes i cultivar i procurar sos camps i collir sos fruïts.” 
Sebastián García Martínez: “La Ribera, desde las Germanías hasta la expulsión de los mo-
riscos “. Ponència publicada a “Economía agrària i història local. 1ª Assemblea d’Història 
de la Ribera”. Edicions Alfons el Magnànim. València 1981. Pàg. 83

Reial Pragmàtica feta pel marqués de Caracena,
virrei de València publicada el 16 de gener de 1609

Els edictes de les autoritats que copiem a continuació demostren que era un problema greu. 

Crida y Edicte Real, ab ques prohibeix ser receptats i auxiliats els bandolers y delinqüents en 
los pobles de la Ribera, ni cinc llegües alrededor, per sos parents, amics i valedors. 

“La major part dels dits danys proceheix i els causa, així de que dits delinqüents  són receptats, 
afaborits i auxiliats per sos parents, amics i valedors, com encara de no ser perseguits dels of�icials 
de dits pobles, per a poder ser reprimits i castigats com deurien, y que així s’estan en les cases de 
sos parents, amichs i valedors ab prou publicitat; de hon continuen ses bandositats i atroces de-
lictes”. Josep Lluís Navarro i Sanchis. La Pobla Llarga. Introducció a la seua història. Ed.96 
2003. Pàg. 57

“Dimecres a 28 de maig de 1603, vesprada del Corpus lo senyor virrey i arquebisbe penjà a un tal 
Lloret, fadrí de la Pobla Llarga i fou lo primer que ha fet penjar”

“Dilluns a 2 de juliol 1612, entre nou i deu hores del matí, portaren gitat damunt un matalàs en un car-
ro a Jeroni Lloret de la Pobla Llarga, cap de bando contrari dels Timors de la Ribera, nafrat ab dos 
o tres escopetades. I dien que u que es dia de nació català, dit Joan Garcia, que habitava en Carcaixent, 
que molt de temps havia fet camarada ab lo dit Lloret, a traïció ab espies lo hauria molt mal nafrat. I 
el portaren a la torre (presó) i a les tres o quatre hores de la vesprada lo mateix dia morí. Déu li haja 
misericòrdia de la sua ànima; i dimarts 3 de juliol, a les deu hores del matí, lo portaren vestit de dol 
lligat amb una cadira per a penjar-lo i portava la cara des�igurada i un�lada, com si se haguera ofegat i 
dien que amb una veguda li havien ajudat perquè no descobrís”(…). Pere Joan Porcar. Dietari. 1589-
1628 (Antologia). Ed. Institució Alfons el Magnàmin 1983. Pàg.88-89

“Dilluns a 20 novembre de 1612, a les primeres oracions de la nit mataren de una escopetada a Joan Garcia 
alias pintor ab sinch pilotes de estany, al canto de les carnesseries dels peixcadors; i aquest fonch lo que 
matà a trayció a Geroni Lloret de la Pobla, cap contrari dels bando dels Timor a 2 de juliol de 1612”. Bal-
bi-Josep Serena “Parlem de Bandolers” . Festes de Sant Calixt 1990. Ajuntament de la Pobla Llarga.

Dietari de mossén Joan Porcar 
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Bon dia. Sóc el moliner del molí de 
Dalt, em dic Bernat. La imatge de les 
pàgines següents correspon a l’actu-
al Replaceta. El molí que veieu era 
l’avantpassat del molí d’arròs que heu 
conegut en el segle XX. Enfront està 
l’era, l’actual Replaceta. Fixeu-vos 
en el llaurador que hi ha darrere del 
cavall. Està damunt un trill. Estan 
trillant a l’era el blat que han segat, 
separant-lo de la palla. El blat segat 
dels camps el porten amb carros com 
el del dibuix. S’heu �ixa’t en els sacs? 
són sacs de grans de blat. 

El senyor vestit amb més luxe és el 
batle que és l’encarregat dels inte-
ressos del  senyor feudal en el poble. 
Dels 8 sacs que té el llaurador, el batle 
n’aparta un per al senyor Esplugues. 
Tots els llauradors del poble han de 
donar-li al senyor del poble una vuite-
na part de la collita de blat. Són les re-
gles del feudalisme. Una altra norma 
és que ningú pot anar a moldre fora 
del poble. Tots estan obligats a moldre 
i pagar el que pertoca en el molí del 
senyor Esplugues on jo treballe.

Em dic Margarida Grau i sóc llaura-
dora. Fixeu-vos en els camins que ixen 
de l’era: el camí a Castelló on teniu el 
poliesportiu, el camí de la Torre que 
ara és el carrer Mitja-galta, el camí 
a Sant Joanet, que ara és el carrer 
Santa Anna i el camí a la Pobla que 
ara és el carrer Nou. L’home del carro 
ple de sacs de blat se’ls emporta a sa 
casa. Guardarà els sacs en l’andana. 
Moldrà el gra quan ho necessite i així 
tindrà farina i pa tot l’any. 

Després farà un altre viatge per a car-
regar la palla del blat que la guarda-
rà en la pallissa per a que mengen els 
animals. La pallissa està al �inal del 
corral de la casa. Heu vist alguna an-
dana o pallissa? Ara en estiu, en aca-
bar de segar, els més jóvens naden en 
la séquia que també ens apro�ita per 
a llavar la roba. Bé vaig a cridar-los 
per a sopar. A vore si venen de segui-
da. Els tinc dit que a la taula i al llit 
al primer crit.

11.2 Segle XVII. El senyoriu de la Pobla
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La lectura de les renovacions de la Car-
ta de poblament i altres documents ens 
permet dibuixar aquell poble de 110 
cases que era la Pobla a començaments 
del segle XVII. Començarem el recor-
regut per l´esglèsia parroquial que era 
el primitiu temple construït al voltant 
de 1325 al mateix solar que l´actual. En 
els sotans de l’esglèsia estava el fossar 
(cementeri) que s’esmenta en la reno-
vació de la Carta de poblament. Cases a 
les dos vores dels actuals carrers Major 
i Vall. Algunes encara serien les matei-
xes que al segle XIV manà edificar Pere 
d´Esplugues. L’ermita de Sant Martí 
on avui és la gasolinera i la de Sant Se-
bastià situada a l’alteró que hi havia a 
l’actual carrer Miguel Ferrero. Tot baix 
el control de la torre del Castell a l’ac-
tual escoleta infantil. Els edificis més 
cèntrics albergarien els serveis públics 
del poble, tots de propietat del senyor 
com hem vist: la carnisseria, la botiga, 
i el forn. També eren propietat del se-
nyor l’hostal i la taverna, els quals, vora 
la calçada, es beneficiarien de l’intens 
trànsit de gent i mercaderies que pas-
saven pel Camí Reial. Per aquesta cal-
çada arribaven totes les novetats; els 
vestits i les notícies de bandolers, de guerres o el preu de les collites en altres comarques. Era, 
com sempre, la via que ens comunicava amb el món. Ens podem imaginar aquells mercaders, 
viatgers, comediants o soldats fent nit a l’hostal del poble i tancant tractes en la taverna amb els 
poblatans, davant un got de vi i un plat de faves bollides. 

11.2.1.1 Característiques del senyoriu poblatà 
La Pobla era un poble de senyoriu, la qual cosa significava que el territori i la part edificada eren 
propietat d’una senyora o senyor feudal. El senyoriu de la Pobla és un exemple de les caracte-
rístiques del feudalisme valencià. Un sistema social regulat bàsicament pels furs del Regne de 
València, per les cartes de poblament i per la Reial Audiència (tribunal de justícia). Descone-

11.2.1
Una panoràmica
de la Pobla a
començaments del 
segle XVII
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guem la primitiva Carta de poblament que Pere d’Esplugues va imposar a les primeres famílies 
poblatanes, on es detallaven drets i obligacions. Però sí que disposem de tres manuscrits de 
1607 i 1611 que tracten de la renovació de les normes que afectaven al senyoriu fins aquella 
data. Hem de partir que el senyoriu es basa en el reconeixement de vassallatge de les famílies 
de llauradors als Esplugues. Açò significa com hem dit abans que el senyor era propietari de tot: 
cases, terres, arbres, pastures, llenya, caça..... Aquesta propietat del senyor s´anomena domini 
directe. Però totes aquestes propietats les cedeix perpètuament a les famílies de llauradors/es. 
D’aquesta manera, les famílies poblatanes també eren propietàries de les terres que treballa-
ven i de la casa on vivien. Fins i tot, ho podien arrendar i deixar en herència. Aquests camps dels 
llauradors rebien el nom de domini útil. En conclusió, podem afirmar que l’enfiteusi significa 
que la propietat de terres i cases era compartida entre el senyor i les famílies poblatanes. 
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L’ en�iteusi comportava les obligacions següents als vassalls poblatans:

• Partició de fruits: significava que la collita s’havia de partir entre cada llaurador i el senyor. 
A la Pobla al senyor li tocava la huitena part de la collita. La partició es podia fer a les eres o a 
les cases dels vassalls.

• Fadiga: era el dret de prioritat del senyor a comprar el domini útil de les terres si alguna fa-
mília camperola el venia.

• Lluïsme: dret del senyor a cobrar un percentatge sobre el preu de venda de terres i cases 
(domini útil) entre els vassalls. 

• Treballs per al senyor: dies que els vassalls treballaven sense cobrar en les propietats del 
senyor; terres, séquies o castell.

• Obsequis: l’obsequi que hi ha documentat a la Pobla és que cada any se li donava al senyor 
una gallina per casa.

Els monopolis del senyor de la Pobla. Altres obligacions dels poblatans i poblatanes. 

Les regalies eren un dret exclusiu del senyor per a instal.lar serveis en el poble: forn, molí, 
almàssera, botiga, taverna, carnisseria i hostal. Ningú més que el senyor podia oferir aquestos 
serveis al poble. Açò era una conseqüència més del fet que el senyor fóra propietari de tot. Així, 
per a portar un negoci dels que hem assenyalat s’havien d’acceptar les condicions del senyor, el 
qual, com a propietari, arrendava a particulars aquestos negocis o serveis. Així els ingressos en 
aquestos serveis estaven assegurats perquè eren obligacions dels vassalls poblatans i poblata-
nes moldre els cereals (blat, ordi..) en el molí de la senyoria, a la plaça de la Mare de Déu (dibuix 
pàg. 69) o al del carrer Vall (dibuix de les Germanies pàg. 62), fer l’oli en l’almàssera del senyor, 
comprar en el seu forn i hostal...

Altres contribucions

A més d’aquestes càrregues, el llaurador havia de pagar el delme (la desena part d’algunes 
collites), que era una contribució eclesiàstica. Dues terceres parts del delme era per a l’esglèsia 
l’altra part era per al senyor (el terç del delme). I encara el Consell del poble en podia posar 
altres com les cises i redelmes i de fet en posaven.

Roda de molí de l´època situada a la plaça dels Furs

11.2.2 Aspectes econòmics del feudalisme

Pati interior del corral de Correus 
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El Feudalisme a la Pobla Llarga

Contribucions 
a l’Esglèsia

Vassalls 
Llauradors Senyor de 

la Pobla

Facultats 
jurisdiccionals 

otorgades pels reis: 
Govern del senyoriu

Concreta i actualitza 
les facultats 

jurisdiccionals del 
senyor

Concreta els drets 
de la propietat 

enfitèutica

Impartir 
justícia i 

governar el 
senyoriu

Recaptar 
el terç 
delme 

cedit pel 
rei

Monopolis
que només 
pot tindre i 
explotar el 

senyor o a qui 
ho arrende

- Forn
- Hostal

- Carnisseria

- Molí
- Almàssera

- Botiga
- Pastures

Domini directe (senyor)
Domini útil (vassall)

Partició de fruits: Una part de 
la collita per al senyor

Lluïsme: Quantitat que es 
pagava al senyor si un vassall 
venia una propietat

Fadiga: Prioritat del senyor 
per a comprar el domini útil 
si es venia

Obsequis: regals al senyor: 
gallines 

Carta de 
poblament i 
renovacions 
posteriorsContribucions a 

la Corona

Furs del 
Regne de 
València

Otorguen drets 
de govern 

(jurisdiccionals)

Reis de la
Corona d’Aragó: 
Jaume II, Pere IV

Delme

Primícia

Peyta
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Em dic Guillem Piera i sóc el justícia de la Pobla Llarga, 
que ve a ser com un jutge de la vostra època. Precisa-
ment aquest dia tan memorable que passa el carro car-
regat amb sant Calixt estic reunit en la plaça amb els 
jurats del poble, perquè dins de l’ajuntament no es pot 
estar de la calor que fa. 

Els jurats són com els vostres regidors de l’Ajunta-
ment, i el jurat en cap és com el vostre alcalde. Estem 
decidint qui serà el nou sequier de la Pobla. Ahir van 
assaltar a un caminant per Mont�lorit, posaria la ma 
en el foc que ha sigut Lloret o el seu �ill. Però no cal ni 
que li ho pregunte, em dirà que ahir  estava regant o 
alguna altra excusa pareguda.

La jurisdicció del senyor feudal sobre el seu territori era també la facultat d’intervenir en el 
nomenament dels càrrecs municipals i condicionar les seues funcions. A més, el senyor tenia 
al poble una persona de la seua confiança que s’encarregava de cuidar els seus interessos (per 
exemple arreplegar la huitena part de les collites), era el batle. Així els senyors feudals de la 
Pobla no residien en el poble. Normalment residien a València i venien només per a actes im-
portants: prendre possessió del senyoriu quan l’heretaven, algun pleit o consell general.

Els òrgans de govern i les autotitats locals durant els segles XVI i XVII eren els següents:

• El Consell General: era una assemblea en la que participaven tots els caps de família. Decidia 
sobre els aspectes més importants del poble.

• El Consell Particular: el Justícia i jurats nomenaven dotze veïns amb els quals formaven el 
nucli bàsic de govern local. Avui seria l’equivalent a una reunió del Plenari de l’Ajuntament o  
conjunt dels regidors.

• Jurats: representaven al poble i, havien, entre altres coses, d’aplicar les decisions del Consell 
General i del Consell Particular, administrar els diners municipals, cobrar les contribucions, 
vigilar la salut pública, comprar i emmagatzemar aliments. Avui serien els regidors amb res-
ponsabilitats de govern.

• El Justícia: jutjava i sentenciava tots els delictes a excepció dels més greus, vigilava l’ordre 
públic i feia de mediador en els conflictes familiars del poble. Seria l’equivalent al jutge de pau 
municipal i cap de policia.

• El mostassaf: era una figura musulmana que es va integrar en el nou ordenament municipal 
cristià. Vigilava que els aliments que es venien estigueren en bones condicions, controlava els 
pesos i mesures, perseguia estafes i controlava la neteja del poble.  

• Corredor d’orella o ministre: pregonava els bans, cobrava multes i s´encarregava de les 
subhastes.

• Escrivà: s’encarrega de redactar els documents oficials i les compres, vendes, tractes, etc.  

• Sequier: El sequier és l’únic ofici de caràcter públic amb les mateixes funcions i nom que ens 
queda a la Pobla Llarga de l’organització local anterior al Decret de Nova Planta.

11.2.3 L’Administració local durant l’època foral
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El Govern i l’Administració Locals
a la Pobla Llarga durant l’època foral

Furs valencians

Carta de poblament Llauradors

Òrgans col·legiatsAutoritats unipersonals

• Batle:
Representant
dels interessos del 
senyor

• Corredor 
d’orella: Bans i 
subhastes

• Consell General
(tots els caps de casa):
- Endeutar-se
- Pleits

• Consell Particular:
- Òrgan de reunió 
i consulta de les 
autoritats
- Decisió d’impostos 
municipals, cises i 
redelmes

• Jurat en cap
i jurats:
Administració 
ordinària del poble

• Escrivà:
Redacció de 
documents i cartes

• Sequier: Cura i 
admistració de les 
séquies. Únic ofici 
públic que queda 
intacte amb el nom 
d’esta època

• Justícia:
Impartir justícia, 
protecció de 
menors i 
indefensos

• Mustassaf: 
Botigues i 
compravenda; 
Sanitat pública

• Síndic:
Representació al 
poble en pleits

Renovacions posteriors

Govern i 
administració 

del poble

Senyor feudal.
Facultats jurisdiccionals
(que donaven els reis)
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Sóc Teresa Castelló, l’ama de l’hostal. Tenim 
estable per als cavalls dels viatgers i servei 
de menjar i habitació. Ací sopa i passa la nit 
molta gent que va i vé de Castella a Valèn-
cia. Hui hem tingut un dia gran perquè un 
carro de bous que portava una escultura de 
sant Calixt cap a un altre poble, s’ha parat 
enfront de la porta de l’església i no ha ha-
gut manera que seguiren avant. 
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La meua amiga la fornera Empar Soler co-
mençà a cridar: -”El Sant vol quedar-se a la 
Pobla, vol quedar-se ací!!” i el rector procla-
mà que era un miracle i manà als obrers que 
pararen l’obra del nou temple per a resar i 
donar-li gràcies a Déu. Així va ser com el no-
menàrem patró del poble. En aquesta plaça 
tenim el forn, la carnisseria i alguna parada 
de mercaders de fora. Les obres de l’església 
van a poc a poc, ho ha de pagar el poble i no 
tenim diners per a més.

Recreació de l´interior d´una casa de l´època.
(c/ Sant Vicent)
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Em diuen Elvira Gil però tota la gent em coneix per Elvira la Palle-
tera perquè mon pare venia palla, que era el menjar per als bous, 
rossins i cavalls.

Ara us diré què passa a la Pobla. Els veïns que vegeu a la il·lustració 
ens hem assabentat que els soldats de l’arxiduc Carles que han estat 
derrotats a la Batalla d’Almansa faran nit en el poble, van camí de 
València. També ens han dit que l’exèrcit borbònic de Felip V ha acon-
seguit assaltar Xàtiva després d’assetjar-la i ara volen cremar-la per 
no haver-se rendit a la primera. I no s’acaba ahí, Felip V ja ha dit que 

11.3 Segle XVIII: economia i societat
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com a càstig ens abolirà els furs, les nostres lleis, a les  valencianes i als valencians per haver ajudat 
al seu enemic, l’arxiduc Carles. El senyor de la Pobla, Lluís March d’Esplugues que era austracista, 
ha fugit a Barcelona per por a que el tanquen. Alguns llauradors del poble també tenen por de les 
represàlies. Quina desgràcia!! ja ho diu la dita que quan el mal ve d’Almansa a tots alcança!

Ací al poble continuem treballant les terres. Este mes plantem arròs com el llaurador que vegeu a 
l’arrossar rodat de moreres. Aquest arrossar està situat a la marjal al costat del barranc de Bar-
xeta. Prop està l’ermita de Sant Sebastià la qual estava dalt d’un alteró entre el carrer Lorenzo 
Santamaria i la plaça de la Serguera. El poble tenia un portal com el que vegeu al dibuix a l’eixida 
cap a Xàtiva. També podeu veure una almàssera del senyor on estàvem obligats a portar les olives 
per a fer oli.
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Has llegit abans una referència a la Batalla d’Almansa (25 d’abril de 1707). Aquesta batalla és 
un dels combats més importants d’una guerra internacional per a imposar un rei que gover-
naria tots els regnes i colònies d’Espanya. Tota la Corona d’Aragó (Regne d’Aragó, Regne de 
València, Regne de Mallorca i Catalunya) i altres estats (Portugal, Anglaterra, Holanda i Impe-
ri austriac) lluitaren a favor de l’arxiduc Carles, de la dinastia austriaca, la que havia governat 
els regnes d’Espanya fins el segle XVIII. Però al final els interessos internacionals afavoriren 
que es proclamara rei d’Espanya el borbó Felip V.  El qual en el Decret de Nova Planta castigà 
als derrotats anul·lant els furs (lleis) d’aquestes nacionalitats històriques. També prohibí l’ús 
del valencià en la vida oficial (escrits de l’ajuntament, notaries......) i imposarà l’ús del castellà 
en els documents públics. El decret que eliminà els Furs valencians es signà el 29 de juny de 
1707. Des d’aquella data el poble valencià mai ha deixat de reclamar l’oficialitat del valencià 
i la nostra cultura, així com l’autonomia política que perdérem a Almansa. L’Estatut d’Auto-
nomia de la Comunitat Valenciana significa la recuperació del nostre autogovern i l’oficialitat 
del valencià. A més, l’Estatut a l’article primer proclama el que valencianes i valencians mai 
hem deixat de ser: una nacionalitat històrica. Dins d’aquest marc va tornar a ser oficial el 
nom de la Pobla Llarga.

El senyor de la Pobla Llarga en aquells anys, Lluís March d’Esplugues, va ser un destacat 
partidari de l’arxiduc Carles d’Àustria el qual el nomenà Lloctinent General del Governador 
de València. Després de la caiguda del Regne de València es retirà a Catalunya, que encara 
resistia a Felip V, on va morir el 1709.

Durant aquesta guerra, els camps propers al poble, a la partida de la Serguera van ser esce-
nari d’una acció militar. Qui millor ho ha explicat ha estat Francisco Fogués en el seu llibre 
sobre la història de Carcaixent. 

“En diciembre de 1706 tuvo lugar la acción de la Serguera, que se desarrolló en la partida de 
este nombre que existe en nuestro término. En élla intervinieron de una parte y en favor del 
Archiduque, el general Basset, que mandaba un ejército de austriacos y portugueses, y de otra, 
a favor de Felipe V, el Conde de las Torres. Esta acción, aunque no revistió importància, fue una 
de las varias que preparó el austriaco para apoderarse de Alzira, y en ella perecieron más de 40 
portugueses y austriacos”. Francisco Fogués Juan “Historia de Carcagente” 1934 Ed. Facsí-
mil. Ajuntament de Carcaixent 2000. Pag. 133.

També Manuel va ser escenari d’un combat que perderen els austracistes. Quan acabà la 
guerra el càstig per als vençuts també arribà als poblatans. L’historiador Pedro Sucias en el 
manuscrit “Notas útiles para escribir la historia del Reino de Valencia” ens informa que 
“pero no ocurrió en la población más que al triunfar Felipe V las persecuciones de sus enemigos 
y el destierro de algunos” Amanda Prats Fabra i Ferran Pastor Belda. Programa de festes 
de Sant Calixt 1998. Ajuntament de la Pobla Llarga. D’altra banda Josep Lluís Navarro 
Sanchis en la “La Pobla Llarga. Introducció a la seua història” Pag.75, ens informa que 
“Un índex de la represió borbònica pel que respecta als poblatans són els 25 enterraments que 
es feren el 1707 i els 13 de l’any següent, xifra molt superior a allò que era habitual.”

11.3.1 La guerra de Successió,
la batalla d’Almansa i la Pobla Llarga
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Diversos viatgers van escriure sobre la Pobla Llarga durant el segle de la Il·lustració. Hi ha als 
seus escrits una sensibilitat nova i es fixen en els aspectes econòmics i mèdics dels pobles que 
recorren. Començarem pel text més conegut del segle XVIII, el de l’il·lustrat Cavanilles. Els dos 
volums que consta l’obra on s’inclou el text es van publicar el 1795-97. Per a entendre’l millor 
cal recordar que durant el segle XVIII va augmentar considerablement l’extensió del conreu de 
l’arròs a la Ribera i a la Pobla. La qual cosa va comportar conseqüències negatives per a la salut 
i l’esperança de vida dels nostres avantpassats ja que aquest conreu exigeix camps inundats i 
aigües estancades durant un temps.

“Al sureste de Castelló y a media legua se hallan la Pobla Llarga y Manuel, al cual se siguen los 
pueblos de la acequia de Énova, cultivadores de arroz sin salud ni riquezas, pero tan preocupados 
a favor de esta planta, que la miran como último recurso contra la miseria. Allí, trastornado el 
orden de las cosas, se ven campos cuatro pies más altos que el camino real convertidos en lagunas 
arti�iciales, que llegan hasta las mismas habitaciones; la tierra de suyo �irme, transformada en 
pantanos; perdida y despreciada la salud de todos los habitantes para engrosar a ricos y dezme-
ros; desatendida la razón y la experiencia, la muerte en �ín y las enfermedades que acaban con los 
naturales y advenedizos miradas sin horror y con indiferencia. En la Pobla se observan muchas 
casas arruinadas y otras apunto de caer anunciando poca comodidad y menos fuerza en los ve-
cinos, cuyo principal objeto és el arroz que les produce como 30 cahices.”

Antonio José Cavanilles. Observaciones sobre la historia natural,
geogra�ía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia. Imprenta Real. 1795

Edició Facsímil de Bancaixa “Las Observaciones de Cavanilles
doscientos años después”. València. 1996. Pag. 240-242.

11.3.2 Un recorregut per La Pobla del segle XVIII
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Una altra descripció del poble és la 
que fa l’alzireny doctor Llansol el 1797 
a  la seua Topogra�ía Médica de la Ri-
bera del Xúquer. Fixen-nos que Llansol 
parla d’un “montecito pequeño” es 
refereix a l’alteró del castell. També 
distingeix clarament entre la zona de 
secà (del barranc a la muntanya) i la 
zona tradicional d’horta (del barranc 
cap a ponent).

“Pobla Llarga, de unos cien vecinos, 
compuesta por una calle larga, espa-
ciosa de las mejores de la Ribera, y con 
casas anchísimas sobre un arenal al 
pie de un montecito pequeño estendida 
de Norte á Mediodía, por la derecha al 
lado de un estendido secano, poblado 
de árboles, aunque no muchos, y por la 
izquierda junto á huertas y arrozales.”

Riera, Juan y Granda-Juesas, Juan 
(Ed.). 1988. Epidemias y paludismo 
en la Ribera del Júcar (Una topogra-
�ía médica del s. XVIII). Ed. Universi-
dad de Valladolid. p. 79

Altres textos d’aquest segle ens informen amb més matisos de l’agricultura de la Pobla, és el cas 
de Tomàs López, un altre estudiós de la geografia valenciana. Llegim-lo tenint en compte que 
quan diu “cien vecinos” es refereix a que el poble té 100 cases.

En medio del camino que dirige de Valencia a San Felipe (Xàtiva), a una legua algo más de esta 
ciudad se halla la Puebla Larga de Don Joaquín Palavecino, con cien vecinos, sus principales 
cosechas son en las huertas arroz, seda, maiz, trigo, frutas y hortalizas y en los secanos aceite 
y algarrobas”.

Relaciones geográ�icas, topográ�icas e históricas del Reino de Valencia hechas en el siglo 
XVIII a ruego de don Tomàs López. Reedició Facsímil Generalitat Valenciana 1998

Cases de treballadors al carrer Vall
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AGRICULTURA, RAMADERIA I
APROFITAMENT FORESTAL A 

LA POBLA DEL S. XVIII

Marjal del barranc, quasi sempre amb arrossars.

Arrossars sols o rodats de moreres.

Terrenys d’horta amb moreres, hortalisses, fruiters i dacsa.
Hi havien alguns alterons de secà.

Terrenys de secà de la partida del Pla, amb garroferes, vinyes, oliveres, blat 
i d’altres cereals.

Muntanya. Aprofitament forestal: llenya, forns de calç i forns de carbó, espart i al-
tres herbes. Caça. Entre el Pla i la muntanya es trobava l’antic boalar on pasturaven 
els animals que proveïen la carnisseria del poble.
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11.3.3 la Seda
Em dic Anna Maria Durà i sóc la criada principal 
de la casa del senyor Bru. Sí, és la mateixa que en-
cara anomeneu “la casa del Baró”. Amb el �il de 
seda que fem i l’arròs el meu patró guanya molts 
diners. L’escut que vegeu a la porta és el dels Bru.  

A l’andana, que és al segon pis, criem els cucs 
amb canyisos com els que vegeu al dibuix. Ara 
estem a començaments de juny i portem la fulla 
de morera amb sacs des del camp. Quan els cucs 
fan el capoll el bollim, i en secar-se, fem el �il amb 
un torn, açò es diu �ilar. Moltes famílies venen el 
�il a mercaders d’Alzira o Carcaixent. Nosaltres 
en guardem un poc per a fer tela  de seda amb el 
nostre teler. Sabíeu que encara queda a la Pobla 
un canyís de criar cucs? heu vist alguna morera 
pel terme? heu criat cucs?

Acabaré dient-vos dos dites que usem molt: “dó-
nes més faena que una onza de cucs” i “per pa-
gar açò necessitem la hisenda de Bru”.
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“Un arc adintellat, ocult fins ara per les successives pintades de calç de la façana representa, 
una de les poques mostres de l’època foral, completa aquesta portalada l’obertura per accedir 
al balcó decimonònic. Al seu interior trobem alguns interessants vestigis: els motius pictòrics 
rococó a la porta d’armari d’una de les habitacions, els taulells seriats del segle XVIII recuperats 
d’un dels seus paviments que han trobat dues destinacions: ser reutilitzats com a sòcol o deco-
rar un banc a la manera dels emprats a la cuina del Museu de Ceràmica de València, d’idèntica  
cronologia i estil.”

Norbert Blasco. “Les cases de la noblesa al Carrer Major”. Programa de Festes de la Verge 
dels Desemparats. 2008. La Pobla Llarga. Fotos: Fàtima Castelló.

Una casa de l’edat moderna. La casa del Baró de Santa Bárbara

El cultiu de la morera no passava desapercebut als viatgers que passaven pel nostre poble. És 
el cas d’A. Jouvín, un francés que, el 1672, de camí cap a València va anotar el següent: (1) “Se 
encuentran Manuel y la Pobla y poco después Cogullada, vimos allí bosques de moreras rega-
dos por algunos arroyos ”. Aquesta anotació del viatger ens indica que almenys, a les partides 
que envoltaven l’antiga Via Augusta (Montflorit, la Closa, Xirell…) hi havien aquells boscos 
de moreres. La distribució interna d’aquestos boscos ens la descriu l’historiador carcaixentí 
Victor Oroval (2) “Sabem d’altra banda que molt sovint, en les mateixes terres arborades, els 
espais aprofitables entre les tires d’arbres eren dedicats a cultius herbacis compatibles com 
cereals i llegums. Entre els cereals que es plantarien entre les moreres hi havia la civada, l’or-
di i el forment. (...) Altres conreus que es sembraven dins o fora dels camps de moreres serien 
les cols, els espinacs, els porros, els alls, les cebes, les albergínies, safanòries, naps i altres 
hortalisses: carabasses, encisam, els melons, els alficosos, les xerevies o els raves.”

(1) Daniel Sala Giner “Viajeros franceses por la Valencia del siglo XVII.
Ed. Ajuntament de Valencia 1999.

(2) Víctor Oroval “Aproximació al paisatge agrari de Carcaixent en l’últim terç
del segle XVI” , en Anàlisi local i història comarcal: la Ribera del Xúquer (s. XIV-XX).

Actes de les II i III Jornades d’Història local de la Ribera. Diputació de València. 

El cultiu de la morera
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“Els riberencs, en combinar en una mateixa parcel·la moreres i collites d’exigències ben dife-
rents (com ara blat, dacsa o arròs) aconseguien jugar diverses cartes al mateix temps. Era molt 
més difícil fracassar que en altres llocs.(…). Els morerars foren, durant generacions, els camps 
més cars de la Ribera; no sols perquè tendien a ocupar les millors terres, sinó també a causa 
dels bons beneficis que reportava la fulla amb què es criaven els cucs (…) L’única finalitat de la 
fulla dels capolls criats i de les madeixes de seda obtingudes era la venda a canvi de tants diners 
com es pogueren aconseguir”.

Tomàs Peris Albentosa. La terra de l’ arròs i les moreres. Història de la Ribera.
De vespres de les Germanies �ins a la crisi de l’ antic regim. Volum II. Pag. 93.

Ed. Bromera. Alzira 2003. 

La seda una riquesa per als llauradors riberencs

L´actual Casa de la Música, conserva les �ines-
tres de l´andana, reminiscències de l´època 

del conreu dels cucs de seda.

Canyisos on es secaven els cucs. Encara es conserven 
a una casa particular al c/Nou de la Pobla

Capoll del cuc de seda
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11.3.4 Un esquema de la situació social i econò-
mica del poble a fi nals del segle XVIII
11.3.4.1 Un informe sobre la Pobla cap a 1773. Referències 
feudals i govern municipal

Un escrit molt il·lustratiu de la societat i economia poblatanes en aquells temps és a l’arxiu mu-
nicipal. Es tracta d’un informe redactat per la “Junta de Propios y arbitrios de la Universidad de 
Puebla Larga” la qual representava tots els qui tenien propietats en el terme de la Pobla. El do-
cument està inclòs al “Libro de censos de Puebla Larga”, l’autor del qual Vicent Guerau, regidor 
de València, encapçalava un grup de creditors de la Pobla. I havia elaborat aquest llibre amb la 
finalitat de  detallar tota la informació econòmica del poble amb l’objectiu de demostrar que la 
Pobla podia pagar.  Així aquest text transcriu diversos documents que consten en un expedient 
del Consejo de Castilla, en la secció d’Intendente. Recordem que Felip Vé havia eliminat les 
nostres institucions i un cas com aquest ja es tractava en aquest Consejo. Cal dir que gràcies al 
seu interés per cobrar disposem d’unes informacions valuosíssimes sobre els segles XVI, XVII 
i XVIII. (El manuscrit no va paginat. No hem regularitzat l’ortografia de text original, però sí la 
puntuació per a facilitar la lectura). Així anem a llegir com la Juntas de Propios y Arbitrios de la 
Pobla, explicava perquè el poble no era ric.  

“La Junta de Propios y Arbitrios de la Universidad de Puebla Larga con el debido respeto suplican-
te dize: (…) que la Universidad de la Puebla Larga no tiene o no le queda renta alguna común por 
ser insu�iciente la corta porción que disfruta para sus precisos gastos y Cargos de Justicia seña-
lados en el reglamento, no tiene disposición por ahora de otro arbitrio alguno como in�ieran los 
siete acreedores propuestos: En un pueblo cortísimo de solos 80 vezinos de los quales hay quanto 
menos cuarenta jornaleros sin más efectos ni arbitrio para su sustento y sus familiares, que su 
trabajo personal y diario sudor Y aun de los restantes vezinos hay muchos que se hallan pobres, 
y sin posibilidad de sobrellevar las muchas contribuciones, y cargas in�luyendo en su pobreza la 
conocida intemperie y dolencias que experimentan ordinariamente.

Que las tierras del término de la Puebla sobre que está proyectada la derrama para el concebido 
�in, son por lo común de poco cuerpo y en su mayor parte arenales. No producen mucho, y son in-
comparablemente menos estimadas que la huerta de Valencia, de Alcira, Carcagente, San Fhelipe  
y otros pueblos y ciudades en las quales también se cultivan a mejor coste que en la Puebla. Pues 
por ser su situación poco saludable, o acaso por otras causas, se hacen pagar los jornaleros en 
tiempo las haciendas más que doblado jornal respecto a otros pueblos de concurso que no tocan 
en Ribera, lo que acaba de comprobar el seguro hecho de que las tierras se estiman mucho menos 
en propiedad en la Puebla, que en otras partes y por lo mismo hayan más gravoso e insoportables 
cualquier contribución sobre ellas por leve que sean.

Las casas y tierras de la Puebla  y su término estan todas sugetas al Dominio mayor y directo de 
su Dueño Territorial, pagando a éste los dueños útiles, la octava parte de los frutos de casi todas 
las tierras y la décima por lo que mira a una corta partida que llaman el Plano. Se pagan al Due-
ño por cada casa tres sueldos y seis dineros de pension anual, y quatro sueldos por cada onza de 
simiente  que se emplea para criar gusanos de seda.

Paganse también sobre los diezmos y primicias, quinientas sesenta libras anuales de Real Equiva-
lente, con más de veinte y quatro libras por el Real Derecho de Aguardiente, y se contribuye en el 
reparto de de sesenta y cinco fanegas de sal, paja y forraje sufriendo continuados alojamientos y 
el aprovisto e innumerables bagajes, no solo para las tropas sinó tambien para los quintos, presi-
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diarios y otros destinados para su servicio, o por castigo. Y para la multitud de pobres enfermos 
que frecuentemente se conducen y tramitan al Santo Hospital General de Valencia y regresan 
convalescientes.

Todo a ocasión y cuenta de situada la Universidad en medio de la Carrera o Camino Real de Valen-
cia para Castilla, Madrid, Alicante, Cartagena, Murcia, y otras capitales.

Estos multiplicados gravámenes con los de repetidas mondas y quiebras de acequias, composición 
de caminos y demás que la ajustada comprensión de Vuestra Señoría y el Supremo Concejo tendrá 
presentes, y nada menos la notoria falta y escasez de cosechas de muchos años a esta parte tienen 
constituidos a los moradores de la Puebla en suma pobreza y estrechez de suerte: que estando ex-
puesta a una ruina muy perjudicial la Casa del Ayuntamiento, como ya sucedió en años pasados, 
no tiene medio ni posibilidad para repararla y se aumentaría de punto su pobreza, hasta conver-
tirla en la mayor miseria y última ruina si se condescendiere al pensamiento de los acreedores y al 
exorbitante reparto por derrama (tan molesto y odioso por naturaleza) de las mil ciento y treinta 
libras que proponen.

 Josep Bru  Alcalde

 Josep Asensi Regidor

 Roque Viñoles Sindico     

 Vicente Vidal  Sindico Personero

 Josep Pons  Diputado Primero    

 Pasqual Sanchis Diputado

 Josep Sanchos Diputado

 Isidro Tormo  Regidor

NOTA: El Real Equivalente (contribució en dinés), el Real Derecho de Aguardiente (sobre 
begudes alcòliques) i la referència que fa a “fanegas” de sal, palla i forraje corresponen a 
nous impostos que acompanyaven l’aplicació del Decret de Nova Planta. Cal aclarir que San 
Fhelipe és el nom que el nou govern borbònic, a més de cremar-la, va imposar a Xàtiva per 
haver-se resistit.

(En el mateix llibre “Censos de Puebla Larga” d’on prové aquest text consta que aquesta i altra 
documentació consta en el “Libro de los consejos de la presente Universidad de Puebla Larga 
custodiado en el archivo de la sala de dicha Universidad por mi Josep Pons”).

La resposta de Vicent Guerau d’Arellano a l’informe esmentat dels poblatans la tenim en el ma-
teix llibre de censos. Llegim-ne algún paràgraf:

“La Universidad o Lugar de la Puebla Larga, Gobernación Militar de la Ciudad de San Felipe antes 
Xàtiva en este Reyno de Valencia, es uno de los comunes que más se han descuidado en todos los 
tiempos de pagar a sus acreedores censalistas y por eso según opinión bien fundada debe más que 
vale.(…) porque con los censos (es refereix als prèstecs) se proveyó de alimentos y vituallas quan-
do perecía por falta de éllas, se fabricó la iglesia, acabó la carnecería, la casa del ayuntamiento y 
otras o�icinas públicas indispensables en lo temporal y espiritual que si no fuera por los vecinos se 
hallaría ciertamente sin ellas(…) discurramos sobre la iglesia  y digamos que este edi�icio puede 
durar 300 años. Sin remedio alguno que su coste sería de 10.000 libras valencianas”. 
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Referències sobre el feudalisme poblatà incloses en el text

Podem constatar que en el segle XVIII, les relacions senyor-vassalls havien canviat ben poc 
respecte als segles anteriors. Al text llegim que:

- Es donava al senyor (domini directe) la huitena part de les collites de les terres treballades 
pels llauradors (domini útil). Eren la major part dels camps  excepte les de la partida del Pla que 
per ser aleshores de secà pagaven la desena part. 

- Quatre sous pels ous de cucs de seda, ja que en aquell temps la cria de cucs i l’elaboració de fil 
de seda era una important font d’ingressos a tota la Ribera.   

- A més, havien de pagar a l’esglèsia altres impostos: delmes i primícies.

Encapçalament i part del text de l’informe esmentat abans

Arcs de l’antic estable del corral de la casa de CorreusEl senyor tenia el monopoli de serveis com l’almàssera
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Com era el govern municipal quan es fa aquest informe?

La llista de càrrecs municipals que signen l’informe és un bon exemple de quina era l’estructura 
de poder municipal en el segle XVIII. El Decret de Nova Planta que va suprimir els furs ja as-
senyalava que el Regne de València es regiria com el de Castella. Açò incloïa els càrrecs i govern 
municipal. Així l´estructura dels nostres ajuntaments passà a ser la castellana.

- Els corregidors seran les autoritats que controlaran les actuacions municipals d’un grup de 
pobles. Residien en els caps de comarca o pobles importants i eren uns delegats del govern a 
les seues àrees.

- La funció d’impartir justícia, que en el segles forals corresponia als justícia d’Alzira (delictes 
més greus) o al de la Pobla per a qüestions menors, al segle XVIII es repartirà entre alcaldes 
majors (causes més serioses) i alcaldes ordinaris (delictes menys greus). La Pobla sempre 
tenia alcalde ordinari. L’alcalde major podia aprofitar per a diversos municipis. 

- Les reunions del consell pasaren a anomenar-se ajuntament.

- Els jurats passaren a anomenar-se regidors.

- El  síndic procurador general, continuava representant al poble en altres instàncies.

- Es creaven dos figures municipals més:
· El síndic personer del comú; podía proposar i demanar el que interessava al poble.
· Els diputats del comú; substituien en bona part les funcions del mostassaf (abastiments de 
menjar i mercaderies al poble, dels magatzems, de l’enllumenat públic). També s’ocupaven 
de l’allistament de les quintes a l’exèrcit.

L´Ajuntament també pagava a un cirurgià i a un escrivà.

A més de l’Ajuntament hi havien altres òrgans de govern municipal; la Junta de Propis i Arbi-
tris (que s´encarregava de temes econòmics) i la Junta General que substitueix a l’antic Con-
sell General que era la reunió de tots els caps de casa. La Junta General a diferencia del Consell 
General foral no necessitava de l’autorització del senyor per a reunir-se.

Llistat de Confrades de 1681Al llibre de Confrades de Minerva Vella, el més antic de
l’Arxiu Parroquial, consta un sorteig fet en 1717

en el qual es conserven els càrrecs de govern forals
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11.3.4.2  ESTADÍSTIQUES DE LA POBLA AL S. XVIII

Com era el poble?

“Al 1772 les cases i els carrers de la Pobla eren les següents:
 De la plaça i abadia a l´ermita de Sant Sebastià...........................................15 cases
 De front de dita ermita a la plaça.......................................................................11 cases      
 Del carrer Nou a la plaça: costat esquerre.....................................................un molí i 9 cases
         costat dret ...............................................................8 cases
 De la plaça a l´ermita de S. Martí........................................................................31cases
 De front de dita ermita a la plaça.......................................................................27cases

               Total: 102 vivendes i 347 habitants

En 1785 s´inicia el “carrer Montanya” que era el que conduïa a la Serratella, format en 
l´anomenat any d´una sola casa (actual ambulatori).”

Balbí-Josep Serena.
“Les cases i els carrers de la Pobla” Programa de Festes de sant Calixt 1988

Nombre de cases a la Pobla Llarga i pobles propers:

     1692  1703  1712

 La Pobla Llarga     60     60     59
 Sant Joanet      23     22     20
 Manuel       38     38     24
 Sanç       16     17     19
 L´Abat i Torreta     19 (1)    9     10 
 Torreta         10     10
 Faldeta       18     15     15
 Castelló de la Ribera     168     176     144
 Cogullada        38                                    
 Carcaixent      486     448     457

PÉREZ APARICIO, Carmen. “El fogatge de 1703. Nuevos datos para la historia demográ-
�ica del País Valenciano.” inclòs en “La población valenciana, pasado presente y futuro”.  

Ed. Institut de Cultura Juan Gil Albert. Diputació Provincial d´Alacant. 1998

COM ERA LA POBLACIÓ DE LA POBLA EN AQUELLS ANYS?
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En una anotació del cens consta que el poble “és malsà”. (Hi havien més malalties del que era 
habitual a causa del conreu de l´arròs).    

BADENES, M. A., SERAFÍ BERNAT, J.  “El País Valencià en el cens d´Aranda, 1768“
Ed. Universitat de València                 

Fadrines/ins
Viudes/vidus Casades/casats Total Total hómens 

i dones Edat

homens dones homens dones homens dones
25 31 0 0 25 31 56 de 2 a 7
31 36 0 0 31 36 67 de 7 a 16
30 23 5 5 35 28 63 de 16 a 25
9 4 28 38 37 42 79 de 25 a 40
9 12 36 28 45 40 85 de 40 a 50
2 5 3 1 5 6 11 més de 50

106 111 72 72 178 183 361
217 144 361

CENS D’ARANDA (16-X-1768)

Solteros Casados Viudos Total de
V. H. V. H. V. H. Edades

Hasta 7 años 48 29 - - - - 77
De 7 a 16 41 30 - - - - 71

De 16 a 25 36 24 8 19 - - 87
De 25 a 40 5 2 47 48 1 6 109
De 40 a 50 - - 21 12 2 4 39

De 50 arriba - - 15 12 3 14 44
Total 132 85 91 91 6 24 429

Total de Estados 217 182 30
Total General: 429

Nota: error del original en los Solteros V., suma 130

Labradores..............................35  Escribanos..........................1
Jornaleros................................69  Curas.....................................1 
Artesanos...................................7  Sacristanes.........................1
Criados......................................16

Josep-Emili Castelló Traver. El País Valenciano en el censo de Floridablanca (1787).
Análisis demográ�ico. Organización y presentación de los datos locales.

Institució Alfons el Magnànim. Valencia 1978. Pag 276.

CENS DE FLORIDABLANCA (1787)
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Pel que fa a l’evolució del casc urbà les estadístiques 
anteriors mostren una expansió clara durant el segle 
XVIII. Efectivament les 60 cases del fogatge de 1712 
s’incrementen a 102 en 1772 segons les dades de 
l’article de Balbí-Josep Serena. La qual cosa contrasta 
amb l’estancament de les dècades anteriors; 60 cases 
el 1703, les mateixes de 1692. Estancament que ve de 
lluny perquè  en el cens de 1510 ja hi havien 68 ca-
ses. En aquest cens apareix com “ la Pobla de mossén 
Corts” i en 1488 n’eren 64 les cases (El cens de 1510. 
Relació de focs valencians ordenada per les corts 
de Montsó. Universitat de València. 2002 pag.36). 

Respecte a la població es constata un increment paral-
lel al de les cases. Les dades de les estadístiques anteri-
ors són clares; així els 361 poblatans/es del cens d’Aran-
da (1768) augmenten a 429 en el cens de Floridablanca 
(1787). És el resultat de l’expansió econòmica del segle 
XVIII la qual va ser especialment important a les comar-
ques valencianes. El cens de Floridablanca ens permet 
veure que la seua població és molt jove, ja que el 54,77% 
d’ aquesta té menys de 25 anys, i tan sols el 10,25% 
supera els 50 anys. Aquesta manca de població major 
no només respon a l’estructura d’edats de la població 
d’aquells temps. En el cas riberenc cal relacionar-ho 
amb les explicacions de Cavanilles sobre la relació di-
recta del conreu de l’arròs i l’extensió del pal·ludisme. El 
qual es converteix en endèmic entre la població propera 
als arrossars. Precisament aquest botànic il·lustrat posa 
a la Pobla Llarga com a un dels exemples de l’impacte 
negatiu d’aquest conreu en l’esperança de vida dels po-
bles arrossers en el seu llibre sobre el Regne de València. 

“En el cas concret de la Pobla Llarga, resulta que en un 
període de cincuanta-set anys, el poble augmentà de 500 
a 545 habitants però la immigració neta fou de 370. El que 
ve a dir en termes simplistes és que l’índex de mortalitat 
està molt per damunt del de naixements. Efectivament en 
eixe període són 1.207 els naixements per 1.405 els difunts, 
proporció desastrosa (...) Eixe dramatisme de les xifres re-
ferides al segle XVIII (concretament les dades de Cavani-
lles són de 1730 a 1787) es veu augmentat quan l’ autor 
parla de la impressió que li fa l’estat del poble”. 

Jesús Huguet. “Cavanilles i el problema
arrosser a la Pobla Llarga”. Serratella.

Butlletí d’ Informació Municipal juny-1984.
Ajuntament de la Pobla Llarga. 

11.3.4.3  EVOLUCIÓ DE LA  POBLACIÓ

Transcripció del certificat de casament

Certi�ique que en lo Quinque Libre que
esta custodit en la Universitat de la 
Pobla Larga se encontra un ittem del
tenor siguent: en dos de setembre de 
l’añ mil set sens y tres yo fray francisco
Roig de llicencia de el Retor de la Pobla
Larga desposi solemnement per parau
les de present, â Onofre Andreu llaurador
natural del lloc de Manuel, �ill de Onofre
Andreu, y Calixta Roca  coniux ex alia
y Anna Maria Calatayud doncella
natural de esta Universitat de la 
Pobla Larga �illa de Jusep Calatayud
 y Teresa Ferrando coniux ex alia. Fo
ren testimonis Jusep Vea de Vicent y
Nolasco Cazio habitadors de la Pobla
y ? Esteve de Manuel y en fe de la 
veritat o �irme y selle en lo sello de 
dita Yglesia de la Pobla Larga 2 de fe
brer del añ 1732.

S. Matheu Chiralt economo
de la Pobla Larga
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Pel que fa a la geografia agrària del terme durant aquests anys cal mirar el mapa de conreus del 
segle XVIII (pag. 81) per a adonar-nos de la varietat de productes que es cultivaven a les nostres 
terres i de la gran extensió de l’arròs tal i com ens ho han escrit els autors d’aquell temps. No 
només ho explica Cavanilles, recordem l’escrit de las “Relaciones” de Tomàs López o la descrip-
ció del doctor Llansol. El mapa de séquies i alterons de segle XVIII, fet per Joan Català i Cebrià, 
ens mostra que la desenvolupada infraestructura de séquies i braçals feia posible aquesta ri-
quesa del regadiu, concentrat quasi tot en la part esquerra del barranc de Barxeta.

Respecte a l’estat econòmic i social del poble, llegint l’informe de la Junta de Propios y Arbitrios 
ja ens hem fet una idea de com estava d’ofegat per les noves contribucions borbòniques i els 
deutes. La frase de l’autor del Llibre de Censos i acreedor del poble, Vicente Guerau, ho resu-
meix bé; la Pobla “debe más que vale”. La base productiva “és totalment agrària, doncs la pobla-
ció activa dedicada a l’agricultura ocupa un total de 120 persones, el 92,3 del total de la població 
activa. Però açò no vol dir que aquesta població activa siga homogénea. Tot el contrari, tan sols 
trobem 35 llauradors propietaris de terres; mentre que trobem 69 jornalers i 16 criats, és a dir, 
jornalers que viuen a la casa de l’amo” (1). 

A la pràctica aquesta diferència en la propietat (enfitèutica) de la terra significava un repartiment 
molt desigual de la riquesa. Efectivament, a l’informe de la Junta llegim; “80 vezinos de los quales 
hay quanto menos 40 jornaleros sin más efectos ni arbitrio para su sustento y sus familiares que su 
trabajo personal y su diario sudor. Y aun de los restantes vezinos hay muchos que se hallan pobres 
(…)”. Cal destacar la referència que fa l’escrit de la Junta a “los restantes vezinos”, els llauradors pro-
pietaris enfiteutes, una bona part dels quals, tampoc tenien terres suficients per a viure d’elles. 

Aquesta informació va en consonància amb el text que hem vist del llibre de Cavanilles referit a la 
Pobla quan es queixa; ”perdida y despreciada la salud de todos los habitantes para engrosar a ricos 
y dezmeros”. Ricos y dezmeros eren els grans propietaris enfiteutes de moltes terres i els arren-
dadors. Els poblatans d’aquesta classe social seran els qui controlaran els càrrecs del govern del 
poble (regidors, diputat del comú…). Sempre amb el vist-i-plau del senyor de la Pobla Llarga.  

11.3.4.4  AGRICULTURA I SITUACIÓ SOCIAL

Vestigi d’una de les primeres cases fetes en la partida de el Pla Camps de tarongers entre el barranc i la Serratella
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Arribats ací cal afegir un altre factor; el fet que una gran part de les terres productives del terme 
municipal siga propietat de terratinents i institucions forasters. Molts propietaris carcaixentins 
tenien terres en la  partides del Pla. També hi han grans propietaris residents a València o Xà-
tiva i encara una part de les terres pertany a l’església. Per a fer-nos una idea de la importància 
d’aquest fenomen direm que el 1751 només el marqués del Ràfol, el qual no residia al poble, 
tenia en el terme  400 fanecades d’horta i 12 de secà (propietat enfitèutica) (2). Més sorprenent 
és aquesta informació que encara que pertoca a 1818 no seria massa diferent de la de finals del 
segle XVIII; així en 1818 ens trobem a 180 propietaris carcaixentins que tenien el 50,70% de 
les terres del terme, en contraposició a 73 poblatans propietaris només del 20,56% de la super-
fície conreada (3). Seran aquests propietaris enfiteutes, enriquits per la prosperitat del segle 
XVIII, els qui protagonitzaran en el món agrari valencià les revolucions lliberals que posaran fi  
als senyorius com el de la Pobla.

(1) Francesc Torres Faus i Josep Maria Fernández Ros. “Notes sobre la Pobla Llarga a la �i de l’antic 
règim”. Serratella, Butlletí d’Informació Municipal nº3. Ajuntament de la Pobla Llarga. Especial Fira  
de juny. 1984.

(2) Josep Lluís Navarro i Sanchis. La Pobla Llarga. Introducció a la seua Història. Edicions 96. 2003. 
Pag. 406.

(3) Francesc Torres Faus. “Un padró de terres de la Pobla Llarga de 1863”. Serratella. Butlletí 
d’Informació Municipal nº 6. Ajuntament de la Pobla Llarga. Festes de Sant Calixt. 1985.

Séquies, camins, partides i alterons al 
segle XVIII. Mapa elaborat per Joan 
Català i Cebrià

Reg per séquia en la partida de la 
Torrica-Mont�lorit
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11.3.5 L’arròs, un conreu polèmic  al segle xviii
L’arròs ja estava present en el paisatge poblatà abans de les descripcions de Cavanilles. Durant 
el segle XVII el trobem a les partides de Camí de l’Horta, Séquia Nova, Bassetes i al voltant del 
barranc de la Cubella ( Josep Lluís Navarro i Sanchis. La Pobla Llarga. Introducció a la seua 
història. Pag.395). Però va ser al llarg del segle XVIII quan s’estén a altres partides de regadiu 
conservant la seua implantació en la marjal del barranc. A l’horta poblatana substituirà paula-
tinament, a partir de 1720, part de les moreres, cereals i hortalisses de les partides del Camí de 
l’Horta, la Torre, el Raconet, la Closa, Codona, Monflorit i Vistabella (mireu mapa de partides). 
Cal dir que el  conreu de  l’arròs va ser el que més va provocar l’augment de la superfície regada 
en tot el terme (mireu el mapa de cultius del segle XVIII). Per a entendre l’èxit d’aquest produc-
te cal  tindre molt en compte que els rendiments de l’arròs eren alts i la collita segura. La qual 
cosa en un temps d’augment de població era una raó important. I per si faltava alguna cosa el 
seu preu  va pujar per damunt de la resta de productes agrícoles durant tot el segle. L’escrit que 
segueix, referit als camps de la Pobla en aquells anys, és un compendi de la problemàtica que 
envoltava aquest cultiu: els esforços per a empantanar els camps, els conflictes amb les autori-
tats i les nefastes conseqüències per a la salut pública. Sobretot per a la salut d’aquelles famílies 
jornaleres poblatanes que van ser les més perjudicades. 

“Pero ni esta ni aquellas parece a la Audiencia deben subsistir, porque todos los territorios son 
altos, enjutos, con aguas sobrantes para riegos, y proporcionados para todo género de frutos, 
pues los pocos campos que se hallan en el barranco de  Barcheta para detener las aguas y hacer-
les como pantanos, es menester que lo hagan a propósito(…) levantando márgenes, impidiendo 
la natural salida que tienen al barranco y otras maniobras con que hacen embalsar las aguas, 
pues de otro modo no se lograría por ser naturalmente enjutos y secas las tierras, de manera 
que sobre haber hecho el reconocimiento los expertos en 22 de febrero de 1793. Después de ha-
ber llovido en aquel día y anteriores, conocieron la expresada calidad del terreno y siendo esto 
así, y que se pueden producir todos los demás frutos y cosechas, debe prohibirse la del arroz(…) 
Tampoco debe darse lugar a la solicitud de los síndicos, procurador general y personero de 
dicha universidad y su común -es refereix a la Pobla-)(…) de que se les conceda territorio sepa-
rado para hacer planteles (…) porque no habiendo de quedar en el dictamen de la Audiencia 
tierras de arrozar en el término de este pueblo, tampoco necesita de tierras para planteles, a lo 
que se agrega que la siembra y la cría de esto es perjudicialísimo a la salud pública tanto o más 
como lo pueda ser la misma cosecha, pues la preparación de las tierras para sembrarlas se hace 
con la continua putrefacción de estiércoles y aguas embalsadas entre los más inmundos ester-
colares.(…) Y si se llevase a efecto serían los males irreparables(…) actuando a instancias  del 
Procurador Sindico Personero de la universidad de la Pobla Llarga, del Consejo de Manuel(…) 
las que comprenden las declaraciones de sus médicos titulares y extracto de lo que resulta por 
quinquenios de los libros parroquiales de sus iglesias resultando de ellos haber sido mayor las 
enfermedades y número de muertos en los años que subsistió restringida la siembra de arroces 
a los cotos hechos en favor de la Real Orden de 1753”. 

Memorial ajustado del expediente general, que en virtud de reales Ordenes,
se sigue en Consejo Pleno para consultar a S. M. sobre la utilidad y perjuicio de la 

siembra de arroz en el Reino de Valencia y �ijación de pueblos y terrenos en que  
aquella puede ejecutarse. Imprenta Real. Madrid. 1803.

Un interessant text que hem trobat en el llibre de Cavanilles. Es tracta de les condicions en que 
treballaven els jornalers en els camps d’arròs a finals del segle XVIII. Probablement alguns dels 
lectors d’aquest llibre hauran treballat en circumstàncies paregudes a les que descriu l’il·lustrat 
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botànic. Durant els anys 40 i 50 del segle XX en acabar els treballs al poble, colles de poblatans 
anaven a les terres del Baix Ebre o l’Empordà a segar arròs.

“Es menester observar de cerca las varias operaciones que preceden y acompañan al cultivo 
del arroz, para calcular el mérito del trabajador. Metido siempre en agua y cieno trabaja las 
mas veces doblado en arco; porque sostenido sobre un suelo cenagoso baxa las manos y la 
cabeza, así para  arrancar y plantar el arroz, como para limpiarle de la juncia, junco y otras 
plantas. Si cava ó ara, la postura no es tan incómoda, pero la obra es ciertamente mas pesada. 
Si siega y reduce la mies á haces, está en un movimiento continuo y violento. Añádese a esto 
que como todas las operaciones de esta cosecha son urgentes, presidiendo á ellas el propie-
tario ó su comisionado, no hay descanso ni alivio. Verdad que los jornales son crecidos, pero 
no corresponden al riesgo que viven aquellos infelices. Cercados de agua, envueltos en una 
atmósfera de vapores corrompidos, agobiados con el calor del sol y del trabajo, precisados á 
beber aguas impuras, contraen enfermedades, que ó les quitan la vida, ó consumen en breve 
los ahorros hechos á fuerza de economía. Dexan estos jornaleros dignos de mejor suerte, toda 
la utilidad á los que regularmente viven lejos del arroz, á los que desamparan los lugares 
mientras dura el riesgo de enfermar.”

  Antonio José Cavanilles. Observaciones sobre la historia natural,
geogra�ía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia. Imprenta Real. 1795

 Edició Facsímil de Bancaixa “Las Observaciones de Cavanilles
doscientos años después”. València. 1996. Pag.186.

Mapa topogrà�ic de la Ribera del Xúquer (València). 
Dibuix d’A. J. Cavanilles. Tinta i llapis sobre paper. 
Real Jardín Botánico (Madrid)

Recreació partida El Pla abans de la plantació de 
tarongers al segle XVIII
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Panoràmica de la Pobla amb tarongers

Darrer vestigi natural de la serreta de Carretes La garrofera va ser un conreu productiu a la Pobla abans 
de les plantacions de tarongers

Paret de portella antiga del carrer 
Vall amb respiralls

Camí de Mont�lorit i pont de l’Ase Piteres als marges de la Serratella

Amb l’apartat dedicat a l’arròs finalitzem el llibre. Hem vist com el medi natural que ens queda al 
terme i al poble, l’activitat agrària, la toponímia que usem, les obres d’art que admirem o la mateixa 
llengua que parlem són vincles d’unió amb totes les generacions poblatanes que ens han precedit. 
Els i les que hem elaborat aquest llibre pensem que saber la nostra història és també conéixer-nos 
millor i valorar tot el que de positiu han fet les/els nostres avantpassades/ats. Aquest coneixement 
ens ajudarà sens dubte a fer una Pobla millor. 





Ajuntament de
la Pobla Llarga

Patrocina:

Edita:


