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POBLAMENT I PAISATGE ANDALUSINS A LA SERRA
CALDERONA
Kilian Cuerda Ros
Universitat de València
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El projecte de tesi doctoral actualment en desenvolupament, sota el nom de Els
paisatges andalusins de la Serra Calderona, es centra en l’estudi de la societat rural
andalusina en aquesta zona muntanyosa situada a la regió central del País Valencià,
en concret, la seua vessant sud, que ocupa la zona nord de la comarca del Camp de
Túria. La investigació es planteja des d’una òptica endògena de la societat objecte de
la mateixa, tractant d’assolir la comprensió de les seues dinàmiques socials internes
pròpies, a la qual cosa es pretén arribar mitjançant l’estudi de l’ordenació social de
l’espai i de la seua infraestructura productiva, en el que pretén ser un estudi de classe;
parafrasejant a Miquel Barceló, podem dir que estudiem una societat camperola, no
una societat islàmica.
Pel que fa a la bibliografia bàsica, línies metodològiques i interpretatives,
aquest és un treball situat en les línies d’investigació desenvolupades per Guichard,
Bazzana, Cressier i Barceló, amb l’aportació fonamental de Guinot, Kirchner, Torró
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i Selma. També estem seguint amb interés els treballs en curs del doctorand Ferran
Esquilache, així com les recerques de Félix Retamero al voltant del secà andalusí.
Modestament, es pretén posar un petit gra de sorra per al desenvolupament de
l’arqueologia medieval al País Valencià.
Per altre costat, també es té la voluntat d’avançar en la introducció de les noves
tecnologies a l’arqueologia medieval, des de les més avançades avantguardes socials
i tecnològiques com el Software Lliure. Així, apostem per eines Software Lliure
com gvSIG o GPSBabel, i per plataformes GNU/Linux per al desenvolupament dels
treballs. De la mateixa manera, s’aposta també pels formats i estàndards oberts, com
a eina per a la millor salvaguarda i difusió del coneixement generat.
Per a l’estudi de l’ordenació social de l’espai i dels mitjans de producció, cal
desenvolupar un treball intens d’arqueologia del paisatge i del territori, que té dos
pilars fonamentals:
En primer lloc, cal portar a terme la identificació dels espais de treball,
fonamentalment hortes, espais irrigats, doncs tota horta, tota zona de regadiu actual
no necessàriament és d’origen andalusí. Per a això cal portar a terme la identificació
i anàlisi de la xarxa de distribució de l’aigua, tant a un primer nivell general, de
presa de l’aigua, emmagatzematge i distribució per les séquies principals, com a
nivell intern dins de cada espai irrigat. Caldrà identificar els elements constitutius
de les xarxes hidràuliques, com assuts, basses, partidors, molins, séquies, que si
bé poden estar refets recentment, sí que poden conservar emplaçament, funcions i
mesures aproximades originals. Per altre costat, també cal portar a terme l’anàlisi
del parcel·lari, posant l’atenció sobre les parcel·les físiques reals, delimitades per les
terrasses d’abancalament, i l’anàlisi de la relació de la xarxa viària amb els espais
de treball. Per a aquestes tasques, és bàsic l’ús d’ortofotografies i fotografies aèries,
de vols des de l’americà de 1956 fins l’actualitat, i de cartografia geogràfica diversa,
en format digital i en paper, així com cartografia cadastral antiga i moderna. Per a
la gestió de les dades, apostem per les eines SIG, fonamentalment gvSIG.
En segon lloc, cal treballar en la identificació dels espais d’hàbitat, mitjançant
la prospecció arqueològica extensiva del terreny: es portarà endavant la prospecció
del territori, fonamentalment les zones properes a les hortes identificades i al secà,
per a la localització de dispersions de ceràmica medieval en superfície, que puguen
ser indicatives de la presència d’assentaments humans. A la prospecció, s’haurà
de tindre en compte la tafonomia dels jaciments i els processos postdeposicionals,
per a una correcta comprensió dels mateixos, tenint també en compte les diferents
situacions de visibilitat, accessibilitat o alteracions que puguen donar-se. Pel que fa
a les restes ceràmiques localitzades, es considera necessari arreplegar una mostra
suficientment representativa que per formes, decoracions o pastes, puga aportar
un primer arc cronològic i cultural aproximat per a cada assentament en qüestió.
Durant el treball de camp, també es prendran regularment dades georreferenciades
de les dispersions ceràmiques, amb GPS, que després seran gestionades amb gvSIG,
per tal d’aproximar possibles extensions dels jaciments. Respecte a tot això, es pot
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avançar que les recerques portades a terme fins la data estan mostrant una diferent
estructura i punts de poblament dels coneguts i suposats fins ara, amb una major
quantitat d’assentaments i una natura menys compacta dels mateixos. Relacionada
amb aquesta qüestió, hi ha la necessitat de superar les visions del poblament
deformades respecte a època andalusina que hem heretat del període baixmedieval,
i de la permanència i existència de nuclis de població actualment sobre les antigues
alqueries o assentaments andalusins.
Per altra banda, està també la qüestió de les fonts històriques i documentals,
que si bé la base del projecte és fonamentalment de tipus arqueològic, resulta
de gran importància. Ací ens trobem amb l’habitual mancança de fonts d’època
andalusina, i amb que a partir de la conquesta feudal del segle XIII ens trobem en
una zona mudèjar, de senyoriu, cosa que porta a problemes de conservació de la
documentació o d’accés a la mateixa, ja que en cas de conservació, estem sovint
front arxius nobiliaris privats, com el dels Vilaragut, o Boïl. D’aquesta manera, la
principal recerca documental es porta a terme a l’Arxiu del Regne de València, a
l’Arxiu dels Protocols del Patriarca de València, a l’Arxiu Municipal de València
o a l’Arxiu de la Catedral de València. També es conserven documents d’interès a
l’Arxiu Històric Nacional i a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Ara però, la documentació
sol ser habitualment fragmentària, dispersa. Per altra banda, també és d’interés la
consulta a la documentació existent als arxius municipals dels pobles de la zona a
estudi: si bé difícilment pot haver documentació medieval, de vegades, com en el cas
del municipi de Nàquera, es troben documents d’interès, en aquest cas relacionats
amb qüestions d’aigües i regadius, que poden permetre distingir zones posades en
cultiu en època recent, i refer la imatge prèvia de zones hui en dia afectades per
obres públiques o processos d’urbanització.
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