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JOAN JOSEP MOMBLANCH I SANCHO

- Xátiva,1954
- A,l 1958, un any després de la famosa "Biuá", vaig a
viure al Barri de Sagunt, de Valéncia.
- Tres anys d'estudis de Sociología a la Universitat
Complutense de Madrid 1972-75.
- Un parell d'anys a la Universítat Politécnica de Valéncia,

a l' Esco la d' Aparel lado rs.
- Al 1982, em trasllade a viure a Alcásser.

Una forma d'estudiar i d'entendre el nostre passat és,

sens dubte, ascorcollar de quina manera vivien els nostres
avantpassats. Com s'organitzaven, on vivien i quines
caracterÍsliques tenien els poblats i unitats d'habitatge
on es desenvolupaven les cultures que han possibilitat
que el món ens haja arribat tal com el tenim avui.

Una mena de corrent ens recorre el cos quan una
simple eina del camp o en uns perols decorats veiem el
sentit que la vida tenia per a aquells que, abans de
nosaltres, habitaren el nostre País Valenciá.

Les restes més evidents que tenim a Picassent pel que
respecta a cultures anteriors les trobem de la forma més
explícita a la famosa torre d'Espioca, edificació militar
musulmana de I'época almohad, cap al Segle )C, i que
potser formara part d'un conjunt d'edificacions civils
que l'envoltaven, en alld que podríem definir com una
alqueria típica mediterránia de Sharq al-Andalus.

Pels estudis que hem consultat, i fent els nostres
raonaments, podem suposar que ja durant l'dpoca
romana hi ha algun tipus de pobiament, motivat per:

a) El fet de ser un turó (52 m) envoltat d'aiguamolls.

b) La proximitat al Mas dels Foressos, on s'han trobat
vestigis romans de manera comprovada.

c) La proximi tat a la Via Augusta, que passa pels voltants
(Ca tarrola, Silla, Almussaf es, AI gemesí... ).

És en a Llibre del Repartiment on trobem com el rei

faume I ta donación a dos germans: "A Palacín de Forces

Premi d'Estudishcals

- Done classes com a professor especialiste de Plástica
en escoles privades d'E.G.B., i Ajuntaments d'Alcásser i
Beniparrell.
- Monitor en Plástica altaller i'EPA (Educació Perma-
nent d'Adults), a Torrent.
- Comence a fer il.lustracions iartesania en fusta, com
joguets i objectes de decoració.
- Al mateix temps vaig acabanf els esfudis d'Aparella-
dor.
- En l'actualitat, em dedique a la protessió d'aparellador
per lliure, dirigint obres i fent xicotets projectes.

i a Artal I'alqueria d'Alcásser i Espioca". Aquest fet ens
ve a demostrar I'existéncia anterior d'una alqueria
musulmana.

Molt aviat, per I'any 1250, aquesta alqueria es ven a

Beltran de Terol, canonge de la seu valenciana. Aquest,
l';any 7256, dóna llicdncia als executors del seu testa-
ment per poder vendre-la. I és quan, cap al 7278, passa
a formar part de les possessions de la família Sabata,
senyors de Picassent, encara que la parróquia segueix
dcpcnent de Benifaió.

Será aquests anys quan es produeix una venda de 9 fa-
necades, cosa que ens aclarirá que els pobladors són
cristians perqué responen a noms com Bemat de Villa-
nova, Cuillem Jorbes (Cirbes), Bernat Jorbes, Bernat
Romeu, etc., cognoms que hem de fer constar perqué
n'apareixen de veins de Picassent.

Aquesta alqueria, com d'altres, passa perdiverses potes-
tats fins que el 1382 el senyor Bernat de Bonastre la posa
a la venda, comprant-la l'abat del moncstir cisterccnc de
la Valld igna, qui la cedeix al nou monestir de san t Bernat
de Rascanya mitjangant un pagamcnt de 509 florins,

A primeriEs dcl segle XV cl nucli de població s'ha reduít
considerablement, peró encara compta amb un justícia,
dos jurats i cinc consellers, amb noms i cognoms sem'
blants a ls abans esmentats i que encara, a hores d'ara, els
trobem als habitants de Benifaió i Algemesí, la qual cosa
ens pot donara entendre que quan el despoblamcnt de
I'alqueria els habitants no vcnen a Picassent corrr ens diu
la trad ició.
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L'any 1451, el monestir demana llicéncia per poder
vendre-la quan ia es troba prácbicament despoblada i
abandonada per pestes, calamitats, etc. I el darrer rector
de Ia parróquia, Bertomeu Conessa, abandona I,església
d'Espioca, passant les pertinéncies a Ia parróquia rie
Benifaió.

Com passa per tot arreu, hi ha diversos intents de
repoblament, sobretot després de I'expulsió dels moris-
cos. Peró, no s'aconsegueix d'una manera ferma, encara
que trobem un rector a I'alqueria l'any 1629. Aquest
repoblament seria poc significatiu perqué J. A. Cava-
nilles (1794) ens diu: "...llegamos a Ia Tane de Espioca,
rastro único de la población que desapareció con el tiempo",
significant, al menys, que les cases s'hi trobaven en
ruines.

Será durant el segle XIX, i amb el canvi de traqat que
pateix el Camí Reial de Madrid per Albacete, quan
trobem en un gravat de l'época la referéncia a la parada
de la tor¡e d'Espioca, dibuixantla envoltada d'edificis,
fent indicador de qué, al menys, hi existia una fonda o
parador.

A hores d'ara, trobem el Mas d'Espioca amb edificacions
de les darreries del segle XiX, que han anat canviant i
adaptant-se a les necessitats dels temps, encara que
conservant Ies primitives estructures. Hi trobem edifica-
cions destinades als senyors i, encara que properes, les
destinades als bracers i llogaters, junt als estables perals
animals (de llet, de feines del camp, de corral, etc..). A
més a més, hi existeix una capella que s'utilitzaria pels
senyors i masovers. I, és clar, la torre objecte d'aquest
estudi.

Com a conclusió podem dir:
- Se li pot suposar una població de l'época romana,

mcatt que fio confirmaila.

- D'ipoca aisigoda hi ha poca documentacíó i no
tenim mass a constáncia.

- Si que nhi ha clara d'una existincia durant l,iryoca
musulmana, i que fonna part d'una xarxa de xicotetes
p oblacions o alqu eries que eno olten I a ciut at de V alinci a,

formant-hi una tnena de cercle (El Puig, Paterna, Mis-
lata, Picassent, Sílla, etc..).

- És a l'ipoca medieaal, i amb motiu ile la seaa
compra pels senyors Sabata, quan comenga i pertányer
administratioament a Picassent fins ara.

- Creguem que part de les seues terres se les anexiona
Benif aió, d'ahí aquest brag de terra tetme que puja fins
Llombai i d'altres a Picassent.

- Aaui, com resta ilemostrat, la Torre d'Espioca és
part del nostre patrimoni i pot ser el testimoni históric
més important.
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[,ES AIQUHRTES

Les alqueries són unitats de densitat humana relativa-
ment elevada, sempre després dels centres urbans. En
aquestes poblacions ja podem diferenciar básicament
dues parts composades pel nucli de residéncia, l'una, i
les terres del seu entorn, I'altra. AI mateix temps, el nucli
de residéncia s'hi divideix en el lloc d'habitatge i el
recinte fortificat, perqué no hem d'oblidar les constants
baralles entre musulmans i cristians, obligats a construir
en espais mínimament defensius donat que la població
d'aleshores era camperola, majoritáriament, i artesana.

EI lloc d'habitatge el conforma I'espai de cases i el deli-
mita una o dues tanques, anomenades barreres.

EI recinte fortificat s'hi estructurava al voltant d'una
torre i el seu circuit defensiu.

En el cas que ens ocupa, si bé I'alqueria situada al lloc
d'Espioca és presumiblement menuda, com alqueries
més grans podem referir-nos a les de Montcada de
I'Horta, Museros, Silla, Torrent, etc., donat que contaven
amb un nombre superior d'habitants.

Pel que fa al nucli de residéncia podem distingir-hi les
cases i altres dependéncies com ara forns, molins,
botigues, estables.

Així mateix, també existien altres nuclis més menuts
com ara el rahals o nuclis de residéncia i explotació
agrária. I també els reals, que són finques d'esbargiment
o cases de camp.

TMPORTANCIA
DE TES
TQRRES IvÍUSULMANES

Ja hem vist, de passada com durant l'época musulmana
la torre és I'edifici que d'alguna manera, idenrifica i

aglutina la vida a les alqueries.

El fet de no existir un exércit musulmá vertebrat que
dotara de seguretat els poblaments, la torre s'erigeix al
reducte vital de defensa i, així, camperols i artesans
poden fer front a I'atac per sorpresa fortificant-se a la
torre amb bens i ramats.

A més a rnés, estratégicament situades, la seva im-
portáncia com a torres de guaita és inqüestionable. Tant

amb senyals de foc i fum, com amb jocs d'espills, la
comunicació devia esdevenir quasi perfecta.

'Es forga interessant, i curiós alhora, el fet que des d'unes
torres encara es poden veure algunes de les altres.

En aquest breu estudi no podem afirmar que totes les
torres estigueren formant una mena de xarxa de defensa
i comunicació, peró si creguern que tindria una certa
lógica. En concret, des de la torre d'Espioca es pot veure
la de la plaga de Benifaió, aií com la de Musa, als afores
de Ia mateixa població. I tampoc sembla desga vellat que
s'hi veurien les ja desaparegudes de Sollana i Trullars, i
fins i tot, el castell de Cullera.

En el cas concret de Ia d'Espioca, al nostre parer, i
donades les característiques de volumetria que la de-
fineixen, es tracta més be d'una torre de guaita. Poques
persones, i menys encara ramat, podrien allotjar-se en
ella fent front a un atac sorpresiu. A més, hi ha que
reconéixer que junt a la torre d'Aledua, a Uombai, i el
"castell" que diuen de Montroi, la d'Espioca gaudeix
d'una cobdiciosa situació com a torre de guaita d'entre
totes les que tenim, tant a l'Horta-Sud com a la Ribera.
Només a dir que els historiadors més prudents conve-
nen en acceptar com a mínim el nombre de 200 "castells"
d'origen musulmá la Pais Valenciá. De fet, els catalano-
aragonesos tenien molius més que sobrats per a
intranquil.litzar-se en comensar la conquesta.

És ben cert que, de la seva construcció, les cróniques no
ens aporten més que alguna xicoteta informació, indi-
cant-nos sols I'existéncia de merlets i d'un sostre de
fusta. La inscripció de Ia torre de Múrcia al.ludeix Ia
técnica del tapial, que s'ha donat a totes les fortíficacions
llevanlines anteriors a la conquesta cristiana. Són els
estudis arqueológics dels edificis que han sobreviscut
els que aporten informacions més completes al voltant
d'aquestes torres musulmanes de la periféria valen-
ciana.

Aleshores, tenim que aquests edificis són de planta
quadrada, amb angles vius, i les diferéncies entre les
quatre faganes no són, generalment, prou importants
com per a, amb un simple cop d'ull, donar una impressió
de planta irregular.

Les caracterÍstiques específiques de l'arquitectura mili-
tar musulmana (torres, fortificacions i castells) a Sharq
al-Andalus, I'actual País Valenciá, estudiades per Baz-
zana i Pavón son forga difícils de determinar donada la
seva supervivéncia en les construccions de nova planta
crisLiana i a les successives remodelacions que coneixem
als castells musulmans que no són destruits arran de la
conquesta cristiana.
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TCCALITZACTÓ
GEOGRAFICA

Al sud-est del límit del terme de picassent, afrontant
amb els d'Almussafes i Benifaió, a 17 Km al sud de
Valéncia, vora Ia carretera nacional Valéncia_Albacete
(N-340), a la dreta podem veure la torre.

Es troba sobre un turó des d'on veiem, al nord, tota
l'Horta i, fins i tot, Ia ciutat de Valéncia; a I'est tota
l'Albufera i Ia vora de la mar; cap al sud veiem Almus_
safes, Benifaió, Sollana, Sueca i, fins i tot, Cullera, a l,oest
el "Morredondo", el "Molló de I'Armut,,i la ',Falaguera,,,
que domina totes les poblacions de I'antic marquesat.
Estratégicarnent,.a_questa és una de les torres árats que
gaudcix d'una millor situació geográfica.

A hores d'ara, tant pel tragat de Ia N-340 per I,est, com
uns dcsrnunts presumiblement de carreieres al nord,
han desfet prácticament el turó original d'assentament.

E§TRUCTURA

La torre está construida sobre el cim d,un petit turórocós, on el rraqa t periféric és un poc circular.

De base lleugerament rectangular (5,g6 m x 4,95 m), les
faganes són sensiblement trapezordalq amb una algáriaaproximada de 16 m.

Els murs de tancament, d'entre 1,30 m. i 1,3g m. degruixária, estan constituits per tapials, en 17 filadesverticals succissives, aba¡s d arribar a lá part superior,
reconstruida amb 22 merlets. S,hi poden aireciar perfec_tament aquestes fillde¡ de tapii amb éls seus foratstípics que resurten de les agulies de I errcofrat, encaraque els murs resten crostats amb morter de calg.

Sobre Ia secció vertical de la torre es pot observar eldecreiximent in terior dels murs, d,t.r.r"'fá.rr,a espaida
l:o,: 1"g"lrr, que ryT"! el suport dels forjatJ mit-
,ancers, en nombre de 4, a la banáa de Ia terrassa.

P" lg, agt podcm concloure que: o Ia torre estava mésfortificada-o I'alqueria no comptava amb molts veins
,do:u! q.y" la superfície per al fo^r¡at, i *ás ¡ncloent_hi elbuit de l'escata, no por áltoqar *!r", ;";;r, d,atac.

A les quatre faganes hi ha sageteres en nombre totar de
13, aixícom dos buits, d'uns 0:50 m. x 0,50 m., a Ia fagana
est.

La porta d'accés Ia trobema la fagana oesL a uns 0,60 m.del sól i unes mesures de 0,93 m. * Z,lS *.

És molt possible que aquesta torre estigués envoltada
per alguna construcció més perqué hi ha"restes que així
ho demostren. peró, avui és áel tót imporribt" poá". f"r-
se una idea més prccisa si no és urnU t,r¡ri dels ar_queólegs.

VfATERtrAL$

Construida amb el sistema de tapial, els materials básics
són la terra, la pedra i Ia calg.

Assentada sobreun cimrocós, la baseés un conglomerat
de terra i pedra grossa que Ii confereir. pro, solidesa.

EI tapial és del tipus de terra_ És a dir, terra magonada
amb pedra mitjana amb nombrosos blocs calcarls basts
que entren en Ia composició de la barreja. Aleshores,
trobem que és una mescla enbre tápia i faúrica de hrra ipedra.
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Així mateix, podem observar com la superfície resta
crostada, tant a I'interior com a I'exterior, amb crosta de
calg que ha impedit que els paraments no es degr-adaren
més del que fa estan. A I'interior sembla que ha estat
arrebossada amb morter de ciment en una época relati-
vament propera.

A I'exterior es pot veure la degradacó existent als para-
ments, sobretot a les parts més febles com ara Ia part
superior, reconstruida, i la base. La causa principal és
I'acció de l'aigua, que en llevar la crosta deixa a l'aire
l'interior de la tápia.

S'hi troben perfectament els forats de les agulles, de
secció circular, d'un diámetre entre 5 i 10 cm. A I'interior,
a la part mésbaixa de la torre, es poden apreciar els forats
de lesagulles, laqual cosaensdiu queaquestescreuaven
el gruix del mur. Fins i tot, en algunes de les filades es
poden veure les emprentes de les costelles en sentit
vertical, peró no així les juntes entre tapieres, per aixó és
difícil esheure Ia llargária d'aquestes. Només a la cara
nord hem pogut trobar juntes verticals amb llargáries
d'1'40 m. a 3 m. L'altura entre Ies juntes horitzontals, és
a dir,l'altura de les tápies és de 0'80 m., un equivalent a
dos colzes llargs del tipus ma'muni.

ACTUACIONS
SQBRE LTEDIFICACIé

L'eshrdi de les actuacions sobre la torre d'Espioca está
basat en I'observació directa, donat que no hem trobat
cap pcrsona o institució que ens facilitara una informa-
ció directa.

A I'interior de la torre s'ha arrebossat de dalt a baix amb
morter de ciment, per la qual cosa no es pot veure res,
excepte a la zona baixa. Així mateix, sembla que l'escala
ha estat restaurada unes quantes vegades, encara que
avui no és gens aconsellable Ia seva utilització.

A I'exterior només la part superior ha estat objecte de
restauració pel que respecta a magoneria substituint
parts de tapial, i els merlets amb rajola feta a má, encara
que un gran nombre d'ells han estat tombats.

ESTA-T ACTUAL
L'estat de la torre i els seus vol tants és d'un abando-
nament total. L'intcrior de la torre resta ple d'enderrocs
de Ia mateixa torre i deixalles de "visitants". Els murs
estan plens de graffitis. L'escala, de dues rosques i amb
graons de morter, va pcrdent poc a poc el ja feble
assamans, i més amunt fins i tot els graons. Des de baix
es pot veure Ia llum que creua el forjat per la seva

li'

ti

i;i
li

il

roññr D,rSFtocA
.FtcAJSrñT.

='d---

-

..7/(_{w

,t'2

ít' . f-r.r=_
-ol¿-f.-

^-c,\r 
r^t,\¡^ óuD



-34- FES...TE S, P, ATR.ONIA IIS-.,, -. 9 gi

degradació. És pe. tot aixó que no és gens recomanable
l'accés a la terrassa.

Quan els merles i la seva restauració, és clar que será de
tot punt mal realitzada. A hores d'ara, dels 22 merlets
total només la meitat resten dempeus.

Pel que fa als voltantg a més de Ia carretera N-340, han
comenqat noves obres al nord de la torre per fer l,au-
tovia. Un parell d'abocadors de fem han fet aparició, no
sols amb les caracterÍstiques olors d'aquests lÍocs, sinó a
més se'ls pren foc amb el conseqüent perill que agó
arrossega, I-azona més propera a la torre resta plena de
papers, plástics, etc., quan només esgarrapant un poc és
fácil veure troballes arqueológiques.

En definitiva, tant la torre com els seus voltants no
sols resten abandonats, sinó a més patint una agressió
constantque de noa turar-sea temps pensem queacabará
per destruir-la amb la impunitat més absoluta.

MESURES A P,RENDRE

Pensem que aquestes mesures han d,ésser globals. És a
dir, no és gens operatiu el fet de "restauiar,'la torre
deixant abandonades la resta de troballes i l,entorn en
general. Perqué cal restaurar-la i al mateix temps rea-
Iitzar-hi les excavacions oporturres fins arribar als ni-
vells originals, cosa poc complicada, per poder saber la
veri tabl e importáncia de I'alqueria d'Espioca.

Resulta evident que la construcció de les carreteres que
encercla al turó no son fácils d'ah.rrar, peró sí el problema
dels abocadors de fem il.legals.

Pel que respecta a la torre, la restauració no és excessiva-
ment complicada ni tampoc costosa. Comengant per
l'exterior un nou arrebossa¡nent intel.ligent de la part
alta, actualmentamb magoneria vista, amb un morter de
calq, de característiques semblants a l'original, així com
en totes les zones dels llengos exteriors, que pateixen
degradació per Ia pérdua de Ia costra iniciál o óriginal.

Quant als merlets, recompondre aquells que es troben
encara d'empeus respectant els que estan tombats. Ací
es poden tenir dues postures: restaurar o conservar?.

Entranl a I'interior de la torre, caldria excavar-la inte-
riorment fins on trobárem el nivell original, sempre que
no perille la seguretat d'ella. Una neteia dels llenqos
interiors, una reparació de l'escala actual, a l,igual que el
forjar de la terrassa, seía suficient per mantenir tá dig-
ni tat d'aquesta bella torre.

La Falda de Ia Coma.
Partida de Terrabana,
Picassent, juny 1993.
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