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REOCUPAR ELS CASTELLS, FUNDAR LES 
POBLES. LA CONSTRUCCIÓ TERRITORIAL 
DEL REGNE DE VALÈNCIA AL CASTRUM DE 
CALP DURANT ELS SEGLES XIII I XIV

RESUM
Analitzem en aquest treball les fases de construcció del Regne de València en l’antic 
territori castral –castrum- de Calp durant la segona meitat del segle XIII i tot el segle 
XIV, a través de la documentació històrica i arqueològica existent fins al moment. En 
aqueix territori, teixit i construït des d’època islàmica a partir d’una base física molt 
àmplia i hui desapareguda, la documentació i el registre material permeten reconéixer 
les petjades d’un procés de construcció estructurat en diferents fases que acabaran per 
plasmar el que hui identifiquem com el nostre espai comú.
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REOCCUPATION OF TOwNS, FOUNDATION OF TOwNS.
THE TERRITORIAL CONSTRUCTION OF THE KINGDOM OF VALÈNCIA AT 
THE CASTRUM OF CALP DURING THE 13th and 14th CENTURIES
José Luis Menéndez Fueyo

ABSTRACT
In this article we analyse the phases of construction of the Kingdom of Valencia in 
the old castral territory -castrum- of Calp during the second half of the 13th century 
and throughout the 14th, using extant historical and archaeological documents. In 
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this territory, constructed and inter-woven since the Islamic period from a very broad 
physical base that has now disappeared, documents and material records allow us to 
recognise the traces of a construction process that was structured in different phases and 
ended up defining what we identify today as our common space.

KEy wORDS
Castrum; Calp; Ifach; villages; castles; conquest; mediaeval.

 
 
El procés de construcció del territori recentment conquerit del sharq al-Andalús i la 
seua transformació en el Regne de València durant els segles XIII i XIV és, sens dubte, 
un dels horitzons d’investigació que més possibilitats de recerca ha oferit en els últims 
20 anys. L’interés a establir, aclarir i definir les fases d’ocupació del nostre territori ha 
sigut elevat, tant des de l’àmbit universitari com des d’aquelles institucions dedicades a la 
investigació històrica i arqueològica, a partir d’una magnitud aclaparadora d’evidències 
estudiades, discutides i difoses per tota una escola de medievalistes -historiadors i 
arqueòlegs- inspirats inicialment en l’obra imperible de Pierre Guichard.

Departaments com els d’Història Medieval de les universitats de València i Alacant, 
han abanderat el repte de respondre a les preguntes formulades amb una allau de dades 
reals extretes dels més de 30.000 documents existents fins a l’any 1300 procedents dels 
arxius de la Corona, del Regne i de caràcter local. De tota la nòmina d’historiadors 
que s’han acostat a aquesta problemàtica, hem de destacar els treballs de Josep Torró 
Abad (1988-89: 53-81; 1995: 317-338; 1998: 385-418; 2001: 451-462; 2003: 153-200; 
2006; 2007b: 201-276; 2012: 9-40), i d’Enric Guinot Rodríguez (1991; 1997: 79-108; 
1998: 153-174; 1999; 2004: 421-442; 2012). A aquestes obres convé sumar els treballs 
realitzats dins d’un espectre comarcal per investigadors fonamentals com  Josep Ivars 
Pérez (1987: 35-41; 1994: 13- 22; 1999: 277- 288; 2014: 19-36), Joan Ivars Cervera 
(1983: 261-275; 1988: 49-64; 1991: 89-96), o el binomi format pels historiadors 
Jaume Pastor Fluixà i Júlia Campón Gonzalvo (1990; 2005), tots ells considerats com 
a referents indispensables per a abordar l’estudi d’aquest procés històric sense precedents 
en el nostre territori.

Però també l’arqueologia va obrint camins i portes en aquesta tasca. Ajuntaments 
com els de Dénia, Pego, Ondara, Pedreguer, Teulada, Benitatxell, Pedreguer, Calp, 
i molts altres de la Marina Alta, desenvolupen projectes d’intervenció arqueològica 
de major o menor envergadura en fortificacions, castells i recintes emmurallats del 
territori. Aquestes estan aportant una interessant quantitat de dades noves que milloren 
i enriquixen la visió que ja teníem d’aquest procés. A aquesta estratègia recuperadora 
del nostre patrimoni medieval s’unixen els museus arqueològics municipals, com els de 
Dénia i Xàbia, a la qual també contribuix de forma molt especial el Museu Arqueològic 
d’Alacant (MARQ), amb més de 30 anys d’investigació centrada en la realitat material 
documentada durant el període de transició entre el món andalusí i el feudal en l’àrea 
meridional del nou regne (Azuar Ruiz, 1989; 2002: 229-238; 2003; 2004: 263-291; 

José Luis Menéndez Fueyo



AGUAITS 40 (2019). IECMA  37

2008: 89-108; 2010: 67-88), com l’emprés a Pego i la seua vall1 durant la dècada dels 90 
del segle XX, i les aportacions fetes per qui subscriu aquestes línies, amb el projecte que 
realitzem des de fa 15 anys en el terme castral de Calp, amb les excavacions a la Pobla 
d’Ifach (Calp) (Menéndez Fueyo, 2008: 57-74; 2009; 154-193; 2011: 139-160; 2014; 
2018; Menéndez Fueyo (coord.), 2018).

Totes dues disciplines, arqueologia i arxivística, registre material i documental, 
aporten la informació rellevant necessària per a conéixer i comprendre cada vegada 
millor el procés de construcció del Regne de València en el nostre territori. En aquest 
escenari trobem un exemple paradigmàtic de la construcció territorial al castrum de Calp. 
Territori teixit i construït des d’època islàmica a partir d’una base física molt àmplia i hui 
desapareguda2, on la documentació i el registre material permeten reconéixer les petjades 
d’un procés de construcció estructurat en diferents fases, que acabaran per plasmar el que 
hui identifiquem com el nostre espai comú.

És un exemple a més especial, perquè entre les diferents fases de construcció que 
afecten a tot el territori, el castrum de Calp disposa d’un element clau i diferenciador 
de la resta. Ens referim a la fundació de la pobla d’Ifach, primer enclavament urbà de 
concentració dels primers cristians residents en el territori i dels nous colons desplaçats, 
què durant el segle XIV continuen arribant a l’àrea meridional del regne, segons el procés 
i la tensió de la conquesta es desplacen cap al sud.

1 Projecte titulat Transformacions de les estructures del poblament medieval (segles XI-XIV) en les serres de la 
Marina (Alacant), executat entre els anys 1993-1997 i dirigit per Rafael Azuar Ruiz, Josefa Pascual Pacheco, 
Xavier Martí Oltra i Josep Torró Abad, on es van combinar, de forma simultània, tant la intervenció 
arqueològica intensiva centrada al Castell d’Ambra, com les actuacions de caràcter extensiu realitzades en 
bona part de la comarca. Alguns resultats d’aquestes intervencions poden consultar-se en Torró Abad, 1999: 
443-461 i en Azuar, Pascual, Martí, 1999: 279-301.
2 Un gran territori que englobaria els actuals termes municipals de Teulada, Benissa, Senija i Calp, esguitat 
de xicotets assentaments que es localitzen des del Morro de Toix als contraforts del Puig de la Llorençà. Es 
correspondria amb el territori anomenat hisn de Calp, a l’època islàmica (Crespo Mas, Banyuls Pérez, 2014: 
151-193) i es mantindria la seua unitat fins a l’any 1386, quan se segreguen els municipis de Calp, Benissa, 
Senija i Teulada.

José Luis Menéndez Fueyo



38  AGUAITS 40 (2019). IECMA

Abans d’iniciar el nostre viatge3, cal precisar els pilars fonamentals bàsics per a 
entendre el procés de construcció del nostre territori, que es resumixen en dues idees: 
conquesta i reocupació. Per a situar-nos en el context històric específic cal remuntar-se al 
9 d’octubre de 1238, quan el rei Jaume I d’Aragó (r. 1213-1276) fa la seua entrada oficial 
per la Bab Baytala -Porta de la Boatella- de Madinat Balansiyya, la ciutat islàmica de 
València, després d’un intens setge, i la fugida de Zayyan ibn Mardanish, defensor de la 
ciutat, acompanyat per aquells musulmans que van decidir fugir cap al regne de Múrcia. 
La conquesta d’una de les grans ciutats de les terres orientals del-Andalus -denominat 
sarq al-Andalus-, marca el punt central d’una llarga campanya militar organitzada en tres 
guerres successives, iniciada amb les preses del hīsn de Morella (Castelló) en 1232 i la 
ciutat de Madinat al-Hadra (Borriana, Castelló) en 1233, i finalitzada l’any 1245, amb 
la rendició del hīsn Bihar (Castell de Biar, Alacant) per part del qâ’id Mûsa al-Murabit. 

Per tant, la història dels inicis del regne al nostre territori es caracteritza per dos fets 
importants i inseparables. En primer lloc, l’existència d’un procés de conquesta iniciat per 
Jaume I durant un quinquenni, marcat per la revolta del wazīr Abu’ Abd Allāh Muhammad 
ibn Hudayl, més conegut en la historiografia com al-Azraq, que va aconseguir allargar la 
cloenda de les campanyes militars fins a l’any 1276, quan va ser derrotat en el congost 
conegut com a Lo desbarat de la Canal (Barranc de la Batalla, Alcoi). 

En segon lloc, el poder feudal victoriós es va estendre ràpidament sobre el sharq 
al-Andalus amb la necessitat urgent de vertebrar un nou ordre territorial, basat en la 
construcció de nous assentaments i en la modificació radical de l’ager alacantí amb 
uns criteris marcadament rendistes. La Corona d’Aragó va optar per iniciar un procés 
d’immigració colonitzadora per la força de les armes i per la solidesa d’una normativa 
legal que va afavorir la marxa forçada dels descontents -decret d’expulsió de 1248-
1249-, i l’arribada dels nous pobladors cristians procedents en la seua majoria d’Aragó i 
Catalunya, mitjançant el lliurament de lots de terres als nous pobladors. 

Ambdós termes -conquesta-expulsió i immigració-reocupació- expressen la gran 
necessitat del nou poder feudal de substituir el buit poblacional generat pel llarg procés 
de conquesta militar i per la partida de molts musulmans a l’exili, els qual van marxar en 
veure liquidades i desmembrades les seues estructures socials, econòmiques i territorials 
entregant les seues propietats als nous pobladors, els quals trobaven en el seu desplaçament 
a aquestes noves terres, una oportunitat de reiniciar les seues vides en un entorn inicialment 
diferent del dels seus llocs de procedència d’origen. Les claus que hem enunciat ens situa 
en un context històric fonamental -entre els anys 1250-1350-, per a establir els pilars que 
sustentaran l’estructura i funcionament del Regne de València, un nou ordre territorial de 
cort netament feudal que té la seua data de naixement el mes d’abril de 1240 i que s’ha 
convertit en l’origen d’allò que hui som i representem com a poble.

3 Vull agraïr l’oportunitat que l’Associació Cultural Atzaïla de Pego en va oferir en convidar-me a participar 
en les II Jornades d’Història i Patrimoni, per a exposar la visió més actualitzada i completa possible que em 
permeten els límits del paper, sobre el procés de construcció territorial del que serà el castrum de Calp, basat 
en la conjunció del registre arqueològic i documental, i que afecta una forqueta cronològica situada entre la 
segona meitat del segle XIII i pràcticament tot el segle XIV, un període fonamental de la nostra evolució 
com a poble, un període de construcció, un període de canvis continus que analitzarem amb detall.
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L’INICI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU ORDRE FEUDAL. LA PROBLEMÀTICA 
DE LA PRIMERENCA FUNDACIÓ DE LES ALqUERIES DEL CASTRUM DE CALP
Al mateix temps que la frontera del regne descendix cap al sud es desmunta part de 
l’estructura defensiva que s’havia mostrat inútil, i comença el procés de reocupació de 
l’espai islàmic per a convertir-lo progressivament en un territori de marcat caràcter 
feudal. La documentació és parca en aquests moments i el registre arqueològic només 
oferix dades inconnexes. Els tres nuclis que podem incloure en aquest apartat –Benissa, 
Teulada i Calp- presenten una problemàtica d’estudi que dificulta la investigació.

En primer lloc, l’arqueologia realitzada en aquests enclavaments és insuficientment o 
simplement nul·la, oferint escasses dades que no permeten establir una realitat sobre l’abast 
i forma dels seus assentaments. En segon lloc, les fonts documentals són escasses en aquests 
moments i molt parques quant a detalls. Fonamentalment, se centren en els anomenats 
Llibres del Repartiment, sent un recompte de les donacions atorgades per la Corona als 
nous pobladors perquè ocupen el territori. En el cas de Benayça (Benissa), ja figura al 
repartiment l’any 1248 com una alqueria del castrum de Calp (Roselló Verger, 2017: 287) 
com li passa a Teulada, consignada el mateix any (Guinot Rodríguez, Ivars Cervera, 2003).

Fins hui han sigut les fonts principals per a confirmar l’existència dels nous 
assentaments cristians durant la segona meitat del segle XIII. No obstant això, la 
realitat d’aquests llibres ha sigut posada en dubte en analitzar amb detall algunes de les 
donacions, el rastre de les quals ha sigut localitzat en dates posteriors. El cas concret de 
l’alqueria de Calp que dona nom al mateix districte castral és un d’ells. L’alqueria se’ns 
presenta com una realitat evanescent, atès que no ens ha arribat una materialitat palpable, 
com així es pot entendre, si comparem els registres existents en el segon volum dels 
Llibres del Repartiment (Cabanes Pecourt, Ferrer Navarro, 1979-1980), amb diversos 
assentaments de donacions atorgades en els anys 1248-49 que encara no citen Calp com 
un assentament clarament consolidat4.

Concretament, ens referim als assentaments núm. 1011, 10155, 10406 i 1045, que fan 
referència a diferents donacions a grups de colons de terres en porcions que oscil·len entre 
les 4 i les 7 jovades, així com cases -singulas domos- en diferents alqueries –alqueriis- dels 
territoris del districte castral, moltes de les quals corresponen a localitats actuals o han 
quedat fixades mitjançant la toponímia en el nom de partides rurals dels actuals termes 
municipals. Aquest és el cas de Senija, Benaiça (Benissa), Moschayra (Moraira), Taulada 
(Teulada), Benimaraix (Benimarraig), Albinen (Binyent), Lenes (Llenes), Leusa (Lleus), 
Merec (Mosserec), Paratela (Paratella) o Lomber (Llombers)7.

4 En aquest sentit és interessant citar també la posició de Josep Torró, qui ha arribat a negar la validesa del 
contingut d’aquests llibres, assenyalant que tan sols es tracta d’uns esborranys previs a la confecció de les 
escriptures dels colons perquè moltes d’aquestes donacions no van ser efectives atés que els beneficiaris no van 
acudir a prendre possessió de les seues donos o bé els van abandonar poc temps després (Torró Abad, 1999).
5 En aquesta donació se li entrega a B. Zarocha i G. de Sentmateu 5 jovades acadascun, mentre que, a la resta 
del grup, 2 jovades de terra i casa (singulas domos) en les alqueries (alqueriis) de Ceylent, Mernicer, Benigela, 
Raahabelhabar, Benalbacer, Alcanicia, Benilacruci (Campón Gonzalvo, Pastor Fluixà, 1989: 50).
6 En aquest cas, apareixen R. Savassona, Maçot, P. Quarter, G. de Sespina. G. Despuy, A. de Savassona, 
Benedictus de Savassona i 22 acompanyants amb 5 jovades cadascun. R. Savassona rep 6 jovades en Mercé 
(Calp) en les alqueries (alqueriis) de Merec (Mosserec) en Portu de Calp, Albinen (Binyent), Leusa (Lleus), 
Lenes (Llenes), Benimaraix (Benimarraig), Benimagur, Canahor.
7 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, Reg. 46, f. 77v.
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Si ben és cert que no podem confirmar tots els detalls de les anotacions del Repartiment, 
sí que sembla lògic que acceptem considerar que aquestes informacions semblen 
funcionar com un pur element informador de les intencions de la corona per a vertebrar 
i controlar el nou territori conquerit8, però que estan molt lluny d’un autèntic registre 
dels lliuraments reals de terres confirmades. Per a alguns autors, haurien d’entendre’s 
com a esborranys previs a la confecció de les escriptures dels colons (Torró Abad, 1999: 
443-461) o com un Llibre de Partició, és a dir, un conjunt heterogeni d’anotacions i 
minutes dirigides als soguejadors o partidors locals de la terra, que serien els encarregats 
d’emetre els albarans o títols de donació als colons nouvinguts, però que mantenen la 
referència dels possibles moviments d’una població desplaçada (Torró Abad, 2012: 231). 
Però sí que demostren un bon coneixement de part de la toponímia existent prèvia a 
la conquesta per l’exactitud de les referències geogràfiques amb els topònims mostrats 
(Crespo Mas, Banyuls Pérez, 2014: 151-193 i 193-231).

La desaparició de bona part d’aquells teòrics colons podria ser conseqüència de la 
teoria de la perenne mobilitat de la població, exposada en el seu moment per Ferran 
Garcia Oliver, i que fa referència als continus canvis d’ubicació dels colons insatisfets 
amb els lots de terra entregats, bé per la seua escassetat, o bé per les circumstàncies en les 
quals es troben la seua nova propietat una vegada desplaçats fins a la seua nova residència 

8 Coneixem fins i tot l’existència d’un privilegi de Cancelleria emés i que dona té constància de l’existència 
d’un Llibre del Repartiment del Castell de Calp per una ordre de l’any 1270 en la qual s’ordena que 2 
persones revisen totes les heretats «ultra Xúquer» examinant els documents de propietat i els llibres de 
repartiment dels llocs «...et voluit et mandavit...videant et recognoscam hereditates omnes libri de Denia, de Calp, 
de Cocentayna...» (Campón Gonzalvo, Pastor Fluixà, 1989: 51).

Anotació núm. 1045 pertanyent al Llibre del Repartiment que fa referència a diferents donacions de terres a 
grups de colons en el castrum de Calp. Arxiu de la Corona d’Aragó.
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(1991: 44; 2013: 537). Aquesta situació provoca canvis, permutes, i certa mobilitat sobre 
el terreny una vegada es troben en la zona d’ocupació el que dificulta el seu control i 
cens. També és possible que molts d’ells es feren arrere per la conflictiva situació del 
territori en aquells anys d’inseguretat, falta d’organització, justícia i policia no acudint a 
prendre possessió de les seues donos (Torró Abad, 1999). També podria tractar-se del fet 
que aquells colons no acabaren arribant mai a causa de circumstàncies extraordinàries 
relacionades amb el llarg i difícil viatge des del seu origen fins a terres valencianes.

A aquesta situació cal sumar les terres i heretats entregades a l’església, on l’estratègia de 
la Corona s’orienta cap al lliurament d’algunes parcel·les amb l’objectiu que transformen 
els béns immobles anteriors a la conquesta en patrimoni eclesiàstic utilitzable. Per a això, 
l’Església precisa de l’ajuda dels pobladors desplegats sobre el terreny. És el cas del Bisbat 
de València, qui a través de Bernat de Vilari, Canonge de la Seu, fa lliurament en 1251 
a Ramon de Savassona d’una mesquita i els seus béns situats a l’alqueria de Llombers. A 
canvi, Ramon de Savassona havia de pagar un cens anual9 (Campón Gonzalvo, Pastor 
Fluixà, 1989: 52).

Per tant, si les dades són correctes, és molt possible afirmar que un terç de les donacions 
de terres de l’any 1249 no es materialitzarà, la qual cosa reduïx encara més la xifra de 
pobladors cristians existents enfront de la població musulmana majoritària. A la vista 
d’aquestes dades creiem que, dels pobladors teòrics del castrum de Calp, hem d’eliminar 
els 132 pertanyents a la II donació, quedant una xifra de 188 pobladors, la qual cosa 
representa un 20% de la població existent enfront d’un 80% de pobladors musulmans.

Aquests percentatges es mantenen en la dècada següent, ja que disposem del nombre 
de membres de la comunitat islàmica que apareix en la relació de besants10 del 24 de 
setembre de 1254. En aquest document s’arriben a censar 200 cases de musulmans en el 
castrum de Calp, una població que podem considerar baixa, si la comparem amb les xifres 
oferides per a Relleu -600 cases-, el Castell de Guadalest -500 cases- o Confrides -200 
cases-. Aquestes xifres ens indiquen que el suposat buit poblacional causat per la guerra, 
les revoltes, les fugides i el decret d’expulsió de 1247 no degué ser tal en la nostra zona, 
ja que aquelles 200 cases representen uns 800 veïns teòrics, una quantitat que supera els 
188 existents en 1247 i molt superior en relació amb els teòrics 320 pobladors cristians 
que reflectix el Llibre del Repartiment, representant un 71,4% dels pobladors enfront del 
29,6% que serien els cristians, xifres que mostren una situació clarament desequilibrada.

A part dels assentaments amortitzats amb la conquesta, detectem la continuació 
d’altres documentats en època islàmica, com són els rahals o rafals, assentaments 
assimilables amb l’explotació dels recursos agropecuaris, com serien el tossal de «Rafelo» 
al terme de Calp; el «Rafal de Benimarcho», el «Ràfol» i els «Rafalets» al terme de 
Teulada, i el «Rafalet» al terme de Benissa (Banyuls Pérez, Crespo Mas, 2014: 193-230). 
Entre tots destaquem el ràfel o el «realet de Calp», vinculat en l’actualitat amb una partida 
rural situada en el marge esquerre de l’últim tram del Barranc del Quisi i del qual sabem 
per la documentació que la seua extensió hauria de ser encara major en època medieval, 
aconseguint «... fins al lloch on és la partició de Benimarraix, ab terres del Ràfol, que són 

9 Arxiu Catedralici de València, Pergamí, núm. 4624.
10 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, Registre 8, fol. 36 v. Impost que recau exclusivament en la 
comunitat islàmica assentada en el territori, havent de pagar un besant per casa de musulmà.
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censals del senyor, e del dit lloch de dita partició qui és prop el camí qui va del dit lloch de Beniça 
al dit lloch de Calp...» (Campón Gonzalvo, Pastor Fluixà, 1986).

També destaca la continuïtat d’un embarcador portuari en el castrum, el referit en 
la documentació com «alqueria de Portu de Calp11» que ens parla d’un punt d’ancoratge 
i intercanvi de mercaderies en aquesta zona12. Aquesta dada per si només ens informa 
sobre l’estratègia que el procés de colonització seguix en aquesta zona, ja que, encara 
que només estem l’any 1249 -a penes onze anys des de la presa de València-, ja s’estan 
organitzant i mantenint els punts estratègics d’arribada i control comercial que faciliten la 
presència dels colons que deuen reocupar el territori quan es produïsca la conquesta física.

D’altra banda, és especialment significativa una referència una mica posterior de 
l’any 1277 en el qual es feia donació de l’alqueria d’Alcanuta -origen del topònim de la 
Canuta-, que segons el document estava delimitada pel mar d’una banda i «...exalia part 
in alcheriam de Calp et exalia part in via que itur ad castrum de Calp...» (Llopis Bertomeu, 
1953: 248; Monjó Dalmau, 2009; Crespo Mas, Banyuls Pérez, 2012: 16). La referència 
a alcheriam de Calp és molt important perquè fins ara, el terme «Calp» semblava tindre 
exclusivament connotacions de caràcter administratiu13, relacionat amb l’estructura 
castral d’un territori dependent del punt defensiu del Castell de Calp. Però, fins a aquest 
moment, no havia aparegut en la documentació de les donacions de forma tan explícita.

11 Recentment, s’ha posat de manifest l’existència d’una alqueria denominada Alquena - per part 
d’Aitor  Máhiques  en el  blog https://historiadenia.com/2019/08/07/el-misteri-dalquena-la-inexistent-
alqueria-de-calp/- que  va ser citada erròniament per Josep Sanchis  Sivera  en el  Nomenclàtor  geogràfic-
eclesiàstic dels pobles de la Diòcesi de València de l’any 1922 i l’error del qual és novament recollit per José 
Ramon Hinojosa Montalvo en dates més recents en el Diccionari d’Història Medieval del Regne de València 
(2004) en assenyalar-se que aquesta alqueria existix des del 17 d’agost de 1238, en dates fins i tot anteriors 
a la conquesta de la ciutat de València. Totes dues cites partixen d’un error de transcripció de l’assentament 
del Llibre del Repartiment, que realment porta la data de 1248, com ja hem exposat en el text d’aquest 
treball. De moment i mancant conclusions més contundents no podem concedir excessiu valor a l’existència 
d’aquesta possible alqueria, més quan es basa exclusivament en un error de datació que la lectura del mateix 
assentament ja desmentix i en un error de transcripció de diferents lletres del text, quan les realitzades per 
diferents i qualificats professionals semblen a coincidir en la mateixa lectura. Totes les lectures realitzades 
fins hui mantenen l’existència d’un xicotet assentament o cortig al costat del «portu de Calp», la ubicació del 
qual hem de situar en la cala de Gallicant, en l’actual rada de la Fossa i sota les muralles de la Pobla d’Ifach, 
que ha sigut el port natural i tradicional de Calp fins a la construcció de l’actual port en el front contrari, en 
els anys 50 del segle XX. L’existència d’almenys, dos embarcadors en el territori del castrum, documentats pel 
professor Leonardo Soler Vila, ens indica la preferència en l’elecció d’enclavaments costaners segurs i recollits, 
els quals han d’assenyalar-se per al coneixement de la població resident i de les embarcacions que desitjaren 
amerar en la rodalia de la costa del castrum. Per descomptat, aquests embarcadors, o millor anomenar-los 
amarradors, no presenten restes constructives d’aquesta època.
12  «… iovata in loco qui dicitur Merec, in termino de Calp, in alquería que dicitur alquería de Pertu de Calp…» 
(Pina Mira, 2012: Annex III, doc. 10).
13 Les referències a «terme del Castell de Calp» en la documentació són constants indicant-nos una unitat 
territorial que no es veurà modificat fins a l’any 1386 quan, després de la partició del territori castral de 
Calp que donarà pas a la creació dels termes municipals de Calp, Benissa i Teulada (Campón Gonzalvo, 
Pastor Fluixà, 1989: 61). Sobre la documentació medieval on apareix el topònim del castrum de Calp i les 
alqueries existents en el seu territori, recomanem la consulta dels treballs d’alguns investigadors que el 
reproduixen i recullen (Llopis Bertomeu, 1953: 233, 234, 238; Guinot Rodríguez, Ivars Cervera, 2003: 30). 
Sobre el poblament i l’organització territorial islàmics del terme castral de Calp a partir de l’arqueologia i la 
toponímia, vegeu (Crespo Mas, Banyuls Pérez, 2014: 151-193 i 193-231).
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D’aquesta cita es pot extraure la ubicació aproximada de l’emplaçament de l’alqueria 
de Calp, que sembla coincidir amb un assentament islàmic, datat en els segles XIII-XIV 
que va aparéixer mentre es feien les obres de la Casa de Cultura, en la zona coneguda 
tradicionalment com la Coma de la Moreria14. En aquest sentit, l’informe de Fabián i 
Fuero, publicat per l’investigador Joan Ivars Cervera (2007), assenyala que l’any 1358 
hi havia «...un poble anomenat la moreria...» que disposava d’un benefici fundat en la 
«...yglesia del lloc...» on «...només habitavan allí sarraïns...». Aquesta dada reforçaria la 
hipòtesi d’una existència consolidada en el temps d’aqueixa alqueria original de Calp 
que, després de la conquesta, s’hauria convertit en el lloc de concentració de l’aljama 
musulmana.

Si ens atenim al registre material, d’aquesta possible alqueria, només conservem un 
conjunt de materials ceràmics que van ser recollits durant les obres de la Casa de Cultura 
(Pina Mira, 2012: 39, Annex I, 178-183). Dins d’aquest conjunt destaca la presència 
de material islàmic compost per fragments d’alcadufs, tenalles i algun pitxer, així com 
fragments decorats amb pintura en òxid de ferro. Significativa per a la cronologia és 
l’existència d’una base d’ataifor vidrat en verd turquesa, i d’un fragment de gerreta de 
base amb motlura, que podria adscriure’s al tipus 3Bb, variant de la tipologia de Rafael 
Azuar per al registre ceràmic de la Taifa de Dénia (1989: 253), o al tipus 4.2.1 localitzat 
al Castell del Riu a Asp (Azuar Ruiz, 1994: 66), datats entre els finals del segle XII i 
mitjans del segle XIII.

14  Aquesta informació ha sigut extreta de les fitxes de la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià corresponents 
a les prospeccions realitzades l’any 1993 per Josep Pérez Casabó, en eixa època, arqueòleg municipal de Calp.
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La reocupació deLs casteLLs i assentaments andaLusins aL 
CASTRUM de caLp
Durant el procés de conquesta, les forces militars aragoneses no van trobar una gran 
resistència, atès que els andalusins no posseïen la potència bèl·lica dels feudals, encara 
que hem d’assenyalar que tampoc es trobaven indefensos del tot. Va ajudar també la 
marcada absència en les comunitats rurals d’un cert esperit de jihad, d’una consciència 
que aportarà capacitat per a cohesionar i que encoratjarà la bona resposta militar unint a 
tots els clans del territori alacantí. És el que s’ha definit com un al-Andalús en retirada, 
una definició preconitzada en els últims anys i que els conferix una certa dignitat 
als defensors de les aljames enfront de l’evident desfeta andalusina que va suposar la 
conquesta aragonesa (Acién Almansa, 1995: 7-36; Barceló, 1988: 237-251; Guichard, 
2001; Torró Abad, 2007: 201-276; Azuar Ruiz, 2010: 67-88). Encara que bé és cert que 
aquella retirada, almenys en bona part del nostre territori, serà més lenta en un últim i 
desesperat intent per a conservar un model social i productiu que començava a mostrar 
el camí del què serà una extinció en tota regla.

Pràcticament al mateix temps en què es produïx la resolució militar de la conquesta 
del territori, s’inicia la reocupació de l’espai per colons cristians procedents bàsicament 
d’Aragó i Catalunya en aquells districtes on la població nativa havia sigut totalment 
expulsada o, si més no, disminuïda d’una manera important gràcies a l’acció i la repressió 
militar. La seua arribada al nostre territori canviarà completament el pas marcat. La 
conquesta suposarà un canvi radical, abrupte i taxatiu. No hem de perdre de vista que 
l’objectiu de la conquesta residix en la mobilització de gent disposada a colonitzar, a 
més d’adaptar l’ordre social dels vencedors a un mitjà estrany a través d’una nova xarxa 
d’assentaments i operacions de transformació agrària, què modificaran de forma radical 
l’ecosistema cultivat conegut amb anterioritat.

L’arribada dels cristians obri un llarg període de canvis, de desequilibris, d’inseguretats 
en tots els terrenys, tant en els vitals com en els territorials. Un període que podem 
definir com de recerca d’un model, d’una manera d’establir les pautes de convivència, un 
temps sense lleis, sense cobertures jurídiques, on la força venç en quasi totes les ocasions 
sobre la raó. D’aquesta forma, assistirem al procés de canvi d’un territori delimitat de 
forma difusa i imprecisa, com és el model tribal que acabem de veure, a un altre feudal, 
en mans dels senyors de la terra i organitzat en castells, entesos com a punts forts del 
poder senyorial des dels quals exercir les activitats punitives i tornar a protegir-se (Torró 
Abad, 2001: 451-462). Són instruments de control i dominació, senyorius perfectament 
delimitats, i tot això centrat en la captura de la renda com a motor principal del procés 
(Furió Diego, 2001: 57-103).

Produïda la conquesta del castrum de Calp amb la presa de Dénia en 1244, el primer 
problema que es detecta és què fer amb les nombroses fortificacions islàmiques existents. 
Aparentment, el més raonable semblava reaprofitar-les en contra dels seus antics 
ocupants, transformant els husun islàmics als castra cristians, on la fortalesa perd la seua 
condició de refugi per a convertir-se en una eina del nou control feudal. Els castells són 
punts forts des d’on un grup d’homes armats poden exercir actes punitius i mantenir-s a 
resguard, mantenint als llauradors musulmans allunyats de les fortificacions. 
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Aquest autèntic procés d’encastellament -incastellamento emprant la terminologia 
toubertiana (1973)-, permetrà fixar les premisses del poblament en el territori utilitzant 
grups de gent armada -almogàvers en la seua major part- que al nostre territori 
procedien de les tropes cristianes sota el comandament de l’almirall Carrós, desplegades 
cap al sud després de la presa de la ciutat de València en 1238 i després de la presa de 
Xàtiva i de Dénia en 1244. Els comandaments d’aquests grups de veterans els integren 
el que denominem com a milites castri, en un procés qualificat com una feudalització 
condicionada sota el model de “...residentia personali et pro custodiendo...”. És a dir, la 
fórmula triada «…homines, familia, et arma et apparamenta que necesaria fuerit…» (Torró 
Abad, 1988-1989: 69; 2001: 451) garantia la seua presència permanent en el territori a 
canvi de la defensa obligada de la plaça contra els enemics de la Corona. 

Els seus nomenaments es faran sota la figura de l’antic qa’id o alcaid del castell, 
càrrec usat en un primer moment per la Corona aragonesa per a assegurar el control 
dels castells recentment conquistats. D’aquesta manera aquest oficial, que era nomenat 
pel rei, quedava com a responsable de la fortificació i de la seguretat del territori castral, 
rebent un sou en proporció a la quantitat d’homes que integraven la guarnició, el número 
de la qual podia incrementar-se en temps de conflicte.

Un exemple d’aquest model d’implantació el podem trobar al castrum de Calp, amb 
la instal·lació de guardes a les reduïdes i humils estructures del Castellet de Calp15 i 
una primera reocupació del terme castral 
en mans de les tropes i les seues famílies, 
assentades sota el comandament del seu 
primer alcaid, Pere Martínez de Pereixolo16 
en l’any 1257 (Campón Gonzalvo, Pastor 
Fluixà, 1989: 54; Quiles Calero, 1993: 503-
504; Banyuls Pérez, Crespo Mas, 2012: 16-
19; Pina Mira, 2012: 173-177; Menéndez 
Fueyo, Pina Mira, 2016: 171). 

També ocorre el mateix en altres punts del castrum com a Benissa, on es lliuren 123 
jovades a diversos colonitzadors entre els quals estava Bernat Avellà (Roselló Verger, 
2017: 287), i al cas de Teulada on el rei Pere III lliurà al cabdill almogàver Bernat Duran 
unes terres de diverses alqueries per a repartir entre cent colons repobladors l’11 d’agost 
de 1277 (Guinot Rodríguez, Ivars Cervera, 2003; Roselló Verger, 2017: 284).

Altres casos que expliquen el mateix procés els trobem en el castrum de Pego, que 
respon a les restes del Castell d’Ambra. Aquesta impressionant fortificació d’origen 
hudita, va ser reocupada per ordre del rei Jaume I pel cavaller Arnau de Romaní i els 

15 Cal assenyalar que el Castellet de Calp, per les seues dimensions i funcionalitat, mai va tindre la missió 
d’albergar a la població ocupant, sinó exclusivament a una reduïda guarnició a la qual l’alcaid encomanara la 
seua defensa i el control estratègic dels principals passos d’accés al castrum. La població, com ha demostrat 
la toponímia (Crespo Mas, Banyuls Pérez, 2014: 151-193), la documentació (Campón Gonzalvo, Pastor 
Fluixà, 1989) i el registre arqueològic (Pina Mira, 2012), es dispersaria pel territori castral, ocupant bona 
part de les antigues alqueries islàmiques.
16 Després de Pedro Martínez de Pereixolo va posseir el càrrec Pere Garcià d’Alcoi –nomenat per Pere III 
amb caràcter vitalici- a canvi de 4.000 sous (Campón Gonzalvo, Pastor Fluixà, 1989: 58).
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seus homes el 14 de maig de 1258 (Torró Abad, 2008: 47). La seua tinença de la fortalesa 
durarà fins a l’any 1280, quan els colons residents al castell reben l’ordre d’abandonar 
la fortificació i descendir al costat de l’alqueria islàmica d’Uxola, per a construir la vila 
medieval de Pego entre 1286 i 1304.

A banda dels esmentats casos de Calp i Ambra, també podem incloure entre els 
exemples d’aquest procés d’encastellament el castrum de Tàrbena, controlat pels Banu 
Ishaq fins a l’any 1268, les restes del qual descansen en Sa Caseta dels Moros, als afores 
de l’actual població. Tàrbena és un altre cas interessant, ja que està constatat des de l’any 
1273 el seu lliurament com alcaid del castrum et villam17 al cavaller Pere de Sant Oliva 
(Torró Abad, 1988-1989: 71; Menéndez Fueyo, 2017: 64). Al costat del alcaid se’ls 
atorguen bones heretats a 40 dels soldats destinats en la fortalesa tarbenera (Torró Abad, 
1988-1989: 68). A la seua arribada, sembla que hem de situar a bona part de la població 
islàmica de la contornada a l’interior de la fortalesa de Sa Caseta dels Moros. Per aquest 
motiu, cal procedir al seu desallotjament i reubicar-los en diferents alqueries situades 
en les rodalies del tossal del castell perquè l’alcaide Pere de Sant Oliva i trenta dels seus 
homes van ocupar la fortificació (Torró Abad, 1988-1989: 68).

Amb el mateix criteri s’actua en el castrum d’Orba, que se li entrega al cavaller 
Berenguer Mercer l’any 128918; en el castrum de Relleu, on el seu primer administrador 
conegut va ser Bernat Guillem l’any 1265 (Quiles Calero, 1994: 501); en el castrum de 
Penàguila, quan el 8 d’abril de 1276 se li atorga a Berenguer de Lacera, el títol de l’alcaid 
del castell, amb facultat per a repartir les terres del mateix als homes que custodiaren 
la fortalesa; en el castrum de Confrides, on es nomena al cavaller Vidal de Sarrià com 
l’alcaide de la fortalesa l’any 1264 (Quiles Calero, 1994: 503); en el castrum de Olocaive 
en l’actual localitat de Pedreguer19, que va ser entregat per almirall Eximén Carròs a Pere 
Roís de Corella en 1271; en el castrum de Polop, quan en les mateixes dates, Jaume I 
cedia el castell i vila al cavaller Bertran de Bellpuig (Menéndez Fueyo, 1993: 16-21); 
o el castrum de Gallinera -actual Castell de Benissili- considerada «l ’alberch major» del 
wazīr rebelde Abu’ Abd Allāh Muhammad ibn Hudayl, al-Azraq (Banyó Arminyana, 
1981: 43). Aquest va ser derrotat amargament en l’intent de presa de la vila d’Alcoi i en 
el posterior episodi conegut com «lo desbarat de la Canal»20 (Barranc de la Batalla, Alcoi).

17 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, Registre 19, foli 152r (1273, set. 6).
18 Aquesta fortificació és objecte d’una interessant posada en valor promoguda per l’Ajuntament d’Orba 
amb les subvencions per a Béns immobles atorgades per la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià 
de la Generalitat Valenciana. Les investigacions arqueològiques d’aquest lloc les dirigix l’arqueòleg José 
David Busquier, a qui agraïm la informació oferida per a incloure-la en aquest treball.
19 Una altra fortificació que es troba en un interessant projecte de posada en valor promogut per l’Ajuntament de 
Pedreguer i dirigit per l’arqueòleg Pascual Costa Cholbi, al qual agraïm les dades que precisàvem per a il·lustrar 
aquest treball, malgrat que els treballs arqueològics encara es troben en fase d’estudi i pròxima publicació.
20 La batalla està referenciada en la crònica de Jaume I (Llibre dels Feyts, 382), i es produïx com a 
conseqüència de la mort del mateix al-Azraq en l’assalt a la vila d’Alcoi el 5 de maig de 1276. La retirada 
de les seues tropes provoca l’eixida dels cristians que són emboscats en el Barranc de la Batalla, tenint 
nombroses pèrdues (Torró Abad, 1999a). La consideració de desastre i quasi derrota cristiana, hem de 
trobar-la en el Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (Torró Abad, 2009). En les seues pàgines està 
anotada la presa de possessió de l’almirall Roger de Llúria com a justícia davant la desaparició de l’anterior 
responsable i el seu rossí, en assenyalar-se: «[...] Roger de la Oria (Roger de Llúria), seynnor del Castel de Seta, 
promet que él que tornarà del present dia estró en I mes primer vinent I roçín de pèl vermel, lo qual fo d’en P. Díeç 
e, fo perdut en lo desbarat de la Canal [...]». 
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Aquest fenomen de desnonament forçat i sense condicions també el podem apreciar 
durant el mateix període en altres punts de la geografia alacantina, com succeïx al Castell 
de la Torre Grossa a Xixona a partir de 1276, emplaçament fortificat d’alt nivell estratègic, 
«vital pro seguritate itinerantium transeuntium» (Cabezuelo Pliego, 2007: 46; Menéndez 
Fueyo, 2012: 87-106), i possiblement un poblat almohade de similar morfologia que 
el de Sa Caseta dels Moros a Tàrbena (Azuar Ruiz, 2012: 48). En aquesta fortalesa, 
s’adopta, com a primera mesura, el lliurament de la fortificació al cavaller Pelegrí Baldoví 
i la desaparició total de la població musulmana existent a l’interior del recinte, obligant 
a la població a abandonar el lloc (Febrer Romaguera, 2000: 26; Menéndez Fueyo, 2012: 
105), i reiniciant l’activitat com a un «castrum et vila» però només ocupat per cristians des 
de 1278 (Guichard, 2001: 634).

L’ABANDÓ I DESTRUCCIÓ DELS CASTELLS ANDALUSINS OCUPATS
A mesura que ens endinsem en la segona meitat del segle XIII, aquest primer model 
d’implantació anava generant fissures importants que podien provocar el col·lapse 
administratiu del territori. Josep Torró ha recollit una gran quantitat de documentació 
referent a les despeses destinades a la guarda i seguretat de les fortificacions ocupades 
(2001: 451-456). En les seues conclusions establix que, durant els 40 anys posteriors a 
la conquesta del territori, un terç dels tributs emesos s’emprava a mantenir les defenses 
i al personal transferit a elles. En els casos que afectava les poblacions de la costa, on es 
concentrava el nombre més gran de pobladors cristians desplaçats, aquestes despeses 
eren assumibles, atés que la quantitat més gran d’habitants garantia unes tributacions 
elevades, on les despeses per a seguretat es podien considerar acceptables.

No obstant això, en les zones muntanyenques, el manteniment de tropes en els 
reduïts enclavaments dispersos per l’abrupte territori començava a ser onerós i inútil per 
l’elevat de les sumes utilitzades. Per exemple, en el cas de Confrides, Josep Torró calcula, 
per a temps de pau, unes despeses de custòdia pròximes al 36% dels tributs, mentre 
que en anys on conflictes bèl·lics que afecten directament o indirectament al castell, les 
despeses es disparen fins al 70-75% dels tributs recaptats (2001: 454). El mateix ocorre a 
Alcalà, Gallinera, el Castell de Guadalest, Penàguila, Castell de Castells o es Castell de 
Bèrdia, on es calcula que una mitjana entre 5 a 10 homes i entre 2 i 6 gossos es trobaven 
encarregats de les defenses d’aquestes fortificacions.

Amb el pas del temps, i amb l’amenaça de la rebel·lió eliminada, la reducció de la 
població andalusina, fruit de l’edicte d’expulsió de 1248-1249, així com l’establiment de 
les primeres estructures administratives de control del territori –nomenament d’alcaids, 
escrivans, justícies- va reduir la necessitat de mantenir tantes fortificacions en peu i es 
comença a considerar innecessària la seua presència i dotació. Per a això, es confirma 
l’existència d’un primer programa de destrucció de fortificacions ocupades, la desaparició 
de les quals podem constatar, des de la documentació i des del registre arqueològic, 
durant l’últim terç del segle XIII.

Fonamentalment, es veuen afectades aquelles defenses de reduïda grandària, en 
posició abrupta i amb escàs valor estratègic, cas del castrum de Calp, on el seu registre 
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material no pot ser transportat més enllà de finals del segle XIII o la primera meitat del 
segle XIV (Crespo Mas, Banyuls Pérez, 2012: 16-19). Igual ocorre en el castrum d’Aixa 
a Xaló, en el castrum d’Aljubea, en l’actual terme de Polop (Menéndez Fueyo, 1994: 23-
30); o els casos d’Alarc, documentada la seua destrucció l’any 1270 i Laguar l’any 1283 
(Bazzana, Guichard, 1979: 197-202; Torró Abad, 2001: 455).

Aquest abandonament i destrucció d’enclavaments d’origen andalusí reocupats pels 
primers cristians desplaçats fins al nostre territori també es pot observar en altres punts 
que no són castells. Ferran García Oliver va plantejar fa temps la clamorosa reducció de 
l’hàbitat rural en els moments posteriors a la conquesta cristiana (1991: 44; 2013: 537), 
visió que ha sigut completada per Josep Torró en publicacions recents (2012: 9-10). 
D’altra banda, la seua realitat arqueològica ha sigut confirmada pels treballs de Vicent 
Martí La Peña sobre el territori circumdant a la medina islàmica i la transformació del 
ager dianense després de la conquesta (2016: 81-98), o en el treball de Joaquín Pina Mira 
per al cas del territori castral de Calp (2012). 

En el cas de Calp, en el qual treballem intensament des del registre material, les 
primeres produccions decorades clarament cristianes suposen el punt i final de molts dels 
assentaments del terme castral de Calp. S’aprecia el mateix esquema que en l’ager diànic, 
amb un descens important en el nombre d’alqueries ocupades pels cristians, donada per 
l’escassa presència de produccions decorades en verd i manganés procedents del taller 
valencià de Paterna i, sobretot, la presència de decoracions de la sèrie de pseudoheràldics 
en el soler de la vaixella de taula, marquen l’últim moment d’ocupació de molts d’aquests 
enclavaments, coincidents amb l’horitzó de fundació de la Pobla d’Ifach, nou punt de 
trobada i concentració de tots els pobladors del castrum de Calp a partir de finals del 
segle XIII i inicis del segle XIV.

Entre les alqueries desaparegudes amb la conquesta trobem les esmentades Torreta 
de Canor a Benissa (Banyuls Pérez, Crespo Mas, 2010: 123-134), i el Tossal del Calvari 
a Teulada (Esquembre Bebià et alii, 200), que s’unixen a les amortitzacions detectades 
en Anjup, Benifato, el solar de l’actual Casa de Cultura -considerat amb el lloc on es 
podria situar el raval islàmic-, La Canuta, Saladar, Cases de Riu i l’Assegador de la 
Torre (Pina Mira, 2012). Els seus horitzons materials i documentals confirmarien la seua 
amortització en moments immediatament posteriors a la conquesta cristiana pròxims a 
l’últim terç del segle XIII.

DE TERRES DE REIALENC A PROPIETAT SENyORIAL. L’ASSALT A LA 
TERRA DELS GRANS SENyORS
Fins a l’any 1286, el castrum de Calp havia sigut un territori controlat directament per 
la Corona. Havien desaparegut d’una banda, la inseguretat provocada per la proximitat 
de la frontera de l’estat, i d’altra, les revoltes que van alçar en armes a bona part dels 
husun de la dissidència. Sobre el territori el que trobem és una població cristiana que va 
arribar a partir de l’últim terç del segle XIII, cada vegada en major quantitat. Aquests 
colons nouvinguts se’ls denomina com a pobladors de primera, terme encunyat per 
a definir a aquells hereus dels primers pobladors que es van desplaçar amb penúria, 
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enfront d’un segon segment de població que van arribar en les successives onades a 
l’empara d’una frontera molt distanciada, un territori pacificat i els nomenaments de les 
primeres institucions organitzatives del regne. Evidentment, és possible que els primers 
se sentiren proclius a pensar que les decisions que s’havien d’aconseguir en aquells 
moments les havien de partir d’aquells que van donar la seua vida per a tindre ara un 
espai per treballar i viure.

Més enllà del control i domini territorial, el nou poder feudal requeria un element 
aglutinador que generarà una nova identitat de destinació entre els nous ocupants i recordarà 
a la població andalusina encara existent l’enorme capacitat del nou poder per a modelar 
i transformar el territori, generant una nova estructura que esborrarà el record del poder 
i la societat derrotada. La peremptòria necessitat de concentrar a la població per la seua 
inicial escassetat i després com a mitjà de control fiscal i rendista, va permetre la promoció 
i construcció de nous enclavaments de caràcter urbà que vertebraren el nou territori feudal.

Aquests centres urbans seran els que acolliran a una quantitat de colons desplaçats des 
de tots els punts de la Corona gràcies a les cartes de poblament que s’emeten en paral·lel. 
La definitiva plasmació material de la reocupació feudal vindrà de la mà de la fundació 
de les anomenades viles, llocs o pobles noves21, la importància de les quals radica en què la 
pràctica totalitat de les creades al segle XIV són hui els florents enclavaments urbans on 
convivim (Ivars Pérez, 1999: 277-288; Guinot Rodríguez, Martí Oltra, 2006: 183- 216). 

Entenem per pobles aquelles fundacions de nova planta no superposades a cap 
assentament andalusí preexistent, però sense la rigidesa formal d’un model de traçat 
repetitiu, ortogonal i ordenat. Per la documentació i pels resultats de l’estudi de moltes 
d’aquestes noves poblacions, sabem que els agents responsables tenien criteris homogenis 
que adaptaven amb major o menor perícia a les característiques de cada medi local. Es 
tractava, en tot cas, de crear àrees de residència noves que, no obstant això, pogueren 
aprofitar al màxim les infraestructures viàries i hidràuliques heretades. Aquesta pràctica 
implicava esquivar o obliterar els preexistents complexos d’arquitectura domèstica 
andalusina (Torró Abad, 2012: 20).

Un dels seus trets més cridaners és la regularitat de la llista de carrers, que pot 
ser ortogonal o en ventall, on l’estructura urbana ha d’acomodar-se a un suport físic 
accidentat, però mantenint les mateixes pautes d’organització urbana, cas de la Pobla 
d’Ifach a Calp, enfront d’unes altres que presenten plantes marcadament geomètriques, 
com seran les viles de Benissa i Teulada, enclavaments que oferixen un parcel·lari modular 
ordenat, amb alineacions ben definides i vies que tendixen a creuar-se en angle recte 
malgrat les irregularitats d’una base topogràfica caracteritzada per les fortes costeres i 
perfils irregulars, conformada per la confluència de dos grans barrancs (Roselló Verger, 
2017: 285-290). També les constatem en el pla, qualificades de pobles de perímetre, la 
característica principal del qual és la construcció d’un recinte emmurallat que encinta tot 
el caseriu d’habitatges i que fins i tot està dotada de fossat, com ocorre en el cas de Pego 
(Martí Oltra, 1994).

21 Enfront del matís institucional d’aquestes denominacions, coincidim amb Josep Torró en què sembla 
preferible utilitzar el terme coetani de «pobles» (pobles, singl. Pobla), d’ús més genèric i el sentit remitent 
del qual, més aviat, a la constitució física de les àrees de residència (2012: 13).
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Mapa de la fundació de pobles noves a partir de les cartes de poblament en el Regne de València.
Font: Enric Guinot Rodríguez, 1991.
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La construcció de les pobles noves promogudes per la Corona Aragonesa es veuran 
reforçades per les fèrries i fermes mans dels senyors de la terra, és a dir, els grans terratinents 
que reben extensos territoris –senyorius- amb l’obligació de posar-los a produir per a 
extraure tot el suc rendista possible (Garcia Oliver, 2013: 538). Els senyors reben la terra 
sense limitacions, en franc i lliure alou, incloent-hi les terres ermes no cultivades, que 
també estaven a la seua disposició (Guinot Rodríguez, 2012: 238), posant-les en cultiu 
quan ho considerara oportú, si bé sobre elles era usual, com ocorre en el cas del terme 
castral de Calp, que «...els novells pobladors hauran a traure terres hermes, els cuals llaura són 
pinars, romerals, lentisclars e altres broces, e hauran fer alli gran missió a plantar e conrear...» 
(Pérez Casabó, 1995).

Aquesta preocupació feudal per la terra domesticada enfront de l’incultum es 
caracteritza per la necessitat d’incrementar exponencialment l’extensió i la productivitat 
de la terra, que per als senyors significava una major renda i per als llauradors unes 
collites més abundants, per tant, més treball (Garcia Oliver, 2013: 541). L’estratègia es 
materialitzava sobre el terreny en una intensa política repobladora dirigida a remodelar el 
paisatge agrari islàmic, trossejant les seues hortes, repartint-les entre els colons, arrasant 
alguns dels seus assentaments i convertint-los en camps de cultiu. Aquesta atomització 
del parcel·lari rural, en el qual el particular es convertix inicialment en xicotet propietari 
gràcies als repartiments de propietats no superiors a 3 hectàrees, permet prendre la 
metxa de l’ocupació i aconseguir el desplaçament de colons que busquen un nou inici a 
les noves terres conquistades.

D’aquesta forma el rei, com a conqueridor, repartia la pràctica totalitat de la costa, 
convertida en frontera política de l’estat, entre els membres de la noblesa feudal, segons 
la seua voluntat de recompensa (Guinot Rodriguez, 1997: 82), bé per la participació en 
les campanyes de conquesta, cas del noble Carròs, qui encapçalava la host reial que vaig 
rendir Dénia l’any 1244; bé per un lligall personal al servei de la corona, com ocorre en 
el cas de l’almirall Roger de Llúria a Alcoi, Cocentaina i en el terme castral de Calp, per 
les seues victòries a Sicília i el sud d’Itàlia enfront dels angevins durant el regnat de Pere 
III; o bé per la seua pertinença al «bàndol del monarca» com li passa a l’almirall Bernat 
de Sarrià en el cas de Vila joiosa o Callosa. La incorporació dels senyors serà clau per al 
desenvolupament definitiu del nou model feudal. Impulsaran la construcció de les pobles 
noves que serà la peça definitiva del puzle que culminarà el procés de transformació del 
territori, iniciat després de la conquesta cristiana, en el que s’ha qualificat de forma molt 
gràfica i encertada com a l’assalt a la terra (Torró Abad, 1995: 317-338).

La primera mesura adoptada per a l’assalt a la terra la detectem en la donació que 
el rei Pere III realitza al noble Jaspert de Castellnou l’any 1288, en fer referència al 
«...castrum et villam et ravallum de Calp et d’Altea...»22, (Gutiérrez Del Caño, 1960: 40; 
Campón Gonzalvo, Pastor Fluixà, 1989: 64). Sota aquesta donació, el rei li entrega el 
territori de Calp amb l’acompliment de la justícia civil i criminal «...ab iure nostro ens 
habemus et habere debemus...». És a dir, li entregava tots els drets que el monarca tenia 
en aquell moment sobre els llocs existents i els que poguera tindre en el futur (Campón 
Gonzalvo, Pastor Fluixá, 1989: 64). Aquesta ordre suposa una decisió d’enorme impacte 

22 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, Registre 64, f. 123.
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en el territori calpí, ja que el seu estatus de terres del patrimoni reial es transforma de 
facto en els inicis d’un espai de jurisdicció senyorial.
 
LA POBLA D’IFACH, PRIMER NUCLI CRISTIÀ DEL CASTRUM DE CALP

El primer assentament que es construix 
en el castrum de Calp que compta amb 
característiques per a la seua identificació com 
pobla és, sens dubte, Ifach23 situada  en els 
vessants del mític Penyal d’Ifac a Calp, una 
fundació que va ser promoguda inicialment 
pel rei Pere III24 l’any 1282 sota la fórmula: 
«…concedimus et damus vobis licenciam et 
plenum posse faciendi et construhendi de novo 
populacionem seu villam in loco vocato Ifach25…». 

El rei va enviar a Arnau de Mataró26 com 
«locator» o agent delegat del rei per a dur a terme 
la divisió i el repartiment de cases, solars i espais 
dels nous colons cristians en un enclavament 
de caràcter urbà, que estarà dotat d’espais de 
poder defensiu -turres et fortalicium-, polític, 
religiós -una església medieval-, fiscal -duana-, 
organitzatiu -magatzems i tallers- i domèstic, 
que servisca com a lloc on ha de concentrar-se 
tota la població cristiana que havia colonitzat 

el territori des de la segona meitat del segle XIII, i que es trobava fins aleshores dispersa 
per les alqueries del castrum de Calp (Ivars Pérez, 1987: 35-41; Torró I Abad, 1988-89: 
53-81; Menéndez Fueyo, 2009: 153-193; 2018: 361-387). 

23 L’adopció d’aquest terme no fa referència a cap enclavament urbà d’una tipologia concreta, ja que el 
mateix terme que s’utilitza en la documentació de fundació d’Ifac, clarament es formula com villam, molt 
diferent de l’assumit per l’equip des de l’inici del projecte. Pobla, vila, lloc o ciutat, totes són accepcions 
que no solament atorguen a Ifac les característiques urbanes intrínseques que la seua materialitat ha pogut 
identificar, sinó que fan referència a un fenomen urbà específic i concret.
24 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria Reial, Registre 46, foli 77.
25 Existixen diferents maneres de denominar el jaciment. Si observem amb deteniment les fonts documentals 
del segle XIV, podem trobar el terme com «Yffach» o «Ifach». Si atenem la toponímia i la seua actual 
translació valenciana, hauríem d’usar «Ifac», com fins ara hem denominat a la localització Penyal d’Ifac. No 
obstant això, i per respectar la nomenclatura dels documents farem de la denominació «Ifach», encara que 
referida exclusivament a la pobla medieval.
26 Realitza un paper molt similar al que trobem en altres viles i pobles del regne com en Vila Joiosa, amb 
la figura de Guillem Gilabert que actua com a delegat senyorial de l’almirall Bernat de Sarrià (Galiana 
Soriano, 2010, 13-17; Menéndez Fueyo, 2011a: 236) o com en el cas de Joan de Càmpol, rector de l’església 
de Sant Andreu de València que va ser nomenat repartidor per part del noble Pere de Montagut, senyor de 
Carlet, per a dur a terme el procés d’assentament de 54 pobladors (Guinot Rodríguez, Martí Oltra, 2006: 
187; Guinot Rodríguez, 2012: 179). Si existia un repartidor de les parcel·les, és que existia una idea prèvia 
de quin recinte urbà anaven a construir i, sobretot i més important, de quant espai i quin és el nombre de 
pobladors que havia de tindre el nou assentament urbà.
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Totes les dades indiquen que aquella primera ordre expressada en 1282 no va ser 
executada inicialment, sinó anys més tard, en l’estiu de 1297 quan l’almirall calabrés Roger 
de Llúria (1260-†1305) i la seua família, van rebre privilegi regi per a construir i poblar 
aquest lloc, aquesta vegada sota l’orde de Jaume II, considerant-se com la vertadera carta 
de poblament del lloc i la iniciativa de la Casa de Llúria com la seua acta de fundació.

Per tant, la construcció d’Ifach sembla tindre èxit mentre és un projecte dels Llúria27 
que compta amb el favor regi, qui encarrega aquesta tasca a un dels seus principals nobles, 
un almirall, considerat durant el regnat de Pere III com el «primus inter pares» després de 
les seues repetides victòries a Sicília i el Mediterrani enfront dels angevins i el Papat. La 
seua posició econòmica i la seua amistat i proximitat amb el Casal de Barcelona i la cort 
acreixen la seua posició socioeconòmica i territorial durant les últimes dècades del segle 
XIII, creant d’un autèntic estat senyorial.

La seua tasca i, sobretot la de la seua dona i hereva Na Saurina d’Entença († 1325) 
i la seua filla Na Margarida de Llúria i Entença († 1344), serà la de construir aquest 
enclavament urbà en els vessants del Penyal, consolidar una població concentrant a tot 
colon que visquera en el castrum de Calp i explotar al màxim els abundants recursos 
econòmics que presenta la costa, plenes d’extenses àrees de marjals i marenys, plenes de 
vida. Per a desenvolupar aquests objectius, es requeria triar un punt geogràfic d’especial 
rellevància i que permetera la construcció de ciutat «ex novo», partint d’un solar no habitat 
en un període recent. Els vessants del Penyal, malgrat el seu passat històric mil·lenari28, 
eren el lloc perfecte per a establir aquest enclavament. A aquestes circumstàncies s’unia 
el fet que el lloc ja havia sigut marcat per Pere III en 1282 com el més adequat pel seu 
ampli control del perfil costaner circumdant, considerada com l’autèntica línia que marca 
el llimes, l’espai a defensar per a evitar l’entrada d’enemics terra endins.

La pobla d’Ifach ve delimitada pel seu llarg perímetre emmurallat, amb més de 1000 
metres lineals conservats en els seus fronts nord, est i oest, actuant la roca ifacense com a 

27 La Casa de Llúria coincidirà en el temps amb dominis de gran entitat com el de l’infant Jaume en Xérica, 
Fernández d’Azagra a la comarca de Xelva, o Eximén d’Urrea en la baronia d’Alcalatén (Guinot Rodríguez, 
2012: 246). A aquests senyors se’ls entreguen vastes heretades convertides en senyorius perquè exploten el 
medi com en cap altre moment anterior s’havia documentat (García Oliver, 2013: 538).
28 El Penyal d’Ifac és custodi d’un enorme arxiu històric conservat en el subsol del seu vessant. A part 
de la pobla medieval, les prospeccions realitzades l’any 2005 amb motiu de l’inici d’aquest projecte, van 
revelar l’existència d’una sèrie d’assentaments premedievals d’enorme valor. En primer lloc, la presència d’un 
assentament situat en el Bronze Tardà-Ibèric Antic. Els materials d’aquest assentament van ser registrats 
entre els anys 1962 i 1964 pel Rvdo. José Belda Domínguez, en aquells dies Director Honorífic del Museu 
Arqueològic Provincial d’Alacant. També comptem amb un gran oppida d’època ibèrica, situat entre els 
segles V-IV a. de C., que va ser excavat parcialment per la Dra. Carmen Aranegui Gascó entre els anys 
1975-1977, i del qual s’han publicat alguns treballs (1973: 49-69; 1977: 51-59; 1978: 17-20; 1986: 53-54). 
També hi ha estudis més específics sobre algunes peces excel·lents documentades en el jaciment (Verdú 
Parra, 2009: 69-83; 2018: 107-127). Així mateix, comptem amb un assentament de la primera meitat del 
segle I a. de C., un recinte de pedra seca que s’ha considerat com un fortí (castellum) construït durant les 
guerres sertorianes, gràcies a les investigacions de l’Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i 
Patrimoni Històric (INAPH) de la Universitat d’Alacant (Sala Sellés, Bayo Fuentes, Moratalla Jávega, 
2013: 187-209; Sala Sellés, Moratalla Jávega, Abad Casal, 2014: 83). Després sembla existir un rerefons 
amb la presència de material residual d’època islàmica, datat en els segles X-XI, així com divers material que 
apareix fins i tot en els farciments d’algunes tombes cristianes del cimiterium d’Ifach, com un amulet de plom 
(Martínez Nuñez, Menendez Fueyo, 2009: 139-151).
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tancament natural pel sud. En el nostre 
cas, tots els indicis materials descoberts 
en els 15 anys que portem treballant i 
publicant en el jaciment, ens mostren 
una obra presidida per un alt caràcter 
defensiu que impregna tot el conjunt 
(Menéndez Fueyo, 2009; 154-193; 
2011: 139-160; 2014; Menéndez Fueyo, 
Pina Mira, 2018: 95-116; Menéndez 
Fueyo, Pina Mira, Ferrer Carrión, 2013: 
209-225; Menéndez Fueyo et alii, 
2015: 251-266), on se superposen les 
necessitats defensives a les residencials, 
atorgant a totes les obres una important 
presència monumental que servix també 
de missatge subliminar de la presència 
en el territori d’un poder senyorial fort, 
efectiu, sòlid. Potser la seua situació en 
la costa, frontera del nou regne, amb les 
recents revoltes mudèjars ja sufocades, 
i, sobretot, les ràtzies nasries de 1304 
foren claus per a dotar a Ifach d’aquell 
caire militar front al residencial.

Però la importància de les restes excavades a Ifach no es limita únicament a 
l’arquitectura militar. L’excavació entre els anys 2008-2010 de les restes de l’església 
medieval va permetre exhumar un dels edificis religiosos més antics i importants de la 
comarca, on les troballes monetàries sobre paviment i les datacions amb C14 per mostra 
òssia, permeten situar la construcció de l’edifici en la primera meitat del segle XIV, sota 
l’auspici de Na Margarida de Llúria, filla de l’almirall i senyora d’Ifach entre 1325-1344. 
L’església respon a una imponent construcció de gran grandària, de planta rectangular, 
amb una longitud estimada de 25 metres i una amplària de 14 metres, la qual cosa 
li atorga una superfície aproximada de 400 m2 i una altura d’entre dos i tres metres 
conservats. Està construïda amb una única nau central i comptava amb dues capelles 
laterals (Menéndez, Pina, Kiss, 2018: 117-144).

Entre la resta de construccions documentades -fins a un total de 12 edificis- podem 
destacar l’anomenat Edifici 4, al qual considerem una xicoteta duana situada en la 
rodalia del sistema d’accés a la ciutat, que compta amb una balança de pesatge de fardells 
de gran grandària per al control i pagament del portatge. També els edificis 1, 2, 3 i 
8, considerades zones d’emmagatzematge i treball col·lectiu vinculades amb el pomeri 
o carrer principal que discorre en paral·lel al recinte emmurallat, actuant com a vial 
vertebrador de l’urbanisme de la pobla (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2018: 45-94).

Però entre tots, sens dubte, hem de destacar l’Edifici 6 que és, sens dubte, l’estructura 
millor conservada i més sòlida que hem detectat als voltants de la Porta d’Ifach. Una 
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Vista zenital de les restes de la Pobla d’Ifac on es marca el recinte emmurallat i els edificis identificats fins al 
moment. Arxiu Gràfic MARQ.

Vista panoràmica de les restes de l’església d’Ifac i del seu cimiterium medieval. Arxiu Gràfic MARQ.
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construcció de dues plantes i 100 m2 que actua com «caput mansum» o «domus» on residix 
el poder feudal en mans dels representants de la Casa de Llúria allí desplaçats. La seua 
planta baixa està dotada d’un banc corregut que ocupa les tres quartes parts de l’espai 
interior, en el qual s’han localitzat dos espais situats en els extrems de l’edifici. A l’est, 
quasi davant mateix de la porta d’ingrés i entre les bancades de formigó, s’ha localitzat 
un braser i una pila de pedra que tenia un cànter pràcticament complet al seu costat, 
elements que semblen configurar un espai dedicat al descans de la tropa o d’aquells que 
tenien la missió de vigilar i defensar les portes i la cambra d’accés a l’interior de la pobla, 
situades al nord de l’edifici i clarament vinculades amb aquest edifici.

D’altra banda, en l’extrem oest, una vegada desapareixen les bancades, hi trobem 
un espai dominat per l’empremta d’una llar construïda en carreus i per diverses pedres 
tallades de gran grandària alineades, que indiquen la possible existència d’una gran taula 
de treball. A banda hem documentat abundant registre ceràmic de vaixella de taula: 
plats, escudelles, pitxers per al vi i cànters per a l’aigua, així com ceràmiques de foc i 
cuina, fonamentalment, olles, cresols i morters. La presència de la llar, el registre de 
vaixella de taula, cuina i magatzematge sembla indicar que aquest sector de la planta 
baixa estava més dedicat a les tasques domèstiques, centrat en la preparació i gestió dels 
aliments que havien de consumir la tropa i els habitants de la planta superior.

La planta superior ha aparegut completa en un gran nivell d’ensulsiada documentada 
a l’interior de l’edifici. Allí, mesclat amb grans fragments de tapiera procedents de les 

Vista panoràmica de les restes actuals de la Domus Llúria (Edifici 6) i de la Porta nord d’Ifac. Arxiu Gràfic MARQ.
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A dalt, ceràmiques decorades documentades en la planta baixa de la Domus Llúria: 1-7. Produccions en verd 
i manganés; 8-9. Produccions en blava i daurat; 11. Produccions esgrafiades; 12-13. Pitxers per al servei 

de l’aigua o vi. A baix, ceràmiques de foc, cuina i il·luminació documentades en la planta baixa de la Domus 
Llúria: 1-5. Olles; 6-7. Morters; 8-9. Cresols; 10-12. Grials; 13-14. Cadafs; 15-19. Cànters. Arxiu Gràfic MARQ.
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parets de la domus, han aparegut les mènsules de pedra tallada i les restes del bigam de 
fusta que sostenien la planta superior, i el paviment de rajoles, disposats al llarg i través, 
que integrava el sòl de l’estada. A més, distribuïts pels voltants de l’edifici hem localitzat 
les restes dels 5 finestrals del tipus coronella – finestres geminades amb arcades de mig 
punt i trevolades- que estaven decorats amb capitells de rosetes dodecapètales i palmes. 
La troballa d’un d’aquests capitells va permetre afrontar l’estudi de l’edifici i confirmar 
que es tractava d’una obra amb una cronologia situada en la primera meitat del segle 
XIV i amb una enorme difusió per tot el territori de la Corona d’Aragó (Menéndez 
Fueyo, 2018).

Creiem que aquest edifici no actuaria només com a espai residencial de tipus senyorial, 
sinó que també hauria de funcionar com un lloc on es mostrarà el múscul del poder 
feudal. És evident que aquest espai -meitat domèstic-defensiu, meitat residencial- està 
destinat a albergar a les elits governants d’Ifach; bé, els membres de la Casa de Llúria, 
allí desplaçats temporalment per a atendre les seues propietats; bé els representants de 
la família, que exercixen la feina de casa d’administradors i s’encarreguen de la gestió 
interna i defensiva de la ciutat29. 

Per tant, l’aixecament d’aquest enorme recinte emmurallat de 1.000 metres lineals 
i de totes les construccions del seu interior no sembla haver sigut una obra senzilla, ni 
flor d’un dia, ni tan sols part d’una pobla fracassada. Els detalls observats en la seua 
fonamentació, la manera de cosir les torres als llenços per a oferir una estructura solidària 

29 Gràcies al treball de l’investigador Agustí Galiana hem pogut conéixer la figura de l’italià Lorenzo 
Tascione -també conegut com Llorenç Taxò-, que va actuar com a procurador i representant dels interessos 
de Na Margarida de Llúria i Nicolau Janvilla, Comtes de Terranova i senyors d’Ifach i la residència dels 
quals en la pobla poguera haver sigut aquest edifici (Galiana Soriano, 2018: 297-306).  
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en els esforços, l’ús d’escalinates per a salvar els desnivells o l’estratègica disposició dels 
desaigües d’evacuació per a evitar els embassaments als carrers, ens mostren que estem 
davant una obra que sorgix d’una planificació prèvia, no de l’atzar30. A més, l’ús de 
materials nobles com el carreuat llaurat en aquells punts bé d’obertura com a portes 
i finestres, o bé de reforç com a cantonades de talussos o contraforts, ens indica un 
laboriós i ingent treball de talla i de col·locació, reforçant les tàpies del centre de les 
estructures. La pedra tallada atorga al conjunt una monumentalitat pròpia d’obres que 
desitgen perdurar, que desitgen ser vistes i enteses com la màxima expressió d’un poder 
institucionalitzat. Perquè estem convençuts que les muralles d’Ifac són, sens dubte, el 
primer i més important element de visualització del poder senyorial en el territori.

Però més enllà de la part constructiva, l’aportació històrica d’Ifach se sustenta en els 
seus pobladors, trobats en el cimiterium de la pobla (Malagutti, Menéndez, Pina, 2018: 
145-178), l’origen del qual coneixem gràcies a la mateixa ordre de construcció de la pobla 
de 1297: «...debeatis habitare et hedificare domicilia vestra...» en la qual tots els residents 
cristians en el terme castral de Calp han d’abandonar les seues alqueries i masos per a 
concentrar-se, construir i ocupar el nou emplaçament triat en els vessants del Penyal.

Per tant, els pobladors i vassalls de la Casa de Llúria que tingueren l’habitatge 
particular principal o capmajor en les alqueries de Benissa, Teulada i Calp, així com els 
habitants existents en la resta del terme, havien de traslladar-se fins a la roca ifacense i 
construir la nova pobla en la qual havien de residir. L’aspecte de la seua participació en la 
construcció és altament important per al desenvolupament de la nostra investigació en 
el jaciment, perquè s’ha convertit en el principal axioma d’explicació i anàlisi de la seua 
fundació: els pobladors d’Ifach són els seus constructors. Ni les cartes de població, ni els 
privilegis atorgats pel rei en pergamins que certifiquen el poder, són tan definitivament 
impactants enfront de la població com l’aixecament d’una construcció que reflectisca la 
capacitat del nou poder sobre el territori.

D’aquesta forma, Ifach se’ns mostra com un dels epígons de la primigènia 
senyorialització de les terres meridionals valencianes i constituïx un fermall de luxe 
al projecte de la Casa de Llúria. Set dècades de vida, de poblament no interromput, 
d’activitat econòmica i de funcionalitat militar i política que definixen a aquesta pobla 
en una difícil posició de frontera marítima.

Els seus pobladors viuran dedicats a l’explotació del territori, com demostren les dades 
ambientals documentades (Ntinou et alii, 2013: 115-128; Carrión, Badal, Ntinou, 2018: 
343-360), que ens parlen amb claredat d’una activitat centrada en el bestiar i l’explotació 
dels espais agrícoles en els vessants de les muntanyes, amb una clara tendència a la caça 
i, sobretot, a la pesca (Vargas Girón, 2018: 245-254), on s’inclou la recol·lecció costanera 

30 Segurament, Arnau de Mataró comptaria amb un «magister» o arquitecte que traçaria les línies 
organitzatives bàsiques amb urbanisme ordenat, certament diferent del que podem localitzar en les pobles 
urbanes del pla, però que sí que sembla respondre a una planificació prèvia. En primer lloc, ho apreciem en 
la disposició en terrases dels edificis a l’interior de la pobla, en la qual s’aprofita al màxim, els desnivells i 
replans que l’orografia de la roca ifacense va generant en el seu descens cap al mar. Fins ara hem documentat 
restes constructives en les dues primeres. No obstant això, considerem que han d’existir més plataformes 
a mesura que s’ascendeix cap a la base del penyal, encara que nosaltres, per les delimitacions dels espais 
d’actuació al parc, només ens hem centrat a treballar les que es troben més pròximes al recinte emmurallat.
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de mol·luscos com a complement d’una dieta pobra en proteïnes (Luján Navas, 2018: 
321-330), plena de farinetes de cereal i escassa de carn, on les elits que residien en la 
pobla podien permetre’s certs luxes en el consum d’animals de poca edat amb carns joves 
i tendres com en el cas d’ovelles (borreguet) i porcs (porquet) (Benito Iborra, 2018: 307-
320). 

Mapa de distribució de les alqueries documentades en el castrum de Calp després de la conquesta feudal i els 
moviments de trasllat cap al nou emplaçament a la Pobla d’Ifac a inicis del segle XIV. Arxiu Gràfic MARQ.
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LA TORNADA ALS CAPMAjORS. L’OCÀS D’IFACH I EL DESENVOLUPAMENT 
URBÀ DE CALP, BENISSA I TEULADA
L’ocàs ifacense va arribar en forma de destrucció durant la segona meitat del segle XIV, 
quan es produïxen els atacs bèl·lics de l’any 1359 (Cabezuelo Pliego, 1991; 2015: 116-
150) i, sobretot, el setge de tres mesos a inicis de l’any 136531, que incidiran notablement 
en la vida de la pobla, generant un èxode progressiu de pobladors que culminarà amb un 
definitiu abandonament a inicis del segle XV. Les datacions oferides pel C14 de mostra 
òssia del cimiterium ens indiquen tal evidència –any 1410-1415- així com les referències 
documentals de què disposem, que ens parlen de la inexistència d’habitants l’any 1400 
quan els corsaris utilitzen les ruïnes per a desembarcar i fer tràfic de persones sense 
que hi haja defensa ni cap vigilància que els impedisca fer els seus negocis (Hinojosa 
Montalvo, 2004).

Disposem d’algunes referències de la segona meitat del segle XIV (Ivars Cervera, 
1983: 269-270) on es detecta el progressiu abandonament d’infraestructures importants 
per a la vida quotidiana, com el forn de pa32, del que no es cobraven rendes des de 1369, 
quatre anys després del setge de Pere I de 1365. En dates posteriors, l’any 1383 -3 
anys abans de la segregació del terme- trobem un registre de les «albaquies»33 (deutes) 
contretes, que ens traslladen una xifra no superior a 100 individus (Campón Gonzalvo, 
Pastor Fluixà, 1989: 98) número que considerem més factible amb les restes conservades 
en el  cimiterium, on ja s’han documentat quasi un centenar de cossos (Malagutti, 
Menéndez, Pina, 2018: 158).

Amb les ruïnes recentment abandonades sorgix la temptativa de l’any 1418, un 
frustrat projecte de repoblació que el rei Alfons V el Magnànim realitza en l’abandonada 
pobla a càrrec del «sobreçequier» xativí Guillem Serra i un grup de 39 famílies (García 
García, 1986: 167-174; Ivars Pérez, 1987: 35-41; Menéndez Fueyo, 2009: 152-193). En 
el document d’aquesta carta pobla fallida34, queda patent la necessitat de reedificació o 
reparació d’Ifach, recordant uns fets encara vius en la memòria: «…lo qual cinquanta anys 
ha passats per genoveses, ladonchs enemichs del senyor rey e nostres, fon destruhit e posat en 
cruel ruhina, e de ladonchs a en qá si astat contínuament inhabitable e despoblat…» (García 
García, 1986: 169), assenyalant l’existència dels tres elements fonamentals marquen la 
vida de la pobla: Muralles, cases i església: «…que aquella sia convertida en reparació e obres 
de la ecclésia, murs e fortalea del dit loch…». 

31 El rei Pere I de Castella va establir un setge entre els mesos de gener a març de 1365 sobre la pobla d’Ifach, 
l’emplaçament de la qual ja havia sigut reconegut en la campanya de 1359 amb un atac preventiu a l’espera 
de la flota aragonesa de Bernat de Cabrera (Cabezuelo Pliego, 2015). Tots els indicis semblen indicar que 
es van situar en la llengua de terra que connecta el tómbol amb terra ferma, en la partida coneguda com el 
Realet. Coincidint amb aquesta denominació sabem que Pere I va emetre diversos documents des del «Real 
de Calp», campament on tenia instal·lada la seua tenda i que podria coincidir amb la partida del Realet. 
Des d’ella, el rei castellà va sotmetre a la pobla a durs atacs amb «VII engenyos», segurament fonévols o 
trabucs (trebuchets). Per a més informació, Arxiu de la Corona d’Aragó, reg. 1204, f. 43r; 3-II-1365, Tortosa 
(Galiana Soriano, 2018: 305).
32 Arxiu del Regne de Valencia, Maestre Racional, núm. 9.599, fol. 1-92.
33 Arxiu del Regne de Valencia, Maestre Racional, núm 9.599, fol. 18-22.
34 Arxiu Històric Nacional, Osuna, Lligall nº 1175-76.
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No obstant això, el resultat final va ser l’abandonament del plantejament inicial 
per la falta d’implicació de la població. Més que ser interpretat com una eixida a la 
crisi socioeconòmica baixmedieval en sentit de recuperació demogràfica, poblacional i 
monetària, ha de situar-se com un intent fallit en resposta a una crisi, com una pruïja 
de recuperació econòmica, que lluny de tindre un àmbit local, particular i propi d’aquest 
lloc o de la comarca, s’albira com a general, on ha de participar tot el regne de forma 
generalitzada (García García, 1986: 171).

L’abandonament d’Ifach35 portarà com a conseqüències el final del període senyorial 
i retornar al domini real, encara que sota la figura del Comtat de Dénia, i el trasllat 
de la població resident en Ifac de tornada cap als seus capmajors d’origen, la qual cosa 
les suposarà una enorme injecció demogràfica que servirà per a generar el procés de 
segregació i partició del castrum de Calp l’any 1386, creant-se els tres municipis que hui 
coneixem com a Calp, Benissa i Teulada36. Per tant, fins als anys 1370-1390 no podem, ni 
hem de parlar d’una genuïna creació de viles urbanes en aquests llocs. La construcció de 
la pobla d’Ifac, dins de l’estratègia real de concentració poblacional, impedix que vegem 
un desenvolupament urbà sòlid d’aquests enclavaments.
 
LA POBLA DE BENISSA
Com ja hem assenyalat, els esments documentals sobre la Benissa medieval són escasses 
i dubtoses, centrades en la documentació oferida pel Repartiment, que situa l’ocupació 
d’una possible alqueria musulmana en la primerenca data de 1248, on es lliuren 123 
jovades a diversos colonitzadors entre els quals trobem a Bernat Avellà (Campón 
Gonzalvo, 1987). L’alqueria musulmana, com totes les que trobarem en el castrum de 
Calp, se’ns mostra en l’actualitat com una entitat evanescent, detectable només gràcies 
als materials localitzats en algunes sitges dels números 38 i 40 del carrer de la Puríssima 
(Vidal Bertomeu, Castelló Costa, 2010; 2012), que han sigut interpretats com a materials 
d’una alqueria islàmica (Roselló Verger, 2017: 287), però que apareixen al costat d’un 
diner de velló de Pere III, una moneda d’una vida útil més àmplia que el seu regnat 
(Sánchez Signes, 2018: 275), diferents didals que la seua cronologia i ús poden ser tant 
islàmics com cristians, i uns materials ceràmics que la seua cronologia no podem situar 
més enllà de la segona meitat del segle XIV i primera meitat del segle XV, dates que 
creem més ajustades per a la datació d’aquests conjunts.

Tampoc han aparegut les restes constructives vinculades amb un assentament previ 
a la conquesta en les excavacions realitzades en la plaça de l’Església Vella, sent, escasses 

35 Alguns intents se succeiran en segles posteriors, encara que tots infructuosos, com el del memorial per a 
la defensa de la costa de l’enginyer italià Giovanni Baptista Antonelli en 1562, explicat en el primer capítol 
d’aquesta mateixa obra (Menéndez Fueyo, 2016: 252) o el fallit memorial de transformació de l’església 
medieval en fortalesa per a la defensa contra els corsaris del Marqués d’Ariza en 1623 (Campón Gonzalvo, 
Pastor Fluixà, 1989: 177-180; Menéndez Fueyo, 2018: 120-124). No va haver-hi recuperació i les pedres 
d’Ifach van llanguir lentament en els segles posteriors, enterrades per les arenes del temps fins a quasi la seua 
completa desaparició.
36 Una idea que ja va ser esbossada per Josep Ivars Pérez i Joan Ivars Cervera en estudiar amb profunditat 
la documentació existent sobre la vila de Teulada (1988: 59). Nosaltres, des del registre material i l’estudi de 
la documentació oferida per la pobla d’Ifac coincidim en aquest plantejament, que és el que s’aprecia en les 
pàgines d’aquest treball.
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les restes ceràmiques identificades com a mostres residuals de l’ocupació cultural islàmica 
del raval islàmic de Benissa (Boronat Soler, 2008). Només la toponímia aporta un clar 
substrat cultural islàmic, d’altra banda gens inusual, que no puguem percebre en la resta 
del territori o que siga recollit per les fonts posteriors a la conquesta (Crespo Mas, 
Banyuls Pérez, 2014: 151-193). 

Sense poder confirmar amb claredat l’existència d’un assentament cristià entre finals 
del segle XIII i la primera meitat del segle XIV, hem de traslladar-nos fins a la segona 
meitat del segle XIV per a trobar esments concrets a la construcció d’un assentament 
urbà a Benissa. La documentació utilitza el cens d’albaquies de 1381 –igual que ocorre a 
Ifac- per a assenyalar que hi havia a Benissa 56 focs de cristians vells (uns 250 habitants) 
que es mantenen l’any 1382 -4 abans de la segregació- quan es mana tancar la nova vila 
amb una muralla (Campón Gonzalvo, 1987), i que es veuen augmentats a 71 llars (uns 
320 habitants) a inicis del segle XV, amb la pobla d’Ifac completament abandonada 
(Pastor Fluixà, 2005).

La construcció de la muralla en 1382 és la prova més evident del creixement urbà 
d’un enclavament, que es veurà dotada de quatre torres en les cantonades (Banyuls Pérez, 
2015: 250), per a guardar una població cristiana traslladada des d’Ifac i assentada al 
voltant de l’Església Vella o de Sant Pere Apòstol, el temple cristià ideat com a peça 
defensiva aïllada a l’interior del recinte, que va ser alçat cap a l’any 1370, reformat entre 
1551 i 1590, i demolit en 1948 per problemes estructurals. Els carreus de l’edifici van ser 
emprats per al clavegueram, i les dovelles per a les fonamentacions d’un escorxador públic 
localitzat en els voltants del Pou de Baix (Boronat Soler, 2008). No obstant això, la seua 
solidesa havia de ser escassa perquè no han quedat més testimonis que el toponímic de la 
plaça del Portal, que ara emboca el carrer de la Puríssima des de l’Ajuntament, i el fàctic, 
de la part de darrere de les cases dels números 22-24 que donen al carrer de Santa Bàrbara. 
És probable que hi hagués una altra porta a l’encreuament entre el carrer de la Puríssima i 
l’actual del P. Pare de Benissa, el camí més freqüentat (Roselló Verger, 2017: 288).

Planta de la pobla medieval de Benissa amb els seus diferents recintes, segons les dades de A. Banyuls García 
(2015) i J.V. Roselló Verger (2017). En gris, les zones d’actuació arqueològica en el recinte medieval dutes a 

terme per Arpa Patrimoni l’any 2008.
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Caldrà esperar a les últimes dècades del segle XV i sobretot, al segle XVI perquè a 
Benissa s’aprecie un creixement poblacional sòlid amb la presència de 117 focs (quasi 500 
persones). Aquest augment demogràfic va precisar la dotació d’un nou raval rectangular 
de 3.550 m2 a ponent del carrer del Bot -ara carrer Francesc Sendra-, la construcció d’un 
hospital –ocupat ara per l’Ajuntament actual-, i sobretot la reforma iniciada l’any 1551 
del temple cristià, per a convertir-lo en una fortalesa, amb l’edificació d’una nova torre 
angular al límit del perímetre exterior del raval (Banyuls Pérez, 2009: 14), que permetera 
fer front als atacs de l’armada barbaresca algeriana de Jayr el-Din Barba-rossa Pasha 
(1475-1546) i Salah Rais Pasha (1488-1568).

LA POBLA DE TEuLADA
En el cas de Teulada ens trobem amb un esquema molt similar. Els primers esments, com 
ja hem indicat anteriorment, es remunten a 1248, al Repartiment, però la confirmació 
d’aquest fet sembla difícil. Caldrà esperar fins a l’11 d’agost de 1277 quan Pere el Gran 
va lliurar al cabdill almogàver Bernat Duran terres de diverses alqueries unides per a 
repartir entre cent colons repobladors. El soldat llicenciat exerciria de locator amb no 
massa èxit fins al segle següent (Guinot Rodríguez, Ivars Cervera, 2003), on Teulada serà 
descrita com una reduïda comunitat de llauradors (Guinot Rodríguez, 2003). El fracàs 
d’aquest primer intent va obrir la porta a la concentració poblacional en la recentment 
fundada pobla d’Ifac en 1297.

Només trobarem proves d’un desenvolupament constructiu important a partir de 
1377 quan la documentació ens confirma la construcció del temple cristià l’any 1377 en 
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assenyalar «...la dita universitat de Teulada vol et 
entén construhir, edifficar e fundar una esglesia en lo 
dit lloch de Teulada con ne haja obtenguda licència 
et comissió del reverend bisbe de Valencia...»37 
(Ivars Pérez, Ivars Cervera, 1988: 49).

Per a protegir el temple i a la població que 
anava traslladant-se progressivament des d’Ifach 
a partir de 1365, sembla construir-se un primer 
recinte defensiu de la vila, delimitat per un 
recinte emmurallat de forma quasi quadrangular 
–anomenat «quartijo»38 a la documentació de 
1551 i també «fortí»-, d’uns 115 x 130 metres 
amb sengles torres que defensaven la cresta 
(Ivars Pérez, Ivars Cervera, 1988: 59). Les 
proves de la seua existència s’han trobat en els 
18 sondejos arqueològics realitzats l’any 2008 
entre la plaça de l’Església i la llista de carrers 
que desemboca en la plaça dels Porxes39, sota la 
direcció de Josep Castelló Marí. Les troballes 
van demostrar que la construcció del recinte no 
es pot retrotraure més enllà de l’últim terç del 
segle XIV (2009: 131-134; 2010). En concret, 
ens referim al sondeig núm. 2, realitzat en la plaça de l’Església, on es van descobrir les 
restes d’una torre semicircular de 4,60 metres d’amplària, unida a un llenç de muralla del 
qual es conservaven 8 metres de longitud en direcció a l’anomenada Porta de la Barbacana. 
Aquest bastió s’asseia sobre les sitges núm. 3 i 9 que van ser amortitzats amb ceràmiques 
datades a finals del segle XIV, encara que una ullada preliminar als materials de totes dues 
sitges ens mostra que aquest material conviu amb una alta concentració de materials del 
segle XV que serien els que li donarien la cronologia correcta a la seua amortització40. 

37 Arxiu del Regne de València, Processos de Madrid, L, núm. 86.
38 Arxiu del Regne de València, Processos de Madrid, 2283, 83
39 Els sondejos es van realitzar als carrers Doctor Moll, Divina Pastora, Vives, l’Hostal, Mig i la Plaça dels 
Porxes i la seua connexió amb el carrer Colón. Agraïm al director de les excavacions Josep Castelló Marí, 
el fet d’haver-nos deixat consultar la memòria descriptiva dels treballs realitzats en el centre històric de 
Teulada durant l’any 2008.
40 Formalment, dominen les peces amb base còncava, així com les escudelles amb orelletes, que són trets 
clarament tardans de les produccions valencianes i que no solen mostrar-se abans del segle XV (Lerma 
Alegría, Badia Capilla, 1992: 33). En el decoratiu es detecta un alt nombre de produccions en blau cobalt 
amb motius zoomorfs –destaquen dos exemplars amb un conill en el bol i en el solero- enfront de la 
més baixa presència de ceràmiques en verd i manganés, on s’aprecien els motius pseudoheràldics d’àmplia 
cronologia, que demostren el canvi de tendència en les produccions valencianes de les quals hem oferit un 
primer avanç en dates molt recents (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2019). A més, s’observen produccions 
en blau i daurat i en reflex metàl·lic decorades a l’interior amb bandes verticals, alternant un farciment de 
tres roleus, que no són una altra cosa que versions esquematitzades de l’antic atauric islàmic, amb punts i 
triangles farcits de daurat, sent una sèrie tremendament popular en el repertori ceràmic valencià de finals del 
món medieval. Tenim a Paterna l’origen d’aquestes produccions (Mesquida García, 2001: 765, número 94).
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El recinte embrionari de la vila de Teulada va ser enderrocat cap a finals del segle XVI 
per a la construcció de l’actual església de Teulada. Un nou recinte d’una extensió major 
s’alçava al 1582 «a hun cantó de la vila» adossat a l’esglèsia (Banyuls Pérez, 2015: 250). 
El flanc nord està ben marcat al plànol cadastral per la tàpia que limita el fossar fins a 
la cantonada de l’actual carrer de les Roques amb el de Germanes Oliver -abans, camí 
del Fossar-, on queden restes del mur. La torre del Rellotge i la porta de la Barbacana 
formaven part del llenç oriental que seguia pel carrer de Migdia. El mur meridional 
tancava els solars inferior del carrer d’Avall amb un tram recte de 130 m. La muralla 
de ponent -d’uns 80 m.- contenia el portal d’Avall i el portalet que pel carrer de la 
Mangueta donava als Porxes i corria paral·lel al carrer de les Roques (Roselló Verger, 
2017: 285). El rombe inclós de 110 x 118 metres cobrix una superfície de 13.300 metres 
quadratos i encabiria unes 140-150 cases (Ivars Pérez, Ivars Cervera, 1988: 65).

LA POBLA DE CALP 
Finalment ens queda el cas de la vila de Calp, potser la que menys actuacions ha tingut 
en aquests anys. D’altra banda, el que podem indicar fins ara de la vila de Calp procedix 
de la documentació històrica més que del registre arqueològic. D’aquest últim, sabem 
que Calp partix d’una alqueria islàmica que hem qualificat en altres treballs com d’una 
ocupació evanescent (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2016: 166; Menéndez Fueyo, 2018: 
365), encara que existix un rumor de fons centrat en un escàs conjunt de materials 
localitzats als voltants del tossal on se situa el nucli antic i que certifiquen l’existència 
d’un assentament entre els segles XII-XIII (Pina Mira, 2012). 

Més enllà de les anotacions que hem revisat abans del Repartiment, les aportacions 
documentals semblen provar l’existència de la «alcheriam» de Calp entre els anys 1258 
(Torró Abad, 2012: 238) i 1277 (Crespo Mas, Banyuls Pérez, 2014: 151-193), sent el 
lloc idoni per a concentrar a bona part de pobladors musulmans que hi havia en la zona 

Materials ceràmics datables en l’últim terç del segle XIV- segona meitat del segle XV pertanyents a les 
excavacions en el barri antic de Teulada. Cortesia de J. Castelló Marí.
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més pròxima al castrum de Calp quan es funda Ifach, conformant el que podria ser una 
moreria en època cristiana. Els materials documentats en les obres de la Casa de Cultura, 
en la zona coneguda tradicionalment com la Coma de la Moreria, podrien confirmar 
aquesta asseveració, en coincidència amb l’expressat en l’informe de Fabià i Fuero (Ivars 
Cervera, 2007, Pina Mira, 2012).

Arqueològicament, les petjades conservades del recinte emmurallat medieval són 
molt escasses (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2016: 165-186), si bé podem inferir que 
disposava d’un únic recinte emmurallat que se circumscrivia a la part alta del tossal 
coincident amb la trama de l’actual barri antic de la localitat, el traçat del qual s’estenia 
al llarg dels carrers Campanar, Torrasses, Santíssim Crist, Rector Penyalba i plaça del 
Beat Francesc Sendra. Aquesta localització coincidix amb l’exposat en les planimetries 
realitzades per l’enginyer cap Nicolau Bodín i Benet i pel seu ajudant l’enginyer Charles 
Souvillard Desnaux entre els anys 1746-1748, hui custodiades en l’Arxiu General de 
Simancas41, que mostraven els diferents projectes que es plantejava realitzar per a la 
millora de la fortificació calpina. Aquests plànols, modèlics pel seu detall i profusió de 
dades, ens permeten accedir a una visió completa de les restes que conformaven les 
muralles medievals de Calp en aquest moment, i ens permeten realitzar una regressió en 
el temps fins a les primeres fortificacions.

41 Arxiu General de Simancas, Secretaria de Guerra, Lligall, 03720. Signatura actual: MPD, 25, 087.Amb 
carta del Duc de Cailús al Marqués de l’Ancorada, Real de València, 28 de juny de 1745; i carta de don 
Mateo Calabro, València, 27 juny 1745, al Duc de Cailús acompanyant càlcul de les objeccions que necessita 
la vila de Calp.
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Els plànols encara mostren alguns traços de la seua disposició, si bé emmascarats 
per obres i reformes posteriors. D’aquesta manera, ens trobem davant un esquema 
constructiu on el perímetre emmurallat, disposat en llenços en cremallera, estaria dominat 
per una gran torre central. D’aquesta torre es fa ressò el pare Vicent Castelló42, cura 
rector d’Altea, qui descriu la nostra comarca costanera en el segon terç del segle XVIII, 
i ressenya en la seua crònica: «… Siguiendo la costa a la parte de levante desde el Cabo Toix, 
está la villa de Calp que dista media legua de dicho Toix, murada de 200 casas, distante del 
mar medio cuarto de legua, sobre una corta eminencia con dos portales, uno al oriente y otro 
al poniente, tiene en su centro una torre elevada de bastante fortificación, obra antigua y a la 
misma parte una Ermita de San Salvador, en el remate del Calvario...». Aquesta cita i altres 
referències documentals van permetre els investigadors Jaume Pastor i Fluixà i Júlia 
Campón plantejar una reconstrucció -realitzada per Lluís Serna- (1989: 204) del que 
podrien ser les muralles medievals de Calp, situant una gran torre defensiva a la part alta 
del tossal amb una muralla que envoltaria el que hui en dia correspon amb el traçat d’un 
recinte emmurallat reformat l’any 1520.

Aquesta torre, coneguda popularment com «El Matxo», estava destinada a polvorí. Va 
ser enderrocada a finals del segle XIX i en el seu solar van ubicar la Creu dels Caiguts 
després de la Guerra Civil (Campón Gonzalvo, Pastor Fluixà, 1989: 201). Aquest recinte 
de reduïdes dimensions i la torre, degueren estar realitzats en mamposteria travada amb 
morter de calç. Però, a més de la torre, el recinte comptava amb un sistema d’accés en 
colze, l’encara anomenat el Portalet, demolit en 1923 i situat en el lloc on hui s’alça 
l’Edifici del Rellotge -antic Ajuntament i actual sala d’exposicions municipal-. Es tracta 
d’una doble entrada en colze similar a altres trobades en viles d’aquest mateix període, 
cas de Penàguila (Torró Abad, Ivars Pérez, 1992-1993: 472-482), Alcoi (Torró Abad, 
2006, Torró Abad, Segura Martí, 2008: 6-71) o Pego (Martí Oltra, 1997: 15-19; 2004: 
33-41, Guinot Rodríguez, Martí Oltra, 2006: 183-216). Aquest tipus d’accessos són 
típics d’alguns d’aquests recintes urbans, on s’afigen elements poliorcètics a les portes 
d’ingrés que dificulten l’ingrés en cas d’atac.

Les primeres referències que oferix la documentació històrica sobre la fundació de les 
muralles de Calp podem situar-les l’any 1338, si bé és cert que aquestes notícies també 
inclouen les reformes en les defenses de Dénia i en la Pobla d’Ifach43, que sabem no van 
ser realitzades, pel que no podem assegurar que les reformes ordenades per a Calp sí 
es materialitzaren. En canvi, sí que coneixem que Alfons el Vell, Comte de Dénia, una 
vegada acabada la guerra amb Castella l’any 1375 i dins d’una política d’atracció de nous 
pobladors al nucli de Calp, va decidir destinar part de les rendes recollides en el territori 
a «obrar e enfortir el mur de dit lloch» (Campón Gonzalvo, Pastor Fluixá, 1989: 110), i 
finalment les reparacions es van realitzar en 1376, unes dates que semblen coincidir en el 
temps amb els desenvolupaments defensius i urbans de les viles de Benissa i de Teulada 
com ja hem revisat.

42 Referència publicada per l’investigador local Andrés Ortolá Tomás en el seu enllaç web www.
historiadecalp.net
43 En el cas d’Ifach, aquestes reformes comportaven la reducció del nucli habitat i del seu perímetre defensiu, 
fet aquest que les nostres excavacions arqueològiques en la pobla medieval han refutat.
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Dalt, pla de les restes del possible recinte emmurallat d’època medieval de Calp en el Pla de la vila de Calp que 
demostra l’estat de la seua mala existència, amb la situació dels seus immediats ravals, etc. per Nicolau Agustí 
Bodín i Bellet. Any 1745. Espanya. Ministeri de Cultura. Arxiu General de Simancas. Baix, el recinte emmurallat 
medieval de Calp que pot seguir-se actualment pel centre històric de la localitat. En gris, els elements desapareguts 
hui dia i documentats en el plànol de Nicolau A. Bodín i Carles Desnaux de 1745.
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A MANERA DE CONCLUSIÓ
De tot el que fins aquí hem exposat, podem extraure algunes conclusions de caràcter 
general:

- La conquesta feudal del castrum de Calp va comportar l’ocupació dels assentaments 
fortificats en un clar procés d’encastellament i apropiació de les antigues estructures de 
defensives i de control del territori islàmic de Calp. Aquest procés es va materialitzar 
utilitzant als milites castri, almogàvers veterans de les campanyes de conquesta, que reben 
terres i poder com alcaids a canvi de defensar el territori, assentant una escassa base 
poblacional que deu encara bregar contra una majoritària població islàmica alçada en 
armes sota el comandament del wazīr Muhammad ibn Hudayl, més conegut com al-
Azraq.

- La construcció territorial del Regne de València s’establix a partir de la dualitat 
formada pel concepte de conquesta militar, que acaba generant l’expulsió de bona 
part del teixit social d’un sharq al-Andalús en dissolució, i per la reocupació d’aquests 
espais amb població immigrant traslladada des de tots els espais de la Corona d’Aragó. 
Aquest procés va ser gradual, mai dràstic i va estar plena de modificacions, inseguretats 
i desequilibris que precisen un seguiment profund per a entendre totes les situacions 
generades.

- Que els segles XIII i XIV van ser centúries d’enormes canvis on les conjuntures i 
condicionants d’un territori a principis de segle no tenen de cap manera res a veure amb 
el que podem trobar 40 o 50 anys després. Les tradicionals forquetes històriques «segles 
XIV-XV» com si foren un mantra cronològic que actua unit, han de ser bandejades, 
perquè ajuden poc o res a aproximar-nos a aquest estudi. Pel mateix motiu, mai podrem 
explicar aquest complex procés des de postures maximalistes on la lectura siga esbiaixada, 
ja que obtindrem visions excessivament generalistes que poc o res ajudaran a entendre 
l’apassionant construcció territorial d’un poble com el valencià.

- Que els donos localitzats i anotats en el Llibre del Repartiment a partir de l’any 
1248, han de ser posats en discussió per la falta de confirmació real de moltes de les seues 
anotacions, sent considerades en l’actualitat com un conjunt heterogeni d’anotacions 
dirigides als assentadors, però les que no han de ser preses al peu de la lletra. Tampoc 
l’arqueologia aporta informació suficient per a confirmar els dates de fundació que 
s’indiquen en la documentació. És més, les escasses proves existents hui en dia oferixen 
una forquilla que mai pot superar la segona meitat del segle XIV. Reflectixen, això sí, una 
rica i variada toponímia que ajuda a conéixer el territori castral, però que no reflectixen 
una implantació real de població en un territori afectat per la mobilitat i per la revolta 
mudèjar entre els anys 1248-1258.

- Que la primera prova d’una instal·lació cristiana en el castrum de Calp ve de la 
mà dels milites castri, veterans de les campanyes de conquesta, que havien servit sota 
el comandament de l’almirall Bernat Carròs i que, com a pagament pels seus serveis, 
són llicenciats amb terres per a assentar a les seues famílies en un clar exemple de 
protofeudalització. A canvi de protegir i defensar el territori castral -residentia personali 
pro custodiendo- aquests soldats, com Pere Martínez de Pereixolo en 1257 o Bernat Avellá 
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a Teulada en 1277, seran els primers assentaments segurs en el castrum de Calp després 
de la conquesta cristiana.

- Una vegada pacificat i consolidat el territori en acabar la revolta mudèjar -cap a 
1276- i traslladada la frontera del regne cap al sud, es posa de manifest la inutilitat 
d’alguns enclavaments fortificats del territori, per la qual cosa s’establix una política 
d’abandó i rebliment com li ocorre al Castellet de Calp. La població, que sempre s’havia 
trobat dispersa pel territori castral, comença a ser cada vegada major, i genera uns centres 
poblacionals embrionaris (capmajors), reconeguts en les fonts de documentació històrica 
com les alqueries de Calp (1258 i 1277), Benissa (1248) i Teulada (1277). Així i tot, el 
desequilibri poblacional continua sent favorable a la sotmesa població musulmana que 
sempre superarà en dos terços la població cristiana reocupant.

- La transmissió de la jurisdicció real a la senyorial cap a l’últim terç del segle XIII 
suposa un punt d’inflexió en l’organització territorial del castrum. Fracassat un primer 
intent de senyorialització amb el lliurament del castrum a Jaspert de Castelnou (†1321), 
la seua conversió en senyoriu pertanyent finalment a l’almirall Roger de Llúria (1260-
†1305) i la seua família genera la concentració de tota la població cristiana en un únic 
punt estratègic i de control rendista: la Pobla d’Ifach en els vessants del Penyal. Els 
habitants de les alqueries de Calp, Benissa, Teulada i la resta de «cortigs» i «ràfols», reben 
l’ordre de traslladar-se, construir i ocupar la pobla nova en un clar procés que podem 
vincular amb la resta de fundacions que es produixen a la comarca cas de Xàbia (1304), 
Pego, (1280-1304) i Dénia (1297-1305).

- La casa de Llúria, liderada per la segona dona de l’almirall i hereva universal, Na 
Saurina d’Entença (†1325), i la seua filla Na Margarida de Llúria i Entença (†1344) 
alçaran un enclavament urbà, dotat de tots els elements precisos per a la seua identificació 
com a espai urbà. El primer lloc, un poder real convençut del nou model; en segon lloc, un 
senyor feudal de referència que duga a terme la construcció de l’enclavament i establisca 
el seu control en aquesta explotació del territori. En tercer lloc, un pla d’instal·lació en 
un punt concret amb un marcat caràcter estratègic, desplegat per un «locator» que és 
qui organitza i administra els «donos»; en quart lloc, un urbanisme ordenat i planificat, 
marcat segurament per un arquitecte o «magister», amb una clara disposició en ventall 
i adaptat al terreny; en cinqué lloc, la disposició necessària de les estructures feudals 
conformades pels edificis de control fiscal –duana (Edifici 4)-, el poder feudal -Domus 
Llúria- i l’eclesiàstic –església medieval-, que precisa tot enclavament d’importància. I en 
sisé lloc, però no menys important, una població cristiana dispersa en diferents alqueries 
i espais del territori que ha de ser concentrada per a facilitar el funcionament del sistema.

- Ifach atresora la materialitat de la primera meitat del segle XIV en el territori 
castral de Calp. Les seues muralles, portes, magatzems, tallers, església, campanar, domus 
residencial del senyor o dels seus representants i, per damunt de tot, la presència de 
quasi un centenar de soterraments als peus de la façana principal de l’església, aporten 
les proves incontestables de la seua materialitat. De la hipòtesi inicial d’un fracàs en 
tota regla, plantejada amb l’absència d’un estudi arqueològic intensiu com el que estem 
realitzant des de fa 15 anys en el jaciment, Ifach ha mostrat un registre constructiu i 
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material d’immens valor que convé tornar a situar en el mapa de l’evolució del poblament 
del territori en època medieval.

- Aquesta realitat constructiva d’Ifach se’ns mostra com un dels epígons de la 
primigènia senyorialització de les terres meridionals valencianes, això sí, durant set 
dècades de vida. Els atacs de 1359 i, sobretot el setge de 1365 provoca l’ensulsiada de 
bona part dels edificis principals de la pobla -fonamentalment, la Domus Llúria i el 
sistema d’ingrés-, deixant la ciutat molt malparada i generant un èxode progressiu cap 
als assentaments d’origen o capmajors de Calp, Benissa i Teulada.

- A la vista de les proves documentals i materials aportades, fins a aproximadament 
la dècada dels anys 1370-1390 del segle XIV no podem, ni hem de parlar d’una genuïna 
creació de viles urbanes en aquests llocs. A partir de l’ocàs d’Ifach en l’últim quart del 
segle XIV, els enclavaments de Benissa, Calp i Teulada assistiran a una revitalització 
constructiva molt important, construint muralles, esglésies i ravals per a la contenció de 
nous cristians i dels musulmans sotmesos, la qual cosa els permet convertir-se en nuclis 
poblacionals tan sòlids que decidixen segregar-se en 1386, provocant la desaparició de 
la unitat territorial que conformava el castrum de Calp i iniciant la gènesi històrica dels 
municipis que hui podem reconéixer en el territori.

- I finalment, però no menys important, a pesar que els estudis sobre el castrum 
de Calp s’han incrementat en els últims anys, la tasca àdhuc es troba oberta. Nous 
descobriments ens esperen i nous estudis ja estan plantejats, segons s’escriuen aquest 
article. El coneixement passa perquè continuem per aquestes línies: departaments 
universitaris, serveis municipals d’arqueologia i museus, arqueòlegs, documentalistes, 
investigadors... tots junts, fent història. Només per aquesta via podrem augmentar el 
nostre coneixement sobre aquest territori al qual actualment anomenen Marina Alta.
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