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APROXIMACIÓ AL PAISATGE MEDIEVAL D’UN 
POBLE VALENCIÀ: ALFAFAR

Mª Dolores Ruiz Ridaura

Paraules clau: Paisatge, Alfafar, Edat Mitjana.

Words key: Landscape, Alfafar, Middle Ages.

El paisatge medieval d’Alfafar ja no existeix, com succeeix en la majoria de casos 
en	la	geografia	valenciana.	La	labor	investigadora	per	a	conèixer	els	diferents	aspectes	
relacionats amb aquest paisatge, en el cas d’Alfafar, és una miqueta complicada, 
ja que les fonts escrites conservades són molt escasses, i les arqueològiques són 
inexistents, a causa de la despreocupació que ha existit referent als aspectes històrics, 
centrant-se més en els econòmics (en l’especulació urbanística). 

En el poster es va tractar com es podria realitzar una aproximació al que seria 
l’antiga alqueria musulmana Al-Hofra, en època medieval, utilitzant les diferents 
fonts que es poden fer servir, en aquest cas. Són escasses les fonts escrites, podem 
contar amb els diversos escrits literaris recopilats en els llibres de festes des de 
després de la Guerra Civil, procedents de l’Arxiu Municipal d’Alfafar, publicacions 
com «Cròniques d’Alfafar», etc.; i, d’altra banda, fonts d’arxiu com documents 
procedents de l’Arxiu del Regne de València, per exemple, dins de la sèrie del 
Mestre Racional, el morabatí; el Llibre del Repartiment de Jaume I; els protocols 
notarials de l’Arxiu del Patriarca, també es podrien fer servir, etc. Aquest fet també 
ha succeït a la majoria de poblacions del Pais Valencià, ja que a la Guerra Civil van 
desaparèixer gran quantitat de documentació que ens ajudaria a compendre d’on 
venim, com eren les nostres poblacions en darreres èpoques.
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D’altra banda, pel que fa a fonts arqueològiques, no apareix catalogat ni en el SIP 
(Servei d’Investigació Prehistórica), de la Diputació de València, ni en la Generalitat 
Valenciana, cap jaciment, ni resta arqueològica a Alfafar. Encara que per fonts orals, 
coneixem l’existència de diverses restes aparegudes en els anys seixanta, i setanta, 
fins	i	tot	quan	es	va	construir	el	nou	campanar	en	el	segle	XVIII,	que	ens	remeten	a	
època musulmana i medieval, no podem saber amb certessa com serien aquestes. Per 
ajudar-nos a comprendre com serien eixes restes es poden fer servir aquestes fonts 
orals, els testimonis de la gent major, que ho han pogut veure en primera persona. 
El propi paisatge és un dels majors testimoniatges que posseïm, encara que, una 
miqueta	desvirtuat,	però	ens	pot	servir	en	gran	mesura.	La	fotografia	aèria	ens	dóna	una	
visió	de	conjunt	del	paisatge.	I	també,	pot	servir	com	font	documental,	la	cartografia	
antiga, encara que anterior al segle XIX no ens hi resten massa testimonis, però en 
aquesta època el paisatge medieval no s’havia vist massa desvirtuat. L’observació 
de les traces seguides per aquest pot ajudar a compendre els canvis produits, i com 
ha anat variant al llarg dels anys. El propi paisatge és una de les principals fonts 
que es tenen, però no es té en compte en la majoria de casos.

La	toponímia	també	la	podem	fer	servir,	per	a	identificar	el	qual	seria	el	significat	
primitiu d’Alfafar, i del Rahal d’Abisancho, per a conèixer millor la seua procedència, 
i que es deu el nom que rep. 

A partir de tota aquesta documentació, que s’ha pogut recopilar es podria realitzar 
un primer apropament al que seria el pasisatge urbà que Alfafar tindria en època 
medieval;	on	se	situarien	els	edificis	més	significatius,	a	partir	dels	quals	giraria	la	
vida quotidiana d’aquells habitants que en l’Edat Mitjana, habitaven el que avui 
coneixem	com	Alfafar.	Aquests	edificis	estarien	situats	al	voltant	de	la	Placeta	del	
Forn, nucli de la primitiva Alqueria d’Alfafar, i on encara es conserva un forn antic, 
que estaria junt a l’enderrocada casa dels Boïl. 

Per	 finalitzar,	 destacar	 com	 s’ha	 pogut	 realitzar	 una	 aproximació	 a	 través	 de	
diferent	documentació,	que	està	repartida	per	diferents	llocs,	fet	que	dificulta	la	seua	
recopilació, de manera més ràpida. I altres aspectes que es deixen de banda, moltes 
vegades, com seria el paisatge, ens poden ajudar a compendre com seria l’urbanisme 
d’aquell Alfafar tan allunyat en el temps.


