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La Torre de Xeraco
Carles Miret i Estruch

La Torre fou l'únic element conservat de l'antiga alqueria de Xeraco. D'origen clarament
andalusí, apareix citada en el Llibre del Repartiment com a part integrant de les donacions a Arnau
Busquets el 1248. La tradició popular xeraquera va conservar perfectament intacta la memòria
d'aquesta particular talaia fins al punt d'incorporar-la a l'escut constitucional de 1845 com a
factor identitari de primer ordre, juntament amb la façana adjacent de l'església. Malauradament
la Torre fou enderrocada l’any 1984. Sens dubte es tracta d'un exemple paradigmàtic de debilitat
democràtica i de manca de polítiques locals en defensa del patrimoni.
La majoria dels nuclis habitats valencians i de la resta de l'àrea mediterrània tenen uns orígens
semblants. Si bé és cert que en alguns casos la gènesi d'una entitat urbana roman en el més fosc
dels misteris, també ho és que en molts altres sabem perfectament quines foren les causes del seu
naixement i les posteriors fases de desenvolupament. Aquesta ‘biografia’ la podem rastrejar amb
l'ajut de diverses ciències socials com poden ser la geografia o la història i les seues disciplines
auxiliars com l'arqueologia o la recerca documental.
Els elements bàsics per a la formació d'un poble són ben coneguts: bona comunicació,
disponibilitat d'aigua, situació estratègica i salubritat ambiental. Doncs bé, Xeraco acompleix a la
perfecció aquests requisits. Els descriurem i descabdellarem pam a pam, sense deixar d'esguardar
el motiu principal d'aquest text, la Torre de Xeraco i el seu desafortunat enderrocament en plena
era democràtica.
En primer lloc, Xeraco és un nucli urbà costaner. Encara que es troba a escassos quilòmetres
en línia recta de la mar, la seua vocació litoral és inqüestionable. De fet, la proximitat a la mar
sempre ha sigut una preferència a l'hora d'establir campaments. Per què? Doncs perquè la mar
no és només un ecosistema ric en recursos de tota classe (peixos, mol•luscs, sal, etc.), sinó que ha
sigut la via de comunicació més important des de temps immemorials. Aquest gran caminal de
cabotatge marítim sempre ha estat complementat per una altra via paral•lela, la terrestre. En el cas
de Xeraco, tenim un magnífic exemple de preservació d'una via de comunicació que es remunta
a la prehistòria recent: es tracta del camí Vell de Xàtiva o de Tavernes que travessa el nucli històric,
un topònim caminer amb certes ressonàncies clàssiques (figura 1).
Aquest camí ha estat estudiat des de diverses perspectives. Totes ressalten la seua antiguitat
i l'identifiquen amb un ramal costaner de la Via Augusta, un camí d'època romana que feia el
trajecte entre Roma i Cadis, la variant principal del qual transcorria aproximadament a la vora
de l'Autovia 35 (per la comarca de la Costera fins a Almansa). Ara bé, la nostra variant secundària
circularia sempre entre les marjals i les muntanyes fins arribar a la important ciutat portuària de
Dianium, és a dir, Dénia. Multitud d'elements conservats del nostre paisatge ens informen sobre
les característiques d'aquesta ruta: alqueries, pobles, ponts, guals, pous, etc.
L'actual Xeraco es troba doncs exactament a la vora d'aquest caminàs mil•lenari. Es correspon
amb els actuals carrer del Mar, Verge del Carme, Màrtirs, Gandia i possiblement de l'avinguda
de l'Hort Mandarí (figura 1). La plaça de l'Església és l'epicentre del nucli habitat i lloc que ens
assenyala una certa anomalia urbanística que té molt a veure amb elements més antics del traçat
urbà. No és cap casualitat que ací es troben també la parròquia i l'ajuntament, tal i com es veu en
l'escut del poble (figura 2). Aquesta concentració d'edificis ens parla clarament de la presència d'un
antecedent urbanístic: l'antiga alqueria de Xeraco.
Ja tenim un element cabdal per a la configuració del futur poble, el camíVell, però ens manquen
altres com l'abastiment d'aigua, per exemple. La ubicació del poble sobre terrenys al•luvials amb
abundants bancs de graves, tallats transversalment per diversos barrancs, de les Fonts, de la Palma,
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Figura 1. Fotografia aèria de la dècada dels 70 on es pot divisar la Torre i els principals carrers històrics de Xeraco.

etc. i torrents, facilita la formació de corrents subterranis d'aigua que baixen per les faldes del
Mondúver. La font de l'Ull, per exemple, es troba en l'eix ideal que baixa de la muntanya i que
conflueix en l'illa de cases que correspondria aproximadament amb l'alqueria.
Només cal realitzar una perforació en el lloc adequat per localitzar una surgència d'hídrica.
Encara que no tenim cap dada positiva al respecte, no anirem molt lluny d'osques si llancem la
hipòtesi de la presència d'una sénia o d'un pou artesià precisament en la zona de l'antiga alqueria
de Xeresa.
Ens resten dues de les condicions fonamentals que podrien explicar la situació de Xeraco des
del punt de vista geogràfic. Es tracta de l’ubicació estratègica i de la salubritat de l'ambient de la
rodalia. Per què és estratègica? Perquè des d'aquest punt del paisatge es pot establir una perfecta
comunicació visual amb el castell de Bairén i amb altres punts que connectarien la xarxa d'informació
amb l'entrada a la Valldigna, la vella vall d'Alfàndec. Així, Xeraco es troba aproximadament a mig
camí entre Bairén i la Valldigna i podria ser un enclavament ideal per coordinar moviments de
defensa o simplement d'intercanvi de missatges per la costa des de Cullera fins a Dénia.
Finalment, Xeraco se situava lleugerament allunyat de les marjals litorals, uns territoris inhòspits
en aquell temps, i que duien aparellats una gran quantitat de problemes de salut, sobretot a causa
del paludisme o les febres tercianes. La majoria del poblament costaner mediterrani ha tingut
molt en compte aquest factor, el de la insalubritat de les àrees marjalenques o d'aiguamolls (amb
aigua estancada), fet que no lleva que també hagen estat històricament explotades agràriament o
cinegètica a pesar dels riscos evidents.
Ja hem repassat breument tots els elements constitutius del naixement d'un poble. Però hem
parlat poc del moment històric en què tots junts es conjuguen per formar un ens nou. Farem un
viatge a finals del segle XII. Aleshores les terres que després passarien a anomenar-se Regne de
València de la mà del rei en Jaume I formaven part de l'estat islàmic almohade, una unitat política
dèbil, pàl•lid i tènue hereu de l'esplendorós califat de Còrdova o de les riques taifes que vingueren
després del desmembrament del primer i assolat per una guerra civil entre el príncep sàyyid AbuZayd i l'emir Zayyan Ibn Mardanix, l'anomenat Rei Llop de la documentació cristiana.
El fragilitat de l'estat almohade podia resistir amb molts treballs els embats de les hosts feudals que
amenaçaven sempre des del nord. Per això en aquest moment decidí posar en marxa un programa
de refortificació de les ciutats (madines), dels punts forts o castells (husun) i de les alqueries. La
imponent xarxa defensiva que es construí llavors és una de les bases de l'estructura de poblament
actual de la nostra comarca, amb un roser d'alqueries (precedents dels nostres pobles) i rafals que
depenien administrativament dels caps dels districtes castrals (castells de Cullera, Corbera, Marinyén,
Bairén, Borró, Palma, Rebollet, etc.) Cal recordar que la comarca de la Safor-Valldigna no tingué
cap gran ciutat en l’època andalusina i que les més properes eren València, Alzira, Xàtiva i Dénia.
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Figura 2. Esquema del poble de Xeraco en un gravat del segle XVIII de
Thomas Casanova i Juan B.

Figura 3. Escut constitucional del XIX

El futur terme municipal de Xeraco era per tant un espai rural en el qual apareixerien amb
el temps certes unitats d'explotació camperola com les alqueries, o altres de menor entitat com
els rafals, tots ells supeditats al poder, al control i a la protecció de Bairén. Fet i fet, sembla fora
de dubte que l'alqueria de Xeraco, com la de Xeresa, Servana, Benicanena, Benissuai, Beniopa,
Alcodar, Gandia, etc., dependrien directament de Bairén, el nucli fortificat més important de la
zona i del qual ja es tenen notícies escrites des del segle XI, encara que molt probablement siga
uns segles anterior a tenor d'algunes troballes arqueològiques.
Les alqueries són una autèntica clau de volta per comprendre el poblament andalusí i dels
colons cristians arribats a partir de la conquesta de Bairén després de la capitulació del caid musulmà
Ab ben Cendrell el 1240. En origen conformades a partir de clans amazics o àrabs, les alqueries
foren arravatades l'endemà de la conquesta i entregades als nobles feudals que acompanyaven el rei
en Jaume I. En el cas de Xeraco els màxims beneficiats foren Arnau Busquets i el seu estol armat
de trenta (o tretze) camarades.
És ací quan cal que ens escabussem en la primera i principal font històrica per conéixer com
era Xeraco en el moment de la Conquesta i què ens queda d'aquell episodi. Es tracta del Llibre
del Repartiment (1249), un registre molt exhaustiu on els escrivans de Jaume I consignaren les
expropiacions realitzades sobre béns andalusins, els noms dels nous propietaris i les característiques
de les donacions mobles o immobles. Gràcies a aquest inventari, amb data de 30 de maig i de 3 de
juny de 1248 sabem que Xeraco –Xaracho, segons les primeres transcripcions– era una alqueria
que havia pertangut a Ab ben Cendrell i que es trobava al terme de Candie –Gandia, que en
aquell context començava a substituir la problemàtica població cristiana del vessant costerut de
Bairén. Arnau Busquets i els seus rebien una casa amb torre i els horts de l'alqueria, però també tres
jovades de regadiu i dues de secà. Quedaven excloses les regalies del forn i el molí, probablement
reservats a la renda reial, almenys en uns primers anys.
Donacions de Gandia.
Full 14: 1998.- A Arnau Busquets i a trenta companys seus, l’alqueria anomenada Xaraco, llevat
dels forns i molins. 3 de juny. Any del Senyor 1249.
Full 48: 2437.- A Arnau Busquets, unes cases i un rafal en l’alqueria anomenada Xaraco, que foren
d’Avincedrell; i la torre de la mateixa alqueria; i tres jovades de terra de regadiu, i dues de secà, en
el terme de la mateixa alqueria. Franques. 30 de maig. Any del Senyor 1248.
Full 76: 2856.- A Arnau Busquets i a tretze dels seus, l’alqueria anomenada Xaraco, que està en el
terme de Gandia, tota íntegra, a excepció de forns i molins. 3 de juny.
Ja tenim doncs un primer esbós de la topografia del Xeraco primitiu: una alqueria formada per
llars disperses, una torre defensiva, infraestructures de transformació com el molí i el forn, tot
rodejat per uns bancals de regadiu i d’altres de secà. A tot això caldria afegir alguns altres elements
imprescindibles en una alqueria de cronologia almohade: sénies, pous, cementeri comunal i
mesquita. En el cas d'aquest últim edifici, no hem de pensar en una gran construcció ja que per
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als musulmans la mesquita no és estrictament un temple, això és, la casa del Senyor, sinó un lloc
d'oració comunitària. És temptador pressuposar que es troba sota l'actual parròquia, però no tenim
cap informació veraç que ho certifique.
En la figura 3 presentem un esquema hipotètic de la forma urbana de la primitiva alqueria de
Xeraco, amb el benentés que només tenim dades segures dels camins, de la torre i alguna referència
dubtosa sobre la presència de restes humanes en la part septentional.
És tot un model d'alqueria. Afortunadament al País Valencià hi ha algunes alqueries ben
excavades i documentades, com podria ser la de Bofilla a Bétera, un bon paral•lel a la nostra de
Xeraco. N'hi ha moltes més, però cal parar atenció a les torres andalusines millor que àrabs, com
per exemple, la dels Poblets, d'Espioca, d'Albal, d'Almussafes, de Benifaió, etc., per posar només
uns exemples. Encara que quasi sempre se'ns presenten exemptes, és a dir, aïllades, hem de tenir en
compte que estaven rodejades d'altres estructures, moltes de les quals només es poden documentar
arqueològicament.
Malauradament, la Safor no disposa ara per ara de cap exemple de torre andalusina vinculada
a una alqueria, fora de casos dubtosos com la torre de Simeó d'Alfauir. La resta són posteriors o
formen part d'encastellaments feudals de més envergadura. És una veritable llàstima si pensem que
en el trànsit de l'època andalusina a la cristiana degueren ser abundants i un element indispensable
del paisatge, com també suggereixen topònims com el de Barx, que al•ludiria molt probablement
a una torre.
Aquesta tipologia de torres no oferia cap decoració i era predominantment funcional. Estaven
bastides a base d'encofrats de morter de calç, un sistema constructiu ràpid i sòlid, ideal per a
situacions d'emergència i que popularment es coneix com a tapial. Un dels seus usos principals era
el de talaia i el d'enviament de senyals mitjançant alimares o espills, en aquest cas plausiblement al
castell de Bairén o a altres punts de control amb contacte visual.
Es poden espigolar diverses notícies històriques sobre la Torre de Xeraco. Algunes d'elles
són totalment anecdòtiques però ens
ofereixen dades interessants. Per exemple,
sabem pels cronistes Àlvar i Dídac deVich
que el dilluns 26 de juliol de 1627 quatre
homes assaltaren la Torre per robar 260
lliures de pes de seda, fet que ens indica
que s'utilitzava com a magatzem seder.
Segons un document d’establiment
atorgat el 13 de novembre de 1723, el
comte de Gandia, Lluís Ignasi Francesc
de Borja, afirmava: «concedo en
establecimiento y doy a censo perpetuo
emphyteusis la Torre y patio con entrada
de ella, en calle llamada la Mayor, que
alinda por un lado con casa del dicho
Thomás Ferrer, por el otro con la iglesia
nueva de dicho lugar, por las espaldas con
tierra secano de los herederos de Joan
Bofí», a condició d'adobar-la, conservarla i reconéixer explícitament el duc de
Gandia com a senyor del domini directe,
a més de pagar un cens perpetu de deu
sous per Sant Joan i Nadal.
Una sentència judicial de 20 de
desembre de 1805 ordenava a Josep
Torres de Miquel «que tome y aprenda
la posesión y tenencia de dicha casa y
Torre», torre que fitava amb la taverna a
través d'una de les parets mitgeres.
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La Torre passà a mans de l’Ajuntament de
Xeraco l'endemà de l'extinció dels drets senyorials i
jurisdiccionals l’any 1811. D'aleshores data l'obertura
d'una porta al carrer que podem veure en fotografies
recents (figura 4) i la inauguració de l'edifici com a
presó. En constituir-se el partit judicial de Gandia,
la Torre es vengué en pública subhasta a Salvador
Torres i Castelló per 375 pessetes, com consta en el
Llibre de Pressupostos de 1889-90 (figura 5).
A l'efecte d'ampliar l’edifici de la Casa
de la Vila el consistori democràtic de Xeraco va
decidir comprar i demolir alguns habitatges annexos
l’any 1984. L’enderroc d’una d’aquestes cases,
concretament la Torre andalusina, no fou advertit per
cap organisme ni local, ni autonòmic, ni estatal, tot
evidenciant un fenomen específic en el panorama del
patrimoni arquitectònic i arqueològic valencià: amb
l'arribada dels ajuntaments democràtics no s'aturaren
les dinàmiques de destrucció irreversible dels nuclis
històrics. No s'elaboraren catàlegs de protecció, no
s'inventariaren béns de rellevància local, ni tampoc
no es posà en marxa un programa de valorització del
patrimoni en qualsevol de les seues esferes. Aquesta
situació, amb alguna honrosa excepció, continua
sent el pa nostre de cada dia en la majoria de pobles
de la Safor-Valldigna i de la resta del País Valencià.
Ara bé, el cas de Xeraco és especialment greu ja
que l'enderroc no fou conseqüència d'una atàvica
necessitat econòmica, el buidat de les coves per a
extraure adobs per als camps o la rompuda d'un erm
per posar-lo en cultiu, ni d'una desfermada cobdícia
empresarial, les destruccions causades per les
pedreres o per grans blocs de pisos, sinó d'una gestió
negligent en matèria de patrimoni d'una corporació
democràtica. Els membres d'aquella legislatura han
expressat en diferents fòrums el desconeixement
de la Torre. Podem deixar-los parlar directament a
través d'un parell d'articles d'opinió en la premsa
comarcal (figura 6).
Un símptoma evident de càrrec de consciència
de l'Ajuntament de Xeraco per tot el que havia
esdevingut uns anys enrere fou l'encàrrec l'any 2006
a Josep Pérez Negre d'un informe arqueològic
avaluador de les restes dels fonaments de la Torre.
És un dels pocs casos en què s'encomana a un
tècnic la redacció d'un informe sobre un edifici
recentment enderrocat. L’excavació arqueològica
no permeté ampliar la informació que es deduïa
de la documentació escrita i fotogràfica (figura 7):
existència d’una torre pertanyent a l’antiga alqueria
de Xeraco, amb una socolada de 6x6 metres que
s'estretia lleugerament a 5x5 metres en la resta del
desenvolupament de l'alçat, fins a uns 12’5 metre
d'altura. L’ample dels murs de tapial del perímetre de
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Figura 4. Fotografia de la Torre, encara en peu.

Plánol de Xeraco cap a 1699. Francesc Torres
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Foto de l'enterrament de la Torre. Arxiu municipal

Foto de l'excavació de la torre

la planta de la torre fou de 0,88 metres mesura molt pròxima als dos colzes romans de 0,44 metres
o als egipcis de 0,45 metres. Tanmateix, la intervenció no va poder establir la llargària o l'alçat
individual dels caixons del tapial en no aparéixer restes de les agulles o el negatius de les mateixes
sobre la fàbrica de morter. L'única dada nova que va aportar l'excavació de Pérez Negre fou la
troballa de la inhumació d'un adolescent o jove en una de les cantonades de la socolada de la Torre
(figura 8). Per al director de les excavacions aquest enterrament en fossa simple, sense orientació ni
aixovars que pogueren determinar clarament la seua adscripció cultural, devia ser d'època cristiana,
sense més especificacions.
Aquesta intervenció va resultar, com es veu, més bé pobra en restes materials i estructurals. La
ceràmica apareguda es limitava als estrats contemporanis, des de finals del segle XIX fins al darrer
quart del segle XX. En no fer-se un sondeig més gran, no es pogué documentar més enllà del
sòcol de la Torre.
En conclusió, la destrucció de la Torre de Xeraco evidencia la necessitat urgent de redacció de
catàlegs d'elements d'interés patrimonial en els nostres pobles (edificis, pous, camins, etc.). La seua
preservació i posada en valor és una condició indispensable d'una societat moderna civil i forta que
demanda, cada dia més, ser partícip d'un projecte de futur amb un fonament sòlid i arrelat en el passat.
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L’Arcada

Daniel Canet Roselló

L’aigua, un dels elements fonamentals bàsics, tant necessària que sempre es troba present al
llarg de la història dels éssers humans. Des de l’aparició dels primers grups humans, ja s’entenia la
importància que tenia l'aigua per assegurar la supervivència humana. Així, doncs, la major part dels
assentaments humans es va establir en zones amb abundància d'aigua.
Sumèria fou una de les primeres civilitzacions, s’origina entre els dos rius Tigris i Èufrates.
De les tècniques de cultiu i de la seua manera d'utilització de l'aigua, veiem quin paper va tindre
l’aigua en l’evolució socioeconòmica d’aquesta cultura primigènia.
Des de l’antic Egipte i el seu riu Nil, al nord de l'Índia, a les vores dels rius Ganges i Brahmaputra
i els rius Yang-tsé i Groc de la Xina, als pobles precolombins de l'actual Mèxic, l’aigua era el factor
essencial d'estabilitat i organització d’aquestes primeres civilitzacions d’arreu del món. Però amb
el pas del temps, aquestes tècniques d’ús i transport vana anar evolucionant. Al País Valencià cal
esmentar l’herència que ens van deixar els nostres avantpassats, els romans, amb els aqüeductes i
clavegueram, i a més a més, els sistemes de sèquies per regar l’horta dels àrabs.
Però quin és el paper d’aquest element a Xeraco? L’aigua que s’utilitzava per al consum humà
del nostre poble, aproximadament cap a mitjans del segle XIX, provenia de la famosa font de l’Ull.
Però clar, la distància entre el naixement de dita font i el poble és de gairebé quatre quilòmetres
i una hora a peu. Aleshores el veïnat es va haver de desenvolupar algun mecanisme ràpid i fàcil
d’abastir la població d’aigua potable.
Així doncs, imitant la forma de l’antiga Roma, l’aigua de la font de l’Ull baixava per una
canaleta, a través d’una orografia de muntanya amb desnivells, els quals s’havien de sortejar amb
estructures que pogueren mantindre el curs de l’aigua des de la muntanya fins el poble. Per creuar
el barranc de la Mina d’Or, segons el vol americà, es va construir un arc, de mitja volta de pedres
geomètriques, amb un tarannà d’aqüeducte discret, coronat de tímides teules, ben arreglades, per
on discorria l’element desitjat, fins els aljubs i les fonts públiques, on el veïnat de Xeraco, ja podia
abastir-se amb botiges o fer-ne qualsevol ús lúdic.

Foto antiga de la Arcada. Arxiu de Francesc Sanpedro
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Teules de la canalització

Restes actuals de l'Arcada

En quant a l’Arcada, construcció per la qual fem aquest escrit, per les poques restes que
podem trobar en l’actualitat, podem apuntar que estava feta de morter, material que serveix per a
la construcció i és una mescla de ciment o calç, aigua i arena que serveix per unir maons o altres
materials de construcció. Aquesta Arcada amb una estructura simple i un arc de mitja volta per a
un ús específic i útil, estava situada en el desnivell del barranc de la Mina d’Or, Miquel del Cego
i Lluís del Calciner, qui conreaven antigament garrofers, entre algun pi, oliveres, i parres de raïm
negre. Elements que podríem considera anacrònics en la geografia de Xeraco actual.
Des del naixement fins al poble, l’aigua venia a través d’una canal feta de teules ben ordenades
fins arribar a l’abeurador que hi havia on estava l’antiga estació del tren Dénia-Carcaixent. En cas
que sobraren, les aigües anaven a parar a l’aljub que hi havia al costat de l’hostal de la ‘Tia Hilària’,
al costat mateix d’on actualment s’hi troba la cisterna. Aquells que amb enyorança encara reviuen
avui aquell temps, recorden un home que netejava tots els dies la canaleta amb una rama de romer
per garantir-ne la seguretat.
Poques fonts històriques queden d’aquella xarxa hídrica, però gràcies a la informació que
s’ha transmès oralment, pels voltants del 1860, segurament, es va declarar una epidèmia de la
qual moriren molts veïnes i veïns del nostre poble. Aquell fotut desastre va marcar un abans i un
després a Xeraco, la gent no sabia l’origen d’aquella desgràcia però es va assenyalar, incertament,
que a causa de la mort d’algun animal, al llarg del recorregut de l’aigua, aquesta es va contaminar
d’hepatitis.
Posteriorment, sense el permís del governador de València, el poble de Xeraco el 27 de
desembre del 1885, començà a construir la canonada i la cisterna, aquesta en el lloc on abans hi
havia un pou d’ús públic, aprofitat com a desguàs al llarg del temps.
Què va passar amb aquell arc? Amb les noves construccions i el pas dels temps, ja no passava
més aigua que la de la pluja. Els tarongeres començaren la seua expansió i substuïen els garrofers.
Els agricultors necessiten traure-li màxim ús a les terres. El barranc és estret. La gota freda fa una
de les seues demostracions de la força que pot arribar a tindre la naturalesa, s’emportara per davant,
la simple i bonica arcada que un dia van fer els nostres avantpassat per a dur l’aigua al nucli urbà.
Respecte a les restes d’aquella arcada, tan sols el record d’uns pocs, l’única foto que tenim constància
que queda i unes poques teules en la senda de la part esquerra del barranc de la font de l’Ull i unes
altres on estava l’arcada.
Que aquest primer escrit que faig per a L’Escudella servisca per donar a conèixer aquell
patrimoni perdut i sensibilitzar al lector de la importància que té la conservació del que encara
avui ens queda dels nostres avantpassats.
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La torre de pontatge o dels Borja, vora el riu de Xeraco
FRANCESC XAVIER TORRES BATALLER
FRANCESC TORRES I NAVARRETE

La mar en la vida dels valencians ha significat comerç, innovació, cultura, entre altres coses,
però també incursions barbaresques i atacs constants, visites dels pirates a diferents ciutats i viles
del regne valencià, com Solimà el Magnífic i els seus almiralls Barba-roja i Dragut Arrayz. Per fer
front als corsaris i defensar la costa, la monarquia austríaca alçà les torres de guaita i defensa, que
avui menen el paisatge a la vora de la mar. Foren responsables de la construcció els enginyers de
Felip II: Juan d’Acuña (1585) i Giovanni Baptista Antonelli (1563). S’estenien al llarg de la costa
mediterrània i n’eren 55 torres a l’antic regne de València, 43 ja estaven bastides el 1563 i 52 en
1585. Formaven part del sistema de vigilància costanera, que possibilitava d’avisar ràpidament la
milicia per a sufocar l’atac turc o barbaresc, mitjançant alimares nocturnes o fumerals durant el
dia. La més septentrional era la de Sòl de Riu, a Vinaròs, que pertanyia al districte de Peníscola, i
al sud estava la de la cala de Genovés, a Guardamar del Segura. Segons J.V. Boira Maïques1 estaven
repartides en nou partits o zones defensives, subordinades a l’autoritat militar de la costa marítima,
que es regia per Les ordinacions del cos militar de la costa marítima del Regne de València del
15542, reformades el 16733. Aquestes torres tenien la funció de comunicar i controlar la costa més
immediata, pels atalladors –soldats a cavall o a peu—que vigilaven, amb les seues passejades, una
porció del litoral o de platja, deixant un senyal al lloc indicat que hi recollien els altres atalladors
de la torre contigua. D’ençà l’informe Antonelli i les cartes del virrei Gonzaga es pretén reformar
o modernitzar les defenses, perquè:
ay muchas torres que se guardan con sólo dos hombres, los quales demàs que en noches largas no
pueden hazer la guardia que conviene, si uno de ellos va por agua o bastimentos a la villa o por otra
necessidad y en este tiempo llega una carta de aviso con la qual la otra guarda havría de pasar, o la carta
se havrá de detener o la torre quedarse sola, lo qual es de mucho inconveniente.

A la nostra zona de costa, coneguda per Marina o
Mareny, la custodia i guarda del litoral corresponia a les torres
de Valldigna o Alfàndec i la instal.lada al Grau de Gandia, que
avui està derruïda, que fitaven amb la de la Gola de l’Estany
de Cullera o Marenyet al nord i la de Piles al sud, bastides
per Antonelli el 1563, seguint els mateixos plànols, això les
fa idèntiques.
La Torre del Grau4 i la de Piles, estaven dins del territori
o contribució general de la vila i ducat de Gandia, que a
més de la custòdia de la costa dels atacs corsaris o moros de
la mar, havien d’evitar la fugida dels moriscos cap a Àfrica,
puix al segle XVI, el ducat de Gandia era un dels territoris
de la costa que més a prop tenia els pobladors musulmans5.

1

Josep Vicent BOIRA MAIQUES: «Del paisatge de la defensa a la defensa d'un paisatge. Propostes
per a la protecció del litoral valencià», Mètode, 28 (hivern 2000/01).
2
Ordenanzas hechas por el ilustrísimo Duque de Maqueda, que toca a la construcción y guarda de las
torres y atalayas del reino, nuevamente construidas, publicades el 13 de febrer de 1555.
3
Ordenanzas del cuerpo militar de la costa marítima de este Reino de Valencia, traducidas y reformadas
en 28 de junio del año 1673.
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En cascuna d’elles hi havia dos atalladors que de dia es reparteixen la guàrdia i la passejada
fins al molló o fita entre les dues torres. Per la nit feien la carrera fins la demarcació o fita, uns i
els altres arriben a la Gola o desembocadura del riu de Xeraco, on s’intercanvien la marca o segur,
i si no s’hi trobaven, deixen el senyal al lloc indicat prèviament. Fixem-nos, que s’hi menciona la
Torre de Pontatge del duc, o dels Borja, situada al Gorg, enfront del pont del riu de Xeraco, perquè
aquesta no formava part de la defensa de la costa, no és una torre de guaita i defensa del litoral, i ja
seria hora que les autoritats pertinents canviaren el topònim de guaita per l’històric i documentat
en aquest treball: dels Borja, o del Pontatge. Així en ho confirma clarament Juan d’Acuña, enviat
pel rei Felip II a la costa del regne el 1585, per a redactar un informe detallat de com es trobava
la línia marítima:
des de esta villa [de Gandia] a la torre del riu Jaraco(sic) que.s del duque, ay tres quartos
de legua y la más parte del camino es armajales (…) y ay pasada la villa de Gandía, como
quarto y medio de la orilla de la mar dos lugares de christianos nuevos, que llaman Gereza
y Jaraco, entranbos tienen como setenta casas y son del duque de Gandía.

Foto de la torre de pontatge amb el Mondúver al fons nevat
4

Joan Calderron és l’encarregat de l’administració i el 16 de gener de 1561 paga a en Pere Viscayno i
en Genís Martines soldats e guardes de la torre del Guerau [sic] de Gandia 75 lliures i 5 diners per set
mesos de servei i a en Pere Segarra 29 lliures i 8 sous, guarda de la costa del partit de la vila de Cullera.
Són testimonis de l’acte, en Lluís de Vigo, vehedor de la costa, i Bertomeu Ferri, atallador de cavall
del Grau. En un altre document datat el 14 d’octubre de 1673: «Nosaltres, Juan Carbó y Christophol
Ortís atalladors de la torre del Grau de Gandia; Juseph Climent y Pasqual López, soldats de la dita
torre; Pere Vicent Blasco, atallador de la torre de Piles; Francisco Colomar y Vicent Blasco, soldats de
dita torre; Pere Tur, atallador de la villa d’Oliva; Miguel Borràs y Juan Ruano, atalladors de la torre de
la Vall; Juan Costa y Sebastià Soldevila, soldats de la dita torre.» En altre, «a 17 de mayo de 1728, en
Gandía, Francisco Vidal, Joseph Bennaser, hijo de Roque, atajadores de la torre del Grao de Gandia,
Joseph Toscà, Jaume Cabanilles, atalayas de la misma torre, Joseph Escrivà, atajador de la torre de Oliva,
Berthomeu Sans, Miquel Puig atajadores de la torre de Piles, Bautista Peyró y Francisco Sivera, atalayas
de la misma torre, todos soldados de la Costa del Mar dels distrito de Cullera, en dichos nombres
otorgamos poder a Lorenzo Villaragut, ciudadano requiridor de dicha costa y distrito de Cullera, para
que cobre de los illustres señores administrador general y thesorería general de su magestad o de otras
perçonas que con derecho puedan, como a tales soldados de la Costa de la Mar de dicho distrito, assí
por la tercia que empesó a correr en el primero de enero de este presente año, que feneció el último de
abril, como por la tercia que devengaran en los últimos de agosto y deciembre, por razon de nuestro
sueldo»
5
En temps de la duquesa Maria Enríquez, un mudèjar de Xaraco, l’alamí Alaizar, volia passar en allende
–a Àfrica--. Fou pres i sentenciat a la forca, però mercè a les pregàries dels frares de Santa Maria de
Valldigna el deixaren en llibertat.
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Francesc de Borja deixà la lloctinència de Catalunya i heretà el 5 de març de 1543, la contribució
general del ducat i vila de Gandia, després de la mort de son pare, Joan. Només prendre possessió
del ducat, pensà en fer com les viles d’Alzira6 i Cullera, que demanaven i cobraven el dret del
pontatge sobre el riu Xúquer, que equivalia al pagament d’un diner per persona, un diner per
bèstia i sis diners per carro. Per això havia d’edificar una torre o fortalesa en front del pont del riu
de Xeraco, prop del molí local, on el col•lector i oficials ducals recaptaren aquest impost de creuar
el riu pel pont de Xeraco i el Camí Real de València a Dénia.
La tasca de construcció s’inicià aportant pertrets per al bastiment de l’obra al final del ducat
de Joan, com comenta Gaspar Morales, que en temps de son pare hi hagué un intent de voler fer
un «baluard de terra e posar-hi guardes per a que guardessen lo pont e pas dels perills dels moros
de la mar com dels de terra». Jaume Salelles, filador de seda de Gandia, recorda que «don Joan féu
en el pont certes troneres y reparos per a què les guardes del pont poguessen star més segures. Joan
Genís comenta que en dit pont acostumen de matar, cativar e robar cristians, passatgers per aquell».
Aquesta fou encomanada als vassalls moriscos de Xeresa, que ja formaven part de l’estat dels
ducs de Gandia, per la compra a Joan de Vic el 1487 per 98.000 sous per Pere Lluís de Borja.
Coneixem el llistat dels moriscos o cristians novament convertits, obrers de vila i manobres de la
dita obra: Gaspar Inpaypar,Vicent Calpi, Perot Sey, Perot Buse, Perot Odret, Perot Tarbomi, Baltazar
Bacen, dirigits per l’encarregat, sobrestant, de l’obra el cristià vell Gaspar Morales7 . L’encarregat
o col•lector del dret de pontatge del pont de Xaraco, nomenat pel molt il•lustre en Francesc de
Borja, duc de Gandia, fou Diego de Sant Martín, conegut popularment com l’Alferis, criat de
l’il•lustre duc.
Quan el baró i senyor de Xeraco, Joan Jeroni Almúnia i Català de Valeriola8, s’adonà de l’inici
de la novella construcció en un terreny jurisdiccionalment del seu domini, recordem que era
a la mateixa zona on el duc Joan de Borja – pare de sant Francesc-- el 8 d’abril de 1532, manà
construir unes forques amb la intenció d’executar l’assassí per infanticidi de la filla borda de
Soriano de Gandia, que la tirà al fons del riu des del pont de Xeraco, camí de València. Açò acabà
en plet per part de Joan Jeroni Almúnia, que finalitzà quan el governador Joan de Vila-rasa féu
derrocar les forques que havia manat construir en aquell lloc, perquè les alçà en un terreny que no
li pertanyia, a instància de la Real Audiència, el 16 d’abril del mateix any, i el duc acatà la resolució
i desmuntà les forques. Recordem que les relacions entre els Borja i els Almúnia eren tirants, per
l’afer que hi hagué entre el duc i la muller del baró Caterina Dieç de Castellví, filla de Pere Dieç i
Isabel Castellví. D’aquella relació vindria el divorci de Joan Jeroni i el naixement del fill bort Joan
Cristòfol el 8 d’octubre de 15179 . A més, es negà a participar en les despeses pactades el 1504
entre son pare Bernat el Jove i la duquessa Maria Enríquez, en la Concòrdia on es comprometia
a pagar 45 lliures, destinades a les despeses per reparació de murs i valls, camins i ponts: d’Oliva,
Nora i Xeraco i del 17 de juliol de 1517, a no pagar les peites que contribuïen els veïns i senyors
dels pobles que conformaven la contribució general de la vila de Gandia, per la sisa del vi, carn i
del peix.
6

El 27 de setembre de 1535 la vila d’Alzira demana cobrar el dret de pontatge sobre el riu Xúquer.
Construirà una torre amb habitació per al col.lector. Cfra. AMA Pergaminos de la Cancelleria Real
p 462.
7
Fou batle de Xeresa i Alcodar. Testimoni del procés de la torre de 1549. Jurat de la vila de Gandia
en temps de Joan de Borja i encarregat d’adobar el pont de Xaraco. Certifica que al final del ducat de
Joan ja havia començat l’obra de la Torre i de l’exigència del pagament del pontatge perquè la zona és
la terra tan perillosa, axí dels moros de la mar, com de altres perills e tan solitària que té gran necessitat
de fer-se en dit pont, on ocorren moltes vegades dits perills una torre, per causa de la qual se pogués
passar segur sense perill dels passatgers e caminants
8
Mossén Bernat Almunia el vell el dia 23 de novembre de 1467 expressa al corredor de la Cort del
Justicia de València el seu interés per la compra del lloc de Xaraco a Joan de Nàtera. El Justicia de
València, Antoni Pellicer comunica el dia 23 de febrer de 1468 la seua compra.
9
Al testament de Joan de Borja el 8 octubre 1517 es diu: «suplicam sa il.lustríssima y excel•lent senyoria
[don Alonso, arquebisbe de Saragossa], que al dit fill nostre [Joan Christòbal de Borja i Díez de Castellví],
accepte e tinga per fill, e faça e ordene de aquell, e del viure y stat de aquell, tot lo que sa il•lustríssima
elegirà, volrà e manarà, [fent-li donació testamentaria de] deu mília sous de renda».
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Les raons del duc de cobrar el pontatge eren per pagar les despeses de reparar o adobar el pont,
que construït de fusta era prou insegur i precisava contínuament de reparació i els encarregats de
temps immemorial eren els ducs de Gandia. També que gaudia del privilegi i gràcia del príncep
Felip d’exigir i cobrar el dret de pontatge dels passatgers que passen pel pont sobre el riu de
Xeraco, i que els seus oficials o guàrdia ducal asseguren tranquil•litat als caminants en el pas segur
contra els moros de la mar10 (corsaris barbarescos) i malfactors. De fet era lloc preferit de dirimir
revenges d’honor, entre faccions de contraris com l’ocorregut entre els vassalls del marqués de
Dénia, Agramunt i altri, que el duc Joan prengué prop del molí de Xeraco; o entre Vilanova i
mossèn Perot Roca, en temps de la duquessa Maria Enríquez, o el vassall de Gandia Romeu
que després marxà a Xeraco i fou detingut pels oficials de Gandia. Famós fou l’iniciat per les
bandositats de Joan Agramunt i Francí Corrals, veïns de Dénia, i el veí de la pobla d’En Rugat,
Miquel Giner, contra en Nofre Adzuara, de Murla, Ausiàs Esteve i Lloís Ferrer, al pont del riu de
Xeraco, que acabà amb la intervenció dels oficials de Gandia, quatre hòmens amb ballestes, entre
els quals estaven Gaspar Morales i Jeroni Ferrer. Semblant és el cas de Joan Romeu de Gandia que
desafi’a Joan Soriano, també veí de Gandia, al pont del riu de Xeraco; la intervenció don César
de Borja, llavors governador de la vila i ducat de Gandia fou providencial. Donem una curiositat
del veí de Gandia Joan Català de seixanta anys, que recorda que feia més de quaranta anys se
celebrava a Gandia la festa de lo Rey Paixaro, prohibit el 1403 a València, que en llurs despeses «hi
concorrien tots els ramaders, i alguna vegada el sequier amb càrrec del dit negoci anava al terme
de Xaraco i se’n portava la res que li pareixia».
Per a la guarda del pont i del col.lector del pontatge calia construir la torre. Aquestes raons no
foren acceptades pel baró que es veié en l’obligació d’interposar un plet el 15 de febrer de 1548
davant en Rafel Dolç, verguer de la Real Audiència de València, al•legant que els Almúnia eren
senyors d’ençà el 23 de novembre de 1467 de la baronia de Xeraco, per compra de Bernat Almúnia
el Vell a la Cort Valenciana el lloc que havia estat de Joan de Nàtera, que en situació ruïnosa,
comparegué el 3 de novembre de 1467, davant el justícia de la ciutat de València, en Berenguer
Mercader, perquè tenia deu dies per fer efectiu el deute a l’Almúnia, en manament executori. Si
no pagava, faria una subhasta legítima amb tots els béns, que hagué de vendre, entre els quals estava
el lloc de Xeraco11 , situat dins els térmens generals de la vila i contribució de Gandia, que afrontà
a dos parts amb terme de la vall d’Alfàndec, amb el terme de Xeresa i la mar cent milles a dins, des
de temps immemorial, que són senyors del poble i terme, de les terres plantades i ermes, olivars
i garroferals, arbres, plantes, deveses, d’hòmens i dones, fonts, aigües, riu, muntanyes, marjals, amb
la jurisdicció alta i baixa, mer i mixt imperi12 , amb dret de cobrar el terç del delme i morabatí, i
arrendament de la pesquera del riu de Xaraco.

10

«E ans de la Germania, poch temps, donaren altravés dos fustes de moros de la mar, davant la platia de
Gandia, los quals se retragueren al loch de Xaraco e essent allí, en dit loch foren presos per Loís de Vich,
cunyat del senyor de Xaraco, i los oficials del dit loch e tenint-ne notícia lo illustre duch don Johan,
trameté certs oficials de Gandia al dit loch de Xaraco, e trobat allí dits moros los prengueren en presència
dels dits officials de Xaraco, vent-ho aquells e consentint-ho, sens fer-hi contradicció alguna portant-se’n
aquells a la dita vila de Gandia hon stigueren presos i aprés foren venuts per lo il•lustre duch i ell dit
testimoni, [Alonso Gallego, scuder de Galícia], ne comprà hu de aquells».
11
En carta del justicia de Gandia, Joan Bello, al de València, d’11 de gener 1468 li fa saber que ha rebut
instància presentada per Joan Ramon de Gandia, per ordre de Bernat Almúnia, del setze del passat
mes, sobre «subastats lo lloch de Exaraquo». Passats els dies, el justícia de València, Antoni Pellicer,
comunicà el dia 23 de febrer de 1468 al de Gandia que «lo magnífich mossén Bernat d’Almúnia,
cavaller, comprador per la nostra Cort, com a béns del magnífich en Joan de Nàtera, donzell, habitador
de la ciutat dessús dita, del lloch de Xaraquo, situat dins termes generals de la vila de Gandia, declarant
per preu de sexanta-nou milia sólidos reals de Valènçia» i que en son nom «pregam que en lloch nostre
e per nos, lliurets al dit mossén Bernat o llegítim procurador de aquell la dita vàcua possessió».
12
«Donat a la vila de Xelva, a quatorze de octubre del any mil quatre-cents setenta-nou, per Ferran el
Catòlic i llegit el document davant d’alguns moros e vassalls del dit mossén Bernat Almunia, fora, en
el fossar o sementeri de Xaraco».
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Els encarregats de confeccionar els lligalls del procés foren Lluís Ascó, Assio, i Jeroni Oliver,
notaris, per part de l’Almúnia i Onofre Roís per part del Borja. Relator del doctor Jerònim
Navarro, del Reial Consell, en Joan Pla, donzell algutzir extraordinari de sa majestat Carles I,
Ferran d’Aragó, lloctinent i capità general del Regne de València, i Jaume Filibert regent de la
Reial Cancelleria. En aquell, Joan Jeroni demanà que el duc deixés de cobrar el dret de pontatge
i enderroqués la torre o fortalesa començada a construir en el seu terme jurisdiccional, sota
pena de mil ducats d’or. El Borja, nebot de l’emperador Carles I, argumentà que el pont sobre el
riu de Xeraco, en el camí real que va de Cullera a Gandia, està dins de la seua jurisdicció, en la
contribució general de la vila i ducat de Gandia que arriba fins al molló de la Valldigna. En paraules
del morisc de Xeresa Abrahim Polopí, de 60 anys, testimoni del procés, aportat per la part ducal,
diu que:
ha vist que lo terme de la vila de Gandia se parteix ab lo terme de la Vall de Alfàndech ab un molló
lo qual stà més avant del loch de Xaraco, (mija legua), avant de la vila de Gandia a la dita vall e ell dit
testimoni no sab ni ha vist que entre la dita vila de Gandia e lo dit loch de Xaraco y haja algún molló
que partís los térmens de Gandia y Xaraco (...) que la jurisdicció criminal del dit loch de Xaraco és
de la dita vila de Gandia, per çò com la ha vista exercir als officials de la dita vila de Gandia, e no al
dit mossén Almúnia, e a sos officals. E senyaladament es recordant, que sabent la illustre dona Maria,
quòndam duquesa de Gandia, que un vasall del dit loch de Xaraco, Ayzaret, se’n volia passar a terra de
moros, trameté certs officials de la dita vila al dit loch de Xaraco, per a què prenguessen e portassen
pres al dit Ayzeret. E axí aquells dits officials hi anaren al dit loch de Xaraco, en presència del señor
del dit loch e de sos officials, tragueren del dit loch al dit Ayzaret e prengueren aquell pres sens fer-hi
lo dit señor e officials de Xaraco contradicció alguna. Hi•ls portaren a la dita vila de Gandia, posant
aquell en la presó de la dita vila, hon lo véu ell dit testimoni pres. E aprés lo véu solt per dita vila. E
per lo senblant se recorda, ell dit tetimoni, que haurà pus de vint-y-cinch anys poch més o menys, que
ensemps, ab mossén Roca, únich procurador de la dita vila de Gandia e altres dels noms dels quals no.s
recorda, per manament del illustre don Johan de Borja, quòndam duch de Gandia, pare del que huy és
duch de Gandia, anaren al loch de Xaraco per pendre certs moros de la mar, que lo señor de Xaraco
tenia presos, los quals, per haver donat una fusta al través ab la qual aquells e altres venien, eren venguts
a arribats al dit loch de Xaraco, e axí essent ell e lo dit mossén Roca e los altres en dit loch de Xaraco,
prengueren dits moros en presència e de voluntat del señor del dit loch e de sos officials, vehent e
sabent e no contradient-hi’ls portaren presos y enfilats ab una corda e posar en aquells presos en la
presó de la dita vila de Gandia, los quals aprés véu ell que lo dit illustre duch don Johan los vené. E axí
matex es recordant que pot haver trenta anys, poch més o menys que venint al dit loch de Xaraco dos
fadrins del loch de Xereza, los quals festejaven una fadrina en dit loch de Xaraco, aquells hagueren una
qüestió e brega ab lo pare de la dita donzella, en la qual qüestió e brega lo pare de aquella fonch nafrat
per rahó de les quals nafres e qüestió, lo señor de Xaraco prengué aquells hi•ls féu posar en hun aljup
del dit loch, e tenint notícia de dita qüestió e brega los officials de la dita vila de Gandia vingueren al
dit loch de Xaraco, e véu ell dit testimoni com aquells tragueren los dits fadrins del dit aljup y portaren
aquells presos a la presó de la dita vila de Gandia. E aprés los feren procés e véu ell dit testimoni, com
açotaren aquells per dita vila per rahó de les dites nafres e qüestió.

De la part contrària hem triat les paraules del batle de Xeraco, en Joan Almúnia, de setanta anys,
qui conegué molt bé l’avi de Joan Jeroni, Bernat Almúnia el vell, que:
possehí lo loch de Xaraco, fins que morí, ab tots los drets e pertinències a senyor pertanyents, e ab totes
les terres e térmens de aquell dit loch, lo qual axí mateix, véu que exercia tota jurisdicció en dit loch,
castigant als qui mal feyen en aquell, e térmens de aquell. E encara és recordant que aquell possehia
com a senyor lo terç del delme e morabatí. E sap que lo dit loch afronta ab les afrontacions en lo dit
capítol mencionades, ço és, a dos parts ab terme del loch de Alfàndech, e ab terme del loch de Xereza.
E axí matex, és recordant ell, haver vist possehir, aprés mort del dit mossén Bernad Almúnia, lo antich,
lo dit loch de Xaraco a mossén Bernad Almúnia, lo Jove, fins al dia de la sua mort ab los matexos
drets, pertinències e térmens e jurisdiccions, que dessús ha dit, e axí mateix ha vist ell, que huy en dia
posseheix lo dit loch de Xaraco, en semps, ab tots los drets e pertinències, jurisdiccions, terç del delme
e morabatí, lo dit magnífich mossén Jerònym Almúnia, qui huy és, les quals coses dix ell, dit testimoni,
huy saber per ésser com és balle del dit loch de Xaraco y ésser estat contínuament criat del avi y del
pare de mossén Jerony Almúnia. E axí mateix ell, en dit nom de balle, haver exercit jurisdicció en dit
lloch de Xaraco, ço és, fent açotar, axí vassalls del dit loch com a forasters, los quals havien delinquit en
lo seu loch e terme (…) E que ha trenta anys, que lo pare de mossén Jeronim Almúnia morí [1513],
del qual temps ençà ha vist ell, possehir lo dit loch de Xaraco al dit mossén Almúnya ab tots los drets
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Vista de la torre desde el riu amb les restes dels matxos del pont. Arxiu Rafa Campos

que ha dessús (…) E creu e té per cert que ninguna persona pot edificar ni contruir casa, torre, ni
fortalea, ni altre qualsevol edifici en lo loch de Xaraco, ni terme de aquell, si no lo dit mossén Almúnia,
qui és senyor e possehidor del dit loch y terme. E que may ha vist ell, que ningú edificàs ni fes obra
ninguna en loch e térmens de altri, sens licència del senyor del tal loch e terme (…) E com a señor
té dret e pot prohibir e vedar a qualsevol persona que sia, que no faça obres ningunes en son loch
e térmens, ni edificar en aquells, casa, torre ni altre edifici (…) e ha vist que lo dit mossén Jeronym
Almúnia e sos antipassats han exercit jurisdicció civil e criminal en lo dit loch e térmens de Xaraco,
fent assotar, e en altra manera a castigar als qui trobaven delinqüents en lo dit loch e térmens, axí als
vassalls com als estranys, e ell, essent balle del dit loch, ha açotat e fet açotar a Jeroni Sabe e (…) Sahet,
vassalls del dit loch de Xaraco, e (…) Maça, estranger, per certs furts, que aquells havien fet en dit loch.
E encara és recordant que haurà dotze anys, poch més o menys, que huns vassalls dels il•lustres duchs
de Gandia, comte de Oliva, mataren un morisco estranger, lo qual era de la Vall de Alfàndech, als quals
lo dit magnífich mossén Jerònym Almúnia donà sentència de mort per procés de absència. E altres
jurisdiccions que ell ha vist exercir als altres senyors del dit loch, e ha exercit com a balle, e ha vist
també que lo pare del dit mossén Jerònym Almúnia, ha assotat alguns del dit loch. […] que exhigien
y han exhigit lo dit terç del delme e morabatí en lo dit loch de Xaraco. […] Que ha pogut prohibir e
vedar qualsevol edificis fets en lo terme de aquell, sens licència sua, per ço, com segons dit ha dessús, lo
dit mossén Jerònym Almúnia té dret per a prohibir a qualsevol persona que no edifique edificis alguns
en son terme, per ço, com sia señor e possehidor del dit loch, térmens, e drets e pertinències de aquell,
e per dita rahó pot desfer e fer desfer los edificis que en son terme, contra voluntat de aquell, són estats
fets (…) que lo dit il•lustre duch de Gandia ha començat de fer y edificar una torre e fortalea, junt al
riu de Xaraco, la qual obra està dins los térmens del dit loch de Xaraco, e que creu no pot fer la dita
obra per totes les rahons que dit ha dessús. E per ço que si aquell la poguera fer, que la dita obra, ja fóra
feta, la qual està parada (…) Que és estat criat del avi y del pare del dit mossén Jerònym Almúnia, e huy
criat e servidor del dit mossén Hierònym Almúnia.

Les raons que demostren que els Almúnia exerceixen la seua jurisdicció en el lloc i terme
de Xeraco es manifesten quan uns moriscos de Xeresa tallaren una garrofera al terme de Xeraco
sens llicència i mossèn Almúnia els executà com a senyor del lloc. També exerceix la jurisdicció
criminal en donar sentència de mort per procés d’absència als assassins de Lombo d’Alfàndec, un
Tal de Veja i Çarmet Ghim. Fins i tot, dos moriscos de Xeresa, Fusey Berben i el fill de l’alfaquí
Homaymat, anaren a Xeraco a cercar una donzella per la força, i el batle els posà a la presó. En
temps de l’arrendador i procurador Lluís Vic, empresonà uns moros de la mar, un d’ells Abdal.
la, perquè es quedà la fusta o vaixell al través en la platja i fugiren a Xeraco. El morisc de Xeresa
Yayé Gordura, qui tenia arrendat el forn d’Alcodar, carregà dues someretes de llenya en terme de
Xeraco i l’autoritat xeraquera li requisà els ases i la llenya. El batle Joan de Almúnia tornà l’aladre
que un morisc d’Alcodar furtà al gandià Joan Fitor. Altres successos com la nafra a l’argenter
Bonvehí de Gandia, donada per Çadont Alayzar, que fou perseguit fins que no es concertà la pau, o
Çatdon Gabriel qui tingué raons amb el corder Pere Ausiàs de Gandia i li pegà una llançada al cap.
El plet sobre qui tenia la jurisdicció del terreny on es bastia la torre, el dret del cobrament
del pontatge i el dret per a la construcció conclou el 1572, sense executar sentència, ja que des
del 1550 Xeraco forma part del ducat de Gandia per la compra que féu Francesc de Borja13 . En
el mateix procés es comenten els límits entre els térmens de Xeraco-Xeresa, que: «encara alguns
mollons e senyals que eren entre el térmens de Xaraco e Xeresa, e altres lochs circumvehins se
troben per rahó de la antiguitat e longitud de temps, algú tant derruhits, desfets, emperò, encara se
troben, un molló en lo Toçalet, que•s diu vulgarment de Caramau [sic], altre en lo Pla, en dret del
damunt molló e altre en lo alt de la muntanya, al barranch de Condroig».
El pont del riu de Xeraco de tipus palanca, al llarg dels segles s’ha hagut de reparar, generalment
com a conseqüència dels danys causats per les riuades, per no ser d’argamassa i pedra, la seua
estructura a base de bigues i travesses de fusta patien fins l’enderrocament. Ja Alfons el Vell s’ocupà
d’adobar el pont de Xaraquo pel maig de 138714 .
Sabem que el 15 d’abril del 1497 l’arreglà Esteve Andreu perquè cobrà de mà de Joan Rausell
16 sous, aleshores col•lector de la peita de Murs e Valls. En temps de la duquessa Maria Enríquez
s’aplegà a una Concòrdia entre els senyors de la contribució general de la vila de Gandia per
aportar anualment 45 lliures per a la peita de Murs e Valls. En temps de Joan de Borja, el mestre
d’obres Melcior Ferrer de Xàbia féu el pont de volta d’argamassa i pedra, però llevà ans d’hora
les síndries o bigues de sustentació i s’enfonsà dins del riu. Es tornà a edificar de fusta, com era
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abans. Mentrestant, el procurador de la vila de Gandia, mossèn Sentacreu, manà posar una barca
junt a la gola del riu de Xaraco i els passatgers pagaven el que s’acostumava de pagar. Normalment
s’emprava la dels arbres de la Devesa del ducat. Els jurats de la vila de Gandia designaven els fusters
que havien de reparar el pont. Així durant sis anys fou manobre Francesc Lombart i ho continuà
el fuster Climent.
Unes fortes pluges derrocaren el pont el 21 de juliol de 1589. El duc Pasqual de Borja arreglà
el pont d’Oliva, el del riu de Xaraco i el de Sant Nicolau que amenaçaven ruïna amb unes fortes
despeses.Va ser restaurat després d’unes fortes avingudes d’aigua al principi del XVII. En la guerra
de Successió fou vigilat per la milícia borbònica perquè no fóra enderrocat des de Dénia per les
tropes de l’arxiduc Carles15 . En Lluís de Borja presentà el 1725 una providència al justícia de
Gandia per les despeses de 400 lliures per adobar els ponts del riu d’Alcoi, de la séquia del Rei
o pont de la Nora, Sant Nicolau i Xeraco, afegint d’aquest últim «que per estar en despoblat i
exposat a lladres es fabricà ja feia temps una torre per als guardes del pont». El 1747 sembla que
una altra riuada s’hauria endut les fustes que bastien el pont, aleshores es va realitzar una important
reparació del pont que va incloure, el reforç de fonaments i pilastres. L'any 1816, pels fets de la
guerra del Francès s’enfonsà un canó al fons del riu.
El 6 de maig de 1820 s’inicià el plet entre l’ajuntament de Xeraco i la duquessa de Gandia
sobre empara de possessió i drets senyorials. L’arrendador dels drets dominicals de la baronia
Joaquim Sancho i Bondia no recaptà els censos dels anys 1819-1820, perquè l’alcalde entrà en
rebel•lia. En el mes d’abril procedí a la venda dels béns custodiats a la casa del Delme del lloc de
Xeraco16 . S’acusà al comú de Xeraco per deixar de pagar els drets dominicals, cosa que féu que la
senyoria de Gandia deixara d’adobar el pont de sobre el riu de Xeraco.
El 1834, en temps de Josef Torres de Francesc, l’Ajuntament de Xeraco reparà el pont en el
primer ull col•locant mitges files de fusta per sostenir l’arc, i el 1842 essent alcalde Josef Torres
de Pau, el composà de calicanto, després de parar la visita dels obrer de vila de Gandia el 15 de
novembre17 , quan anaven a reparar-lo, a les 10 hores del matí, després del fort temporal, per
considerar que el terreny del pont formava part del terme jurisdiccional de Xaraco, sota multa de
200 lliures18 .
El 1843 l’ajuntament de Xeraco presidit per Josep Torres, inicià la reforma i consolidació
del pont, això provocà un nou plet contra la vila de Gandia, sobre possessió jurisdiccional de la
partida de la Marina, davant Pedro Auge, jutge de Gandia. Finalment es reconeixia com a terme
jurisdiccional de Xeraco la zona en qüestió. Després es construirà el pont de La Palanca, ja d’obra
nova i el pont històric s’esfondrà definitivament. Fins fa poc, encara quedaven restes dels matxos
que el sostenien, els quals foren aprofitats per passar les canonades de l’aigua de reg del motor de
Pitana, per regar la part que no era abastida pel motor del Barranc.

13

“En este estado quedó la Litis, sin pasar a sentencia.Véase el L 4142”. AHN NOBLEZA OSUNA,
739/2 (18)
14
AHN 1172.D1. Protocols de Ramon Agualada.
15
Se á sabido que los de Denia havian resuelto una noche desembarcar duscientos hombres con
instrumentos y deribar el puente de Xaraco se á puesto guardas en la torre y ademas todas las noches
van quinse cavallos por lo que consideramos estar seguro el puente; y se avido de componer la torre
assiendole lo mas pressiso para la habitación. Los puentes de Xaraco y el del Llavador[de la Nora] y
todo el camino de la torre de Xaraco hasta Gandia esta ya compuesto”. AHN, OSUNA, CT.142, D.62
16
ARV 1824 Ex 22. Procedí a la venda de tots els fruits a llur arbitri i antoix després de derribar
violentament la porta del graner on es guarden garrofes, arròs i dacsa.
17
Antoni Martínes i Sancho i Vicent Domingo i Romero en companyia d’Antoni Vicent Vidal i
Bataller, Andreu Bataller i Seguí i Ignasi Noguera.
18
Segons el testimoni comissionat per Gandia en el deslinde entre els térmens jurisdiccionals Vicent
Belda, estant al molló de Tavernes li digué al alcalde de Xeraco:nada tenia que ver él por quel terreno,
que era de Gandia.
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Foto antiga de la torre del duc. S'hi observa el gran clavill que la dividia
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La Torre del pont de Xeraco és circular, de 3 m de diàmetre per 12 m d’alçada, de maçoneria,
pedra de la zona i morter, construcció tosca, sense espitlleres, ni matacà, ni trespol, amb reforços de
carreu per a la construcció de la porta en altura, a la qual s’accedia mitjançant una escala. Durant
molt de temps ha estat sense ús i deteriorant-se any rere any. Als inicis de la dècada dels vuitanta
del passat segle, uns abnegats veïns, coneixedors de les tècniques de construcció tradicionals,
obrers de vila i manobres, reforçaren els murs, referen la finestra i li posaren una porta, aprofitant
l’escletxa que hi havia al mur. Paradoxalment mentre es reparava la torre de Pontatge dels Borja es
tirava impunement la Torre dels Almúnia, la situada a la plaça de l’Església, davant la mirada inert
d’arquitectes, alcalde-regidors i veïns assabentats del que es perpetrava. Algunes veus s’alçaren,
però, passaren de llurs opinions i després, el mal ja estava fet. El que no s’entén és la intervenció
arqueològica posterior que res ha aportat i el cobriment dels fonaments de la torre, sense més, ja
que s’hagués pogut delimitat el seu emplaçament per a la posterioritat.
Document19
Die XVI marcii anno M.D.XXXXVIIII per magnificus Hieronimus Almunia generós. Exmo señor:
Novament ha pervengut a notícia de mossén Hierònym Almúnia, generós, señor del loch de Xaraco, térmens e
pertinències de aquell que lo molt illustre don Fancisco de Borja, duch de Gandia, entén a edificar e de fet ha
començat a edificar sens tenir dret algú una torre e o fortalea dins lo terme del dit loch de Xaraco, prop lo dit
loch, devers la muntanya e prop la vora del riu de Xaraco, lo qual edifici, torre e o fortalea, per fur del Regne e
dret e rahó, lo dit duch de Gandia no pot fer, perquè lo dit mossén Hieronym Almúnia és senyor del dit loch de
Xaraco e térmens de aquell, e de la peixquera del dit riu, e altres pertinències a la dita senyoria pertanyents, com
en son cas y loch se mostrarà, e com a señor del dit loch e tèrmens de aquell ha possehit e posseheix, continuant la
possessió de sos predecessors, lo dit loch e térmens e pertinències de aquell, pus ha de huytanta anys pacíficament
e sens contradicció de persona alguna, e com a senyor dels térmens e muntanyes, valls e aygües del dit loch ha
stat en los dits térmens, tot lo que tals e semblants senyors poden fer en les sues possessions, e encara té en lo dit
loch e térmens de aquell, jurisdictió civil y criminal, mer e mixt imperi, ús e exercici de dita jurisdicció, mer e
mixt imperi, com en son cas y loch se mostrà molt complidament, e lo dit duch de Gandia, ne altre algú que
tinga villes e lochs, e que confronten ab los térmens del dit loch de Xaraco no pot entrar en los térmens del dit
loch de Xaraco ne fer cosa alguna en aquells, perquè sols la senyoria del dit loch e térmens, pleno jure, pertany al
dit mossén Hierònym Almúnia, e nengú pot edificar en los dits térmens del dit loch, edifici algú, ne fer fortalea
alguna, ne torre, ne altre edifici, ni lo dit duch de Gandia, ni altra persona alguna té dret algú per a fer lo dit edifici
que ha começat a fer lo dit duch de Gandia, de fet e sols a ell, dit mossén Hierònym Almúnia, com a senyor del
dit loch e térmens de aquell pertany lo dret de edificar en los seus térmens del dit loch, y no altra persona alguna,
y encara té notícia lo dit mossén Almúnia que no sols lo dit duch de Gandia ha començat la dita novella obra
sens dret algú, e de fet, emperò, que encara de fet e sens dret algú fa pagar y exigir pontatge del pont del dit riu
de Xaraco, essent la una de les pertinències que com a señor del dit loch de Xaraco, al dit mossén Hierònym
Almúnia pertany. E jatsia, lo dit mossén Hierònym Almúnia, indubitat senyor e possehidor del dit loch de Xaraco,
térmens e pertinències de aquell, poguera munciar la dita novella obra e totes les dites coses, prohibir no les fes lo
dit duch de Gandia, e que no sols cessar de dita obra, emperò que demolís aquella. Emperò en tota aquella millor
via e manera que al present e propòsit de aquell, millor se puixa, e deia aplicar de justicia, e a tota salvetat de sos
drets, e per major compliment, suplica vostra exel•lència sia de sa mercè manar, provehir, nunciant la dita novella
obra, sia manat al dit duch de Gandia que cesse /3 r/ en la dita novella obra e novell edifici que fa attemptat de
ser en lo dit loch e térmens del dit loch de Xaraco, del dit suplicant e que demolleixca e desfaça aquella, com si
començada no fóra a ser, manant als ministres e obrers, e hómens que fan la dita obra que cessen de aquella, sots
les penes a arbitre de vostra excel•lència e de son Real Consell imposadores, super tant sia manat al dit duch que
no exegeixca, ne mane exigir pontatge algú del dit pont del riu de Xaraco, tro e tant per vostra exel•lència sia
declarat precehint deguda coneixença a qui pertanyga de justícia, suplicant que la dita nunciació de novella obra,
e tot lo suplicat sia evocada e evocat a la Real Audiència de vostra excel•lència, ensemps ab tots los incidents,
dependents y emergents, annexos y connexos, e ensemps, ab totes les causes mogudes e movedores, e que aquelles
sien comeses a hu dels magnífichs doctors de la Real Audiència, ad colligendum et referendum et super suplicatis
et aliis intermediis debite providendum et de literis opportunis circa suplicata et licet etc. Altissimus =Paredes
Die XVII mensis marcii MDXXXXVIII, retulit per lo magnífich en Joan Pla, donzell, alguazir extraordinari de
sa magestat, ell huy haver intimat e presentat la present suplicació, comisió e provisió de aquella, al molt il•lustre
don Francisco de Borja, duch de Gandia, personalment atrobat en la casa o palacio de aquell, construhit dins de
la vila de Gandia, lo qual respòs que dins lo termini allegat, ab una real provisió, a signat, farà e respondrà, lo que
serà de justicia.
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ARV. Reial Audiència, processos. Procés de Joan Hieronym Almúnia, señor del loch de Xaraco,
contra el duc de Gandia. Any 1548 part 2ª, lletra i-j Exp 99.
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La torre de pontatge o de guaita
ANTONI MART
RAFA CAMPOS

Notes sobre la seua història
Quan hom segueix la carretera del poble a la platja, encara no fa gaire temps, camí veïnal,
en arribar-hi a l’actual redona que dona pas al pont que creua el riu de Xeraco o la Vaca el qual
vessa no gaire lluny les seues aigües a la mar en el paratge de la Goleta i que sovint el seu corrent
remunta riu a munt, divisarem a mà dreta, la silueta d’una torre, de murs silenciosos i venerables, la
construcció de la qual es remunta al segle XVI.Vigilant solitari de l’antic pont, avui desaparegut,
situat al seu davant facilitava la travessia de l’antic camí Reial i tanmateix on després de la seua
desaparició travessaren també en temps moderns la canonada del motor de Bequeta per dur l’aigua
de reg a marines i borrons.
Admirada per tots i alhora allunyada i desconeguda de molts, aquesta veritable relíquia de la
nostra història, la més important del patrimoni arqueològic local, qualificada actualment com a
BIC, resta miraculosament en peu, en un indret on encara les plantes de mata característiques i el
taronger es troben a una passa de la bova, del jonc, del senill i de les tranquil•les aigües del Gorg.
Des d’una relativa llunyania observarem la seua forma delicada, lleugerament inclinada a dins,
però no obstant, el temps li ha passat factura; la pluja, el vent, el fred, el calor, la humitat i l’abandó
d’anys i anys han anat fent estralls en aquesta obra de la qual a les darreries del segle XX sols
restaven les parets clivellades i nues, plena d’enderrocs al seu interior i envoltada d’una atapeïda
vegetació d’aiguamolls.
L’edificació més emblemàtica i important que encara es troba miraculosament en peu, fins i
tot no li falta la seua pròpia llegenda, la de la serp de la venta, aquella que va ser morta a tret de
trabuc per un presidiari condemnat a mort.
Una de les primeres referències escrites sobre l’anomenada torre de vora riu, de pontatge, de
guaita, del duc... la trobem en un plet1 que el senyor de Xeraco Joan Jeroni d’Almunia interposà
el 1548 contra el duc de Gandia Francesc de Borja en relació a l’exigència del duc de cobrar el
dret de pontatge en la seua possessió, als vianants que es desplaçaven pel camí Reial de Gandia
a Cullera al pas del pont de fusta que travessava el riu de Xeraco o la Vaca i d’aquesta manera la
construcció d’una torre amb aquesta finalitat, faria més segur i eficient el cobrament d’aquest
impost, i que alhora contribuiria al manteniment i control d’aquest estratègic pas en aquesta via
costanera cap a les seues possessions i el sud del territori del regne.
Però tot no quedà així, i el duc comunicà al seu procurador, el notari Nofre Roiz, el 21 de març de
1548 que compareguera davant Jaume Filibert, regent de la Reial Cancelleria, sota l’argument que el
pont sobre el riu de Xeraco «en lo camí real que va de Cullera a Gandia, han acostumat e acostumen
los duchs de Gandia de adobar y fer adobar», i perquè per «gràcia real del príncep nostre senyor ha
exigit e acostuma exigir e rebre cert dret de pontatge dels passatgers que passen per dit pont», igual que
a la vila de Cullera. El privilegi fou atorgat per Felip, fill primogènit del rei Carles I, El dret de pontatge
era: 1 diner per persona i 1 diner per bèstia. Gaspar Bernat Almúnia i Pelegrí farà de procurador del
seu oncle, senyor del lloc de Xeraco en aquest plet. El duc considera que pel privilegi real pot edificar
una torre i exigir el dret de pontatge, per a fer front a les despeses faedores d’adobar el pont sobre el
riu de Xeraco. La part contrària es queixa de què es construesca la novella edificació o torre i que es
cobre pontatge en terreny de la seua pacífica possessió i jurisdicció. Per això demana que «no es fes, ni
edificar nova obra, ni prosseguir l’obra de la dita torre ja començada.
El 17 de maig l’agutzir extraordinari de sa majestat Joan Pla, manà, sot pena de mil ducats d’or que
cesse de cobrar el dret de pontatge i de construir la novella edificació de la torre, aquella que després
de la compra acabarà. La Torre de Pontatge o del duc de Gandia.

1- Francecs Torres Navarrete: Tres treballs sobre Xeraco: La petita noblesa valenciana: Els Almúnia,
barons de Xeraco. Consolidació i expansió de les cases de Xeraco després de l’expulsió dels moriscos 1609-21
1754. Padró dels veïns de Xeracode 1801,segons el notari Jaume Simón, Xeraco, 2006.

El 1563, l’enginyer Giovanni Battista Antonelli, va ser l’encarregat de construir per manament
del rei Felip II, una sèrie de torres de guaita i altres instal•lacions defensives al llarg de tota la
costa mediterrània i possessions africanes, amb la finalitat de prevenir i a l’hora defensar les terres
costaneres dels atacs i incursions dels pirates barbarescos que sovint atacaven aquesta costa.
El mateix monarca, a causa de l’augment de l’activitat de la pirateria a la Mediterrània,
li encomanà la inspecció de tota la costa per a la realització d’un projecte de construcció de
fortificacions el 1568. Un anys després, al 1585, el mateix Felip II encomanà a Juan de Acuña la
confecció d’una relació de ports, cales, ciutats, viles, llogarets i torres de la costa de l’antic Regne
de València en la qual es menciona i situa la torre de Xeraco:
Desde esta villa a la torre del Río Jarafo. Que.s del duque ay tres cuartos de legua y la más parte del
camino es armajales. La torre del rio Jarafo que es del duque de Gandía está tres cuartos de legua de la
villa de Gandía, és redonda y está edificada junto al puente del rio Jarafo, y como un tiro de mosquete
de la mar, tiene en ella una guarda y hunto a ella un bosquete de caça que va por la orilla de la mar
y lo parte un camino muy ancho de unos armajales muy grandes. Desde esta torre a la del valle de
Alfándaga ay una legua toda marina descubierta.

Tanmateix, al segle XVII, apareix l’esmentada torre per Gaspar Escolano,en la seua gran obra:
Segunda parte de la Década. Primera Historia de la Insigne, y coronada Ciudad del Reyno de Valencia, fou
ampliada al segle XIX per Joan Baptista Pereda:
Bolviendo a la corriente de nuestra costa, de Grao de Gandia ha vna legua de camino hasta la Torre
de Xaraco, que se guarda con dos soldados de apie, y dos a cavallo. Llámase de Xaraco, por un lugarejo
del duque de Gandía que cae en frente, poblado hasta cien cases de moriscos, junto con él, las de otro
vecino llamado Xeresa que tiene castillo. En aquel breve intervallo, se ve un estanque de quien sale un
río de agua negra y espantosa, que parece pez líquida, y como corrida la naturaleza de haverle formado.
De la Torre de Xaraco, se camina otra legua a la de Corbera, que por otro nombre se la llama de la val,
o valle de Alfándech guardada con el mesmo número de soldados.

En l’any 1673, a les ordenances de la Guàrdia Costanera, no es menciona la Torre de Xeraco;
no obstant sí es fa menció a la gola de Xaraco i del riu Xaraco. Manades a fer i publicar per
Vespasiano Manrique Gonzaga, comte de Peredes i lloctinent i capità en la ciutat i Regne de
València, després de la inspecció que per manament de Felip II per la realització d’una inspecció
i a l´hora un projecte de construcció de fortificacions de la costa valenciana i dels ports africans
en poder del monarca Habsburg, per a la seua defensa, com a conseqüència de l’augment dels
atacs de la pirateria en general i en especial la barberesca que sovint atacava la nostra costa amb la
complicitat dels moriscos aquí residents i la gran preocupació esdevingueren a tots els nivells en
aquesta època.
Al segle XVIII, pels volts del 1784 (data desconeguda, però atribuïda a l’esmentat any), es
confeccionà un plànol de les marjals de Bairén on es mostra l’àrea costanera i les marjals de Gandia,
Xeraco i Xeresa, terrenys en els quals es tenia la pretensió impulsar el conreu de l’arròs, i mostrava
l’estat de les antigues marjals abans al segle XX, en el qual s’aprecia molt clarament situada,
dibuixada i amb el seu nom, la Torre de Xeraco4 .Aquest plànol, publicat per l’Ajuntament de
Gandia amb finalitats didàctiques, constitueix una excel•lent eina per a la divulgació i coneixent
històric del nostre entorn natural: «Plànol de ‘Les marjals de Bairén’ (Gandia-Xeresa-Xeraco) del
segle XVIII». Títol atribuït: «Plànol per al projecte de desguassament i dessecació dels marjals de
Bairén [1784]». Estant el seu títol original: «Plano que expresa el terreno de que trata el expediente

2- Transcripció d’Antoni Lluesma. Arxiu de la Corona d’Aragó. Legajo 761. Documento 103
(f.2r.)
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y demás cosas notables», sense datació, dels autors Thomás Casanova i Juan Bautista Romero.
La torre de pontatge o de guaita apareix mencionada en l´obra del nostre conegut botànic,
pteridòleg i catedràtic Antoni Josep Cavanilles l’any 1795, i a més a més es troba un esbós d’ella al
seu magnífic gravat de «Vista tomada de la cumbre del Mondúber», a la seua obra: Sobre la historia
Natural, geogràfica. Agricultura, población y Frutos del Reyno de Valencia. Libro Segundo:
Dirigen varios manantiales por las partes altas para facilitar y augmentar el riego, y recogen en acequias
lo sobrante del río y manantiales: de estas acequias van unes hacia el nordeste a desaguar en lo que
llaman la Gola, y otras por la parte meridional hacia la torre de Xeraco.

A partir d’aquesta data no hem trobat cap referència a la torre, la qual sembla que poc a
poc va quedant en l´oblit finalitzada la funció per a la qual va ser construïda, la qual cosa degué
contribuir en gran mesura al seu deteriorament, fins i tot arribà a convertir-se la torre i els seus
voltants en el dipòsit de deixalles de la localitat, a la dècada dels seixanta, agreujant encara més el
seu deteriorament.
Pel 1978 tornem a tenir referències bibliogràfiques a través de Francisco Seijó Alonso en la
seua publicació: Torres de vigia y defensa contra los piratas berberiscos en la costa del Reino de Valencia, el
qual du un breu comentari de la torre, el seu estat i una fotografia presa des de la riba est del riu:
La fábrica medio derruïda de la torre de Jaraco, desmochada, se halla situada a orillas del rio Vaca; sus
piedras, quejumbrosas, se reflejan pesadamente en el agua cristal•lina, rodeada de matojos, en un paraje
llano, como el que venimos siguiendo desde Denia. De mamnpostería, en uno de sus lados se pueden
apreciar todavía algunos sillares y media bóveda de la puerta de entrada.

En el catorzè Col•loqui General de la Societat d’Onomàstica, segon d’onomàstica valenciana,
realitzat a Alacant durant l’abril de 1989, Jordi Colomina i Castanyer presentà el treball de
«Toponímia costanera valenciana de 1673» en el qual recull la nomenclatura continguda a les
Ordinacions tocants a la custodia y guarda de la costa marítima del Regne de València i una transcripció
de les mateixes, en concret el text de l’exemplar arxivat en la Biblioteca Universitària de València:
Partit de Cullera. De Valldigna, té dos atalladors que alternativament repartien de dia la guàrdia y lo atall
de la matinada, el qual tindrà obligació de fer lo que serà de guarda fins lo molló ahon se encontrara ab
lo de la Torre de la gola del riu, y si no es poden encontrar per estar uberta la gola dels estanys, deixaran
senyals de com han fet los atalls. Però de nit tindran obligació los dos de fer cada hu son atall, lo hu
devés dit puesto del molló, y lo altre devés ponent fins la gola de Xaraco.
Del Grau de Gandia, té dos atalladors, que es repartiran los atalls alternativament, [p.38] y que el farà
tindrà obligació de aplegar per part de llevant fins al riu de Xaraco, ahon se encontrarà ab lo de la Torre
de la Valldigna, y es donaran lo segur, ahon no deixaran senyal.
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A partir de la dècada dels vuitanta, dins les publicacions locals, la torre apareix mencionada
en dos articles de caràcter local als llibres de festes dels anys 1981 i 1982, i més endavant en la
publicació De la calç al formigó de l’Associació Cultural la Goleta de l’any 2000.
Torre de Guaita Camí de les Comes, ran del riu la Vaca. Planta circular. 3 m x 12 m. Mitjans segle
XVI. Ordenada construir probablement pel duc de Gandia ran dels atacs piràtics que patí el regne
de València durant el segle XVI, la torre de guaita de Xeraco tenia per missió defendre les propietats
particulars d’aquest senyor de les incursions dels pirates turcs que rondaven la mar pròxima, que
s’arrimava sinuosament de tan en tan per acaronar-la. Armada d’un pedrer canó, segons manà que es
proveís l’any 1563 l’arquitecte italià Giovanni Battista Antonelli en un informe, aquesta és la primera
notícia que tenim de la seua existència. No formava part del sistema de defensa costanera del regne i
el terme de Xeraco era controlat per la torre de la Vall, al nord, i la torre del Grau de Gandia, al sud.

Breu descripció de la torre
La Torre, emplaçada a la riba de ponent del riu Xeraco o la Vaca, junt al camí de terra que
gira cap a la dreta per endinsar-se a les Comes, on antigament hi havia un bosquet per a cacera,
desaparegut al llarg del segle XIX, però del qual encara queda alguna que altra flocada dels pins
que fan present la seua existència i donaren pas a terres de cultiu d’hortalissa i tarongers que van
fer possible la subsistència de molts dels nostres veïns durant el segle passat quan es passava molta
gana. Un camí sense nom, asfaltat passa pel seu davant i recorre la mateixa riba ja en terme de
Gandia fins a la Goleta, camí inexistent fins als darrers anys de la dècada dels noranta quan es
realitzaren unes obres de millora del caixer de la Vaca i que feren desaparèixer l’antiga mota de vora
riu. A més, a llevant de la torre feren desaparèixer les úniques restes que quedaven de l’antic pont
de fusta: el brancal de la vora dreta construïda amb pedra, rajola tosca i morter, a vora del qual hi
havia un petit embarcador i que fins a les hores s’havia fet servir com a pilar de la canonada del
motor de Bequeta a l’hora de travessar el riu per dur l’aigua a les marines i borrons. En aquesta
mateixa acció eliminaren la mota de llevant de la torre i alçaren un mur cara vista del riu i camí
totalment desafortunat que desmillora la majestuosa figura de la torre.
La distància del poble a la torre pel camí de la Mar, ara carretera, és d’uns 2’5 km i des
d’aquesta a la Goleta d’uns 1’3 km. Com mencionen les cròniques, a un tret de mosquet.
La forma és bàsicament cilíndrica lleugerament troncocònica amb una base de tal•lús suau,
estant els murs molt gruixuts que es redueixen a mesura que va pujant. Construïts amb materials
dels voltants: cudols majoritàriament rodats i de diverses mides, possiblement també del barranc,
grava de mida diversa i arena de vora riu i fins i tot de vora mar, unint tots els materials amb morter,
una mescla d’arena i calç forjada, elements bàsics de construcció de l’època que donava una gran
consistència. Tota ella per fora es trobava lluïda com s’aprecia en les restes que encara queden
d’aquesta tècnica d´acabat i amb tota seguretat emblanquinada, per fer-la visible des de molt lluny
estant alhora un element dissuasiu per a la pirateria. Constava de dues plantes i un terrat o teulada
plana: una planta baixa a ras del terra, possiblement amb sòl de rajoles toves a la qual s’accedia
mitjançant una escala de fusta des de la segona porta on es trobava la porta colomera a bona altura
per impedir l’accés de l’enemic en cas de perill i a l’hora millorar la defensa i seguretat. S’hi accedia
mitjançant una corda amb nucs o bé una escala de fusta i corda; al terrat o teulada s’accedia també
per una escala. Els encarregats de la guàrdia o defensa ataüllarien la costa i les terres del voltant
vigilant la presència de vaixells pirates, avisant a les torres veïnes de la seua presència mitjançant
alimares durant el dia o fogates per la nit, defensant els possibles llauradors, pastors, pescadors,
caçadors, viatgers... del perill provinent de la mar o dels de moriscos conjurats amb els corsaris, però
en especial la defensa del pont i el cobrament del pontatge que exigia el senyor duc als vianants al
pas per les seues possessions en el viatge pel camí Reial.
Tot i que actualment es troba descapçalada queda el dubte si tindria o no merlets a la seua
estructura original; per una banda tenim l’exemple de la torre de la Almadrava de Dénia, reconstruïda
amb merlets o la del cap Roig de Torrevella, molt semblant a la de Xeraco, però més esvelta i refeta
sense ells. Tot i que no hem trobat vestigis materials ni tampoc escrits que ho demostren, ens
inclinaríem per la darrera opció, doncs era una torre particular, erigida fonamentalment per cobrar
el pontatge i defensar els interessos del duc de Gandia. No pertanyia al sistema de defensa del Regne
de València i segurament degué contribuir i col•laborar a la tasca de vigia i defensa establerta.
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En quant als sentinelles de la guarnició local: artillers, guardes, atalaies i atalladors, com a
guarnició de la torre devien estar sotmesos a les disposicions del duc i no a les funcions dictades
per les Ordinacions per part de la Generalitat, com tampoc el nombre i funcions d’ells, doncs seria
una potestat del duc Gandia segons les seues particulars necessitats. Així, doncs, si les funcions del
partit de Cullera des de l’Estany de Corbera fins a la torre de la vall de Valldigna envien hòmens
cap a les poblacions de la Valldigna i des del riu de Gandia fins a la torre de Piles els envien cap al
interior de Bairén, se suposa que si a la torre de Xeraco hi havia homes de a cavall devien d’avisar
Xeraco que no estava tan protegida com Xeresa.
Partit de Cullera des de el Estany de Corbera fins la torre de la vall de Valldigna envien dos hòmens de
a cavall los llochs de Cimat, Taverna, y Benifayró y fan sa guarda prop de dita torre. cu. e. des de el riu
de Gandia fins la torre de Piles han de enviar dos soldats muntats los llochs de Palma, Ador, Beniarjò y
la Foya y acudeixen al puesto dit lo Baladre.
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Diari d’una intervenció necessària
Rafa Campos
Antoni Martí

La torre, per a molts xeraquers, formava part del patrimoni col•lectiu del nostre poble i potser
per aquella imatge de solitud en la qual es trobava a bell mig de les Marines, a vora riu i al costat
del camí de les Comes, ja estava immersa en un procés de desaparició imminent , demanava a
crits que alguna ànima caritativa s’apiadés d’ella. Doncs no cabia en lloc que una part important
del patrimoni arquitectònic local desaparegués com si res, d’aquell paisatge a l’hora dur i a l’hora
bucòlic, en una època en que tot s’hi valia, formant part de marges, tanques o parets d’horts. La
història no tenia cap valor, careixia de la més mínima importància.
No obstant, hi havia gent que encara tenia sentiments de pertinença a un territori, una cultura
i un passat, i necessitava posar remei ala imminent desaparició d’aquella torre oblidada de la mà
de Déu, posant-se com a objectiu fonamental la seua salvació. Era precís desenrunar l’interior,
arranjar els voltants de l’exterior i consolidar les parets i deixar en mans dels experts la completa
i futura total rehabilitació.
No era, ni fou una empresa fàcil aconseguir la voluntarietat de persones de tota mena
d’ideologies, edats i condicions la col•laboració de les entitats locals: Ajuntament de Xeraco i la
Cambra Agrària Local en un mateix objectiu: impedir que la torre esdevingués un munt de runes
i desaparegués per sempre més de la memòria col•lectiva local. Calgueren poques reunions per
planificar una actuació senzilla i ràpida, doncs l’objectiu fonamental era l’agençament del voltant
i la consolidació del monument.
S’hi acordà que es treballaria al llarg de tots els diumenges de l’estiu i si calia, també de la
tardor, per tal de deixar el projecte finalitzat abans de l’ arribada del hivern i les diferents tasques
de treball en mans de les persones més capacitades per a cadascuna d’elles. Tanmateix s’havien de
prendre algunes notes del procés com a referència del treball realitzat per a les futures intervencions.
Juny, 14, 1981.- Comencen els treballs netejant les herbes, en especial el gram i s’obre una xanca
al voltant en forma cinell a una acceptable distància amb la finalitat d’evitar que es produïren més
clivells i badalls que donaren lloc als grans enderrocs de les parets que fins a les hores s’havien
produït. El material extret de les runes era minuciosament revisat i aquell que consideràvem precís
era garbellat per a un millor control.
Juny, 21, 1981. Omplir de pedra i ciment el cinyell, començar a arrebossar la paret amb morter
per anar omplint de baix cap a dalt el badalls a l’hora que començarem el procés de buidatge dels
materials d’enderrocs acumulats a l’interior, tot siga dit, d’una alçada que arribava a la meitat de
l’edificació, aconseguint rebaixar uns 40 cm en aquesta jornada. Es van trobar alguns trossos de
rajoles massisses, toves, blanques i vermelles, alguna que altra teula i abundant conglomerat de
morter de calç, sobre uns 15 cm de gruix lluïts per una banda, possiblement del pis superior i una
fusta corcada, probablement d’una biga o jàssena.
Juny, 28, 1981. Continuen els treballs de retirada de deixalles interiors, el cobriment de la paret
i comencem a fer la part del mur que mira al sud d’un dels enormes badalls que anaven del terra
fins el cim amb la pedra que recuperaven del interior. No van aparèixer troballes.
Juliol, 5, 1981.Continuem amb les mateixes tasques: llevar enderrocs, cobrir mur i fer paret.
Aparegué una tova sencera de 15x30x3.
Juliol, 12, 1981. Les faenes dels dies anteriors es repeteixen. No apareixen de moment més
troballes. La pedra que anava recuperant-se del interior ja no abastia per a seguir fent paret; suposem
que en devia haver molta ja que devia formar part dels marges o parets dels horts i casetes dels
voltants i fins i tot del mateix poble. El ciment, la grava, arena i pedra el facilitaven l’Ajuntament
de Xeraco i la Cambra Agrària; les ferramentes de treball: llegons, ganxos, cabassos, aixades, pics,
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picoles, palustres o la massa d’estellar la pedra anaven a càrrec dels voluntaris. Sovint hi havia de
sobra, però també és cert que de vegades en faltaven d’altres.
Era bestial la quantitat de pedra que els enormes badalls i les escletxes es tragaven, amb tota
seguretat que ens farà falta molt més d’un camió de pedra.
Juliol, 26, 1981. Com que el diumenge passat era la festa del carrer la Gola, també nosaltres
férem festa. Seguirem com era habitual: tapar forats, omplir paret i desenrunar. Cap troballa.
Agost, 2, 1981.- Acudiren més voluntaris que mai, però feina hi havia per a tots. Dos obrers es
posaren damunt la paret del badall de migdia i servint-los pedra i morter sense parar aconseguiren
pujar un altre metre. Com que ja no arribaven a donar-los el material improvisarem un bastiment
provisional. No tot va ser treballar i treballar, avui, esmorzarem a la cabanya d’Enrico i passarem
per les canonades que travessaven el riu i com que eren les festes del poble l’esmorzar va estar molt
animat. La faena fins ara realitzada en la restauració anava a bon ritme i la moral del voluntariat,
ben alta.
Agost, 9, 1981.- El procés de retirada dels enderrocs interiors va donar com a resultat una
troballa; un tros de test dibuixat de color rogent apagat, sembla ser la part superior de una tassa.
Seguirem reparant la paret per dins i per fora. Aquest dia la faena no va condir, segurament perquè
va acudir poca gent, era clar, acabaven d’eixir de festes i el bastiment ens va costar molt de muntar
i no vam poder acabar.
Agost, 16, 1981. Completarem el bastiment per poder acabar el badall de migdia i encara
haguérem de muntar un segon nivell de fustes com vam poder amb claus i gats. Seguirem el procés
de retirada d’enderrocs, que com era lògic, en acostar-nos a nivell del terra era més lent i minuciós,
arrebossant paret i omplir forat.
Agost, 23, 1981. Au! A seguir omplint el badall sense fons, semblava que no s’acabaria mai.
Era molt ample. En alguns llocs va arribar a 2 m de banda i banda de paret i 80 cm d’amplària de
l’esmentada paret, per a poder arribar a dalt i servir als obrers poàvem la pedra amb cabassos fins el
primer pis del bastiment i després de mà en mà fins el tercer nivell on es trobaven els tècnics del
palustre. Una faena de moros, mai més ben dit.
Seguirem desenrunant i aparegué una estructura de parets quadrangulars de pedra quasi al
centre de la torre, sembla que era el punt on s´iniciava l’escala interior que arribaria al planxé
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del primer pis, on es trobava la porta d’entrada a la torre. Era una porta colomera, d’aquelles que
necessiten una escala o corda per accedir-hi. Dit açò, cal mencionar que aprofitant l’enorme badall
que hi havia a sota d’aquesta porta, decidirem posar-ne una a ran de terra seguint el disseny de la
real per a facilitar-ne l’accés i donar-li més funcionalitat en la seua visibilitat interna en un futur.
A ras de terra va aparèixer un tros d’ansa i un tros de test de coll de gerra amb ratlles horitzontals
i verticals dels quals realitzarem el dibuix adient que ara reproduïm, doncs les peces originals
que dipositarem a la Cisterna desaparegueren quan es retiraren els objectes que allí es trobaven
dipositats.
Agost, 30, 1981. Ens deixaren tres enormes puntals o pals d’una obra de la platja i gràcies a
una desinteressada col•laboració que hem trobat d’un camioner els hem traslladat amb rapidesa a la
torre. Ens van ser gran ajuda, dons al ser més alts que la pròpia torre, ens va ser possible millorar el
bastiment i facilitar la faena als obrers i la gent que els servíem. Finalment després de dos camions
de pedra i un de grava amb el ciment corresponent vam poder acabar el badall sense fons del sud.
Per estellar la pedra ens van deixar una massa de 8 quilos i com solem dir a Xeraco «Hi va haver
massa per a tots». També, un fuster i un es van oferir per confeccionar una porta ferrada, un luxe
d’oferiment! Es va desenrunar un poc més el nivell del terra per descobrir una mica el quadre
central que havia aparegut.
Setembre, 6, 1981. Va ser un dia de sorpreses, doncs per lluir necessitàvem arena fina i en
arribar havien descarregat un camió i a l’hora d’esmorzar un carnisser ens va convidar a ous i
llonganisses de primera.
Setembre, 13, 1981. Seguírem amb la feina de sempre: lluïda i cobriment. Decidírem abandonar
el desenrunament perquè ja havíem arribat al terra i ho devíem deixar per a què els experts, en el
seu moment, realitzaren l’ oportuna excavació.
Setembre, 14, 1981. Desmuntàrem i començàrem a canviar el bastiment a la part de cara riu.
Es va seguir tapant badalls, escletxes per la part de baix i arrebossant la paret.
Setembre, 27, 1981. Es va acabar d’enllestir la instal•lació del bastiment per poder els badalls de
certa grandària que restaven se seguí amb el cobriment de forats i xicotets badalls, recollírem les
fustes i algun que altre enderroc que quedava pels voltants.
Octubre, 4, 1981. Es va rematar per dalt el cim de la torre i els poals de morter i els cabassos
de pedra anaven de mà en mà bastiment amunt. Aquest dia el treball va estar molt ràpid i eficient,
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com solem dir, va condir molt, es notava que estàvem acabant. Ja teníem ganes! Va ser un dia de
molta calor, l’aigua del riu desprenia baf contínuament i un dels voluntaris es va pegar un cloixit
i va d’anar-se’n cap a casa.
Octubre, 11, 1981. Aquest fou el nostre darrer dia de treball i amb calma i tranquil•litat
retirarem el bastiment i la resta de material, l’encabirem dins la torre fins que foren retirats per
aquelles persones que els van aportar com a contribució per aquest desinteressat projecte de
recuperació del qual avui està considerat com a monument BIC i possiblement serà una altra
història.
D’aquest projecte sols restava la meitat de la porta colomera i la nova porta a ran de terra
que l’ajuntament encarregà a un picapedrer de la Marina i que acabada l’elaboració es col•locà i
posteriorment l’actual porta.
Acabem amb un breu text de l’apartat de la Torre de guaita, de la publicació de la Goleta que
duu per títol, De la calç al formigó del 2004 i que després de 36 anys des la primera intervenció
de consolidació que es va dur a terme pel grup de voluntaris locals encara és avui de rabiosa
actualitat:
Un intent de reconstrucció es produí miraculosament en l’adveniment de la democràcia local, allà per
l’any 1981. Els posteriors governs, però, l’han abandonada miseriosament i sistemàticament, malgrat
el seu gran valor paisatgístic, a una degradació cada vegada més greu, fins al punt que ran d’ella s’hi
troba una construcció indigna, ideada per algun càrrec inculte que desdiu en molt l’esvelta silueta de
la torre de Guaita. La seua dissort l’ha desterrada d’actuacions d’altres ajuntaments en torres semblants,
com el de Piles.
Les crítiques contínues dels xeraquers, però, no han servit per convéncer els governants i tampoc han
estimulat una restauració fidel que restituïsca el seu cànon arquitectònic i la dote d’un entorn vegetal
amable i adequat, similar al «bosquet de caça» que explicava Acuña.
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