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LA GARROFERA MEDITERRÀNIA

El garrofer o garrofera és un dels arbres mediterranis més emblemàtics de
les terres valencianes que s’adapta molt bé a les zones més templades i creix
de forma vigorosa tant a les faldes dels tossals com a les grans planures de
les terres de secà. En termes generals, el garrofer és un arbre que s’adapta
molt bé a les planes costaneres baixes i estretes i a les zones de muntanya
baixa de la Mediterrànea. Podem dir que el paisatge dels garrofers s’estén
des de la península Ibèrica, per tot el nord d’Àfrica, fins les terres de Llevant
i Xipre arribant a la mateixa Àsia Menor, formant una franja de pocs quilòme-
tres d’amplària al llarg de les costes i a una altura inferior als 450 metres.
Podem dir que fora dels litorals de la nostra Mediterrània desapareix total-
ment a l’interior o terres altes, és a dir, fora dels secans residuals del seg-
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«La meua sogra no em vol per gendre
perquè té un altre mès ric
que té bancals de garroferes 
i una egua a punt de parir».



ment litoral. La garrofera assenyala el territori, un espai que envolta les ribes
de la mar Mediterrània on és clar el predomini d’aquests vegetals i la confi-
guració d’un paisatge i un clima comú que rep el nom de clima mediterrani.

La garrofera mediterrànea és un arbre robust d’uns set metres d’alçària, d’as-
pecte arbustiu; presenta una soca greixuda, de forma semicircular i amb l’es-
corça llisa, d’on naixen multitud de braços nuosos i doblegats cap avall con-
formant llur frondosa revolada amb el brancatge cobert de fulles tot l’any. És
un arbre sempre verd i de fulles no molt grans i dures; fulles protegides per
una gruixuda capa impermeable que dificulta la pèrdua de vapor d’aigua. Els
exemplars més vells solen tindre una soca característica, acargolada i buida
al seu interior, la qual cosa serveix de refugi per alguns éssers vius com el far-
datxo, la serp, el conill, la llebre, la rabossa o el puput que sol fer el seu niu
en alguns dels forats del mateix tronc.

Segons ens conta J. Durán Martínez, a l’horta de Benialí, a Llíria, les arrels
s’estenien a 200 metres del tronc i en la canyada Maquívar, el 1934, en obrir
un pou, es van trobar les arrels de les garroferes a 34 metres de profunditat.
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Els exemplars més vells de garrofers solen tindre una
soca de característica acargolada i buida al seu interior.



Possiblement és aquesta característica de la garrofera, l’arbre de les arrels
profundes, la que li dóna el valor ecològic actual, de ser un element impor-
tant per aconseguir que les aigües superficials siguen conduïdes a l’interior
de la terra. En aquest context de coses, cal dir com algunes espècies de
garrofers de les varietas anomenades de costella o matalafera, podien arribar
a fer respectivament 13 sacs de 35 kg. la primera i 18 sacs de 40 kg. la sego-
na. Baix de la seua ombra a voltes es paraven quatre carros.

En aquesta mateixa línia, cal dir com la garrofera també sol ser un arbre vin-
culat a la toponímia d’un terme com és el cas de la Garrofera dels Lladres o
Garrofera del Bou. Sembla que aquesta garrofera que dóna nom a una parti-
da del terme d’Aldaia era antiquíssima i de proporcions gegantines, atés que,
segons fonts fidedignes, s’arribaren a replegar més de vint sacs de garrofes.
Fa uns anys, va patir la descàrrega d’un llamp que la va partir i cremar i a
pesar de que el motor de Sant Salvador, que està quasi pegat a la garrofera,
tenia un parallamps, curiosament no pogué evitar l’impacte 1.
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1 ANDRÉS RAGA, Joan Carles: «Toponímia d’Aldaia» Algunes notes sobre la toponímia local. Torrens, 2003, p. 202.

La garrofera matalafera és un dels arbres que presenta una major frondossitat de brancam i fullam. Partida de
Penyes Males.



No és un cas excepcional de connexió històrica d’aquests magnífics arbres
amb la nostra toponímia; més proper de nosaltres i a tocar a l’antic cavalló que
dividia la ratlla del terme d’Alaquàs amb el d’Aldaia, hi havia un camp de garro-
feres que va ser arrancat pel seu propietari per fer una gran era on pogueren
trillar el forment tots els llauradors del municipi. Als anys quaranta, aquest
mateix solar serà aprofitat per convertir-lo en el camp de futbol de l’Alaquàs.
Des d’aleshores seria conegut popularment com el Camp de les Garroferes.

La garrofera, Ceratonia Siliqua, és membre de la família de les lleguminoses,
parentiu que es manifesta en la forma i composició de les flors, que en les
garroferes solen passar inadvertides, per ser petites, mancades de corol·la i
de tot aparat que cride l’atenció, llevat de l’olor dolça que desprenen. Es creu
que és originària d’Asia Menor, d’Egipte, i altres autors ens diuen que de
Sicília i fins i tot del Líban des d’on es va estendre per la Mediterrània gràcies
als fenicis i als cartaginesos. Però el fet és que van ser els àrabs, en temps
medievals, qui propagaren el seu cultiu per les terres de la península Ibèrica
i el nord d’Àfrica, essent segurament en aquesta època quan es produí la
gran plantació de les garroferes a les terres valencianes. Així podem obser-
var com, a mesura que va anar creixent la cabanya equina al País Valencià,
anava també creixent el protagonismes dels cultius als nostres secans
essent a mitjans de segle XIX quan l’àrea de la garrofera experimentà l’aug-
ment més significatiu 2.
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2 ZURRIAGA I AGUSTÍ, Ferran: La garrofera, deessa arbrada del secà valencià. Institut d’Estudis Comarcals del Camp
del Túria. 

La garrofera és un arbre
robust d’uns set metres
d’alçària i d’arrels profundes.
Rodalies del Mas del Jutge.



Com apunta Pla, la garrofera és un arbre que, per a viure bé, ha de veure la
mar. De fet, no la trobareu molt lluny de la mar. En aquesta línia val recor-
dar el que diu l’escriptor tarragoní Antoni Rivera i Virgili, al capítol «Els
garrofers» de la seua obra Teatre de la natura, publicada el 1928: «Ample i
rodò, generós i patriarcal, amb soca múltiple, el garrofer és amic de la mar
i dels homes (...). Així esdevé sopluig i umbracle, menjador rústic i cambra
per a dormir-hi la migdiada».

El terreny i la seua topografia influeixen fortament en el clima, que junt amb
l’altitud, afecten molt la vida de les garroferes En aquest sentit caldrà parlar
de la relació subtil i natural d’aquest arbre amb la mar. Quan a l’agost es ple-
gàven les garrofes als darrers tossals de la serra Perenxisa o als carasols de
Riba-roja, tothom hi podia veure com les garroferes s’abocaven cara a les pla-
nures del terme de Quart buscant la ratlla blava de la mar.

Difícilment, Cavanilles podria descobrir ara aquelles garroferes «que planta-
dos (los algarrobos) en la inmediación del mar tienen sus troncos inclinados
hácia poniente como los de Benicasim y Xábea, y muy cortos los ramos que
miran a levante; fenómeno que no se observa en los olivos, almendros é
higueras inmediatas».
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Les millors garroferes sempre s’observen a les zones
planes amb capes riques de substrats que es troben
als peus dels vessants de les serres, barranquets o

rierols. Exemplar localitzat al barranc de les Canyes.



Com acabem d’esmentar, la topografia del terreny és un aspecte molt impor-
tant en la composició i desenvolupament, tant de la garrofera com llur pro-
ducció. De fet les millors garroferes sempre es troben a les zones planes
com és el sòl que es troba als peus dels vessants serrallencs, així com als
racons i trets molt propers a rambles i barranquets, per ser terres fèrtils i molt
riques per l’acumulació de sediments arrossegats per l’acció de les pluges
torrencials. És un fet natural i beneficiós del que manquen els exemplars de
garroferes que creixen sobre terres altes, tossals, llomes, monticles i
terrenys muntanyosos, per ser terrenys de formació més pobra a causa de
les contínues erosions a les que estan sotmesos i que afecten a les capes
dels nivells superiors. És per això que amb certa freqüència es fàcil trobar a
les faldes de la serra, les plantacions de garroferes abancalades en xicotetes
parcel·les escalonades en forma de terrasses les quals són reforçades per
marges de pedra seca amb l’objectiu d’evitar, en alguna mesura, el desflora-
ment de les capes superiors de la terra, En aquest tipus de terreny de mun-
tanya, el garrofer sol fer una soca menys robusta i un arrel més curt i menys
vigoròs, essent el seu procés de creiximent molt més lent. En canvi, desta-
ca el seu fruit per ser una garrofa de major qualitat; altre dels avantatges que
presenten aquests terrenys per la seua composició és que són terres fàcil-
ment dessecades en període de pluja pel que les garrofes no solien quedar
soterrades baix els plegadors.

La cultura de la garrofera a les terres del nostre secà és una pràctica mil·lenà-
ria; tot i això són molt escasses les fonts o estudis d’anàlisi que s’han fet
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El cultiu de la garrofera i la
vinya al nostre secà ha estat
una pràctica mil·lenària.
Rodalies de Venta Cabrera.



sobre la nostra garrofera mediterrània. De fet, resulta inexplicable observar la
manca de referències sobre aquest producte agrícola al treball de Ferran
Zurriaga i Garcia Martí, basat en un inventari del segle XV, tot i que, si bé
consta una gran quantitat de productes del camp com ara l’oli, vi blanc,
negre, tremoscat, dacsa blanca, civada, forment, arròs vermell, etc, no figu-
re cap partida de garrofes a les distintes cambres o dependències que tenia
la casa palau del senyor d’Alaquàs 3. Sembla ilògic doncs que en un període
de fort domini de la terra per part de la nissaga dels Vilaragut, els quals arri-
baràn a posseir la meitat del terme d’Alaquàs, segons consta en un docu-
ment redactat l’11 de juliol de 1373 on s’hi pot comprobar com «doña Maria
Ximenez de Thous, consorte de don Galcerán de Centelles vendió a don
Antonio de Vilaragut, Señor de Olocau, la mitad del término de Alacuás».

Per a trobar un dels primers documents que fan referència a cultius de garro-
ferals al terme d’Alaquàs ens hem de retrotreure fins un capbreu del segle
XVI ordenat pel senyor d’Alaquàs en 1577 4, és a dir, 32 anys abans de l’ex-
pulsió dels moriscos, en el que figuren quatre parcel·les de garroferes, les
quals transcrivim pel seu valor històric:

- 1 cafissada de garroferal al Bovalar «afronta ab vinya de Barthomeu
Closca, garroferal de la herencia del noble don Jaume Aguilar, senda
enmig».

- 15 fanecades de vinya amb garroferes al Bovalar «afronten ab vinyes de
Françes Çevilla, mallo de mossen Françes Aldana, vicari de Torrent,
senda del bovalar».

- 14 fanecades vinya i garroferes horta Bovalar «afronta ab vinya de
Jaume Paixarico, vinyes de Pere Sarrió, vinyes de Domingo Sanchis». 

- 3 fanecades garroferal Bovalar, partida camí de Torrent «afronta ab oli-
veral del noble don Hieroni Aguilar, terra de Miquel Palomar, lo camí que
va de Alaquàs a Torrent». 

Els capbreus eren uns documents elaborats a instàncies del senyor
d’Alaquàs i fet amb una finalitat fiscal al servei d’una hisenda privada, en
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3 ZURRIAGA I AGUSTI, Ferran i GARCÍA MARTÍNEZ Vicent: «Inventari de béns de Belenguer de Vilaragut (1488), un docu-
ment per a la història d’Alaquàs», p. 28, 29, 30. Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2005.

4 FORT NAVARRO, Albert i MARTÍNEZ IBÁÑEZ, Enrique: «Estudio sobre la propiedad agrícola en Alaquàs», p. 12, 15, 17,
26. Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1999.



aquest cas del senyor, que sols estava interessat en aquells béns sobre els
que tenia algun dret que li permetien rebre alguna renta dels seus vasalls, és
a dir, estem davant d’un capbreu incomplet en el que només apareixen les
propietats d’aquells veïns sobre els que el senyor tenia jurisdició. Podiem dir
quel capbreu era una èspecie de cadastre que ens permet obtindre una infor-
mació exacta de l’estructura de la propietat. Així podem observar com la tota-
litat de fanecades de garroferes censades al capbreu de 1577 és de 38, una
quantitat més bé exigua tot i que cal incidir en que, a pesar de tractar-se d’un
capbreu fet sobre les propietats de només 34 veïns dels apròximadament
200 censats, ens ofereix un interessant estudi sobre la propietat agrícola
d’Alaquàs en l’útim terç de segle XVI, que posa de relleu el predomini obso-
lut del cultiu de la vinya (figuren 400 fanecades censades), sobre el cultiu de
la garrofera. Cal afegir que per les seues característiques, el capbreu analit-
zat, a més de no aclarir-nos la superfície exacta dedicada al conreu de la
garrofera, tampoc ho fa d’aquelles propietats de garroferes que posseeixen
els nostres llauradors en altres termes veïns, un factor económic molt impor-
tant al que no s’al·ludeix tot i que aquesta pràctica ja es troba documentada
al segle XVI a través de la compra de tres cafissades de terra garroferal al
terme de Torrent feta pel mateix senyor d’Alaquàs 5.

Altra de les coses que criden l’atenció és la constatació dels camps de vinya
i garroferes que figuren conreades sobre un mateix bancal i que representen
el 50 per cent del porcentatge. Obviament darrere de tot açò hi havia un
transfons econòmic: per les seues característiques, la grrofera era un àrbre
que necessitava molts anys per a desenvolupar-se a més d’ocupar una gran
porció de terreny, les garroferes es plantaven en fileres guardant, d’una a l’al-
tra, entre 15 i 20 metres de distància, d’ahí que el llaurador aprofitara esta
franja de terreny per a plantar algunes fileres de vinya ja que este cultiu solia
donar els primers fruits als tres o quatre anys. Podiem dir que l’aplicació d’es-
te sistema ha estat un ús tradicional dels nostres llauradors fins èpoques
recients, del qual hem estat testimonis directes no fa massa anys, quan visi-
tàvem les terres del nostre secà.
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5 CUÑAT CISCAR, Virginia: «El archivo de la Casa de Alaquàs en la mitad del siglo XXIII», Quaderns d’Investigació
d’Alaquàs, 2005. p. 142. Vegeu escritura de compra on diu textualment: «Escritura autorizada por Francisco
Sanz, notario de Valencia en ella a seis de de julio de mil quinientos treinta y seis por la que consta que Juan
Visbal y Torrent y Sausa Visbal su consorte vendieron a don Jayme de Aguilar, señor de Alacuàs, tres cahiza-
das de tierra garroferal término del lugar de Torrent, tenido bajo domínio directo de don Nicolás de Proxita como
comendador de dicha encomienda para la pleta y censo de diez sueldos por precio de doze libras que confesa-
ron haver recebido según la carta de pago que obra a su continuación».



Cavanilles al seu treball, Observaciones sobre la História Natural, Geográfica,
Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia (1795), diu en fer refe-
rència a l’horta d’Alaquàs: «Igual extensión con corta diferéncia (respecte al
de Xirivella) tiene el término de Alacuàs, pero mucho menor número de fru-
tos, reducidos a 400 cahices de trigo, 600 libras de seda, 400 arrobas de
cáñamo, 200 de aceyte, 1000 arrobas, y 1500 cántaros de vino», on es cons-
tata cóm la presència de la vinya i la garrofera, conreades a les terres del
bovalar, segueixen mantenint una certa hegemonia al nostre secà.

Tot i que en descriure la situació geogràfica d’Alaquàs i el pla de Quart, no
deixa de lamentar l’escasa dedicació que hi presten els llauradors a l’artesa-
nia de l’impelt i l’esporga sobre l’olivera i la garrofera, la qual cosa contribueix
a la notable reducció en la collita d’aquestos arbres: «Alaquàs cae al sudoes-
te casí a media [legua de Valencia], junto a Aldaia y Manises. El suelo en
todos ellos es fértil y excelente, reducido a huertas hácia el oriente, y en la
parte opuesta a secanos que se extienden por el llano de Quart. Son infatiga-
bles aquellos labradores, pero pudieran cuidar mas los olivos y algarrobos; en
estos debieran multiplicar los inxertos de macho, y quitar a todos el exceso
de leña, que solo sirve para desminuir la cosecha».

I és que no anaven malament encaminades les observacions de Cavanilles
perquè, segons senyala, l’estat d’abandó en què es trobaven els camps d’o-
liveres i garroferes a la zona de l’Horta Sud, on els arbres creixien en estat
semisalvatge, sembla que era evident. I és que la tècnica de l’esporga pot-
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al nostre secà.
Rodalies de Venta Cabrera.



ser, globalment definida com el mitjà artificial per a regular el desenvolupa-
ment d’un arbre des del punt de vista estètic, curatiu o productiu, donat que
llur principal objectiu estreva en seleccionar les branques joves i tallar les més
velles de arbre eliminant d’esta manera el secall llenyós, ramatge vell o dan-
yat que, en el seu conjunt, representava una condició negativa per a la fruc-
tificació dels arbres. Podiem dir doncs, que l’aplicació de l’esporga en les dife-
rents varietats d’espècies coexistents en l’arbrada del nostre secà, oliveres,
atmelers, vinyes, garrofers, etc, tenía una influència extraordinariament bene-
ficiosa, no tan sols per a la vitalitat dels arbres, sinó per obtidre una major
abundor en la collita. La garrofera és un arbre que s’ha d’esporgar, cada dos
o tres anys, segons el criteri de cada llaurador. Generalment, la campanya de
l’esporga solia fer-se cap al mes novembre o desembre 6. Diuen els llauradors
que el primer diumenge de l’advent, unes vegades el darrer de novembre i
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6 Una de les nissagues més importants d’esporgadors al llarg dels segles divuit, dinou i vint al nostre municipi
ha segut sense dubte la familia dels Ferrer. El membre més antic de tots ells, va ser Antoni Ferrer Estellès, nas-
cut en Alaquàs el 1727, el qual va estar casat amb Teresa Guerrero. Del seu matrimoni van naixer els seus fills:
Manuela, María Teresa i Francisco Ferrer Guerrero. Aquest darrer fill va vindre al món el 1757 en Alaquàs i es
va casar amb María Català Barberà, naixent del seu matrimoni el 4 de gener de 1794 Francisco Ferrer Català,
qui a la vegada te com a fills a: Nicolàs, Vicent i Tomàs Ferrer Peiró. Tomás Ferrer Peiró, nascut el 1823, es dedi-
cà a l’agricultura a mitjans del segle XIX, i es va casar amb Agustina Forriol Medina i van tindre dos fills:
Francisco (1840), i Tomàs Ferrer Forriol (1853). Del matrimoni de Francisco Ferrer Forriol i Encarnació Gil, nas-
queren els seus fills Encarnació, Brígida, Tomàs i Francisco Ferrer Gil, el tio Quico de Nació. Així mateix els fills
de Tomàs Ferrer Forriol i Francisca Sena, foren: Amalia, Francisca, Nieves, Elvira, Tomás i José Ferrer Sena. Tots
ells van viure de xiquets a la casa paterna del Carrer Major d’Alaquàs. Consulteu el treball de TARÍN LOPEZ,
Ramón  «L’artesania de l’impelt i l’esporga», p. 63. Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2002, i el llibre de
BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS, José Fco. «Huertos, horticultores y jardineros valencianos», p. 188.

La garrofera s’esporga cada
dos o tres anys, segons criteri
del propi llaurador.



d’altres el que obri el calendari festiu de desembre, segons com caiga el
Nadal, és la data justa per a començar l’esporga d’àrbres i plantes. La realitat
i el costum són elements que confirmen que l’advent haja segut el temps
d’esporgar perquè és quan la gent camperola es dedica a la tasca de treure
dels arbres les branques inútils o supèrflues, la qual cosa permetrà una millor
renda sempre que les condicions climatològiques siguen favorables.

Pasqual Madoz, al seu Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
España y sus posesiones en Ultramar, també ens deixa una estadística molt
interessant dels productes agrícoles cultivats a les nostres terres el 1844,
entre els que figura la garrofa tot i no especificar xifra alguna.

EL CULTIU DE LA GARROFERA AL SEGLE XIX

Coincidint amb les encomiàstiques observacions de l’erudit botanic valencià,
així com les de Madoz, cal incidir en el substanciós canvi de tendència apre-
ciada al llarg del segle XIX amb un notable creixement en l’àrea cultivable de
la garrofera al nostre terme. Així podem observar la presència de la garrofera
en un treball del professor Graullera on es cita a don Jacinto Jover, Marqués
de l’Olmeda, com a propietari de varies heretats d’entre tres i dotze faneca-
des, la majoria d’horta «con algunos algarrobos y viñas en las partidas del
Roll, Oliveral o plates». Partides molt interessants, per cert, des del vessant
històric a l’hora de reconstruir la toponimia local 7.

Sabem que en 1890 l’obrer de vila Francisco Sáez Ros, l’avi Redò, adquereix
uns camps de garrofers situats a les mateixes portes de la població, amb l’ob-
jectiu de construir el popular Barri Nou. Sembla ser que al citat període, l’ex-
pansió del cultiu de la garrofera és un fet innegable, aspecte que coincideix
amb el testimoni del tio Tomas el Capdell qui en unes gravacions que li vam
fer fa ara 13 anys, ens parlava dels camps de garroferes que hi havien, quan
ell era encara fadrí, a l’actual carrer del doctor Faustí Barberà, així com a les
rodalies de les antigues porqueres, les quals van ser arrancades al primer terç
de segle XX per a construir les respectives fàbriques de perols dels Garrofins
i la del tio General. En aquesta mateixa linea cal senyalar alguns treballs de
Virginia Cuñat Císcar documentats en aquest període on també figuren pro-
pietats de garrofers. Vegeu, si més no, tres d’aquests rastres històrics:
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7 Treball inèdit del professor GRAULLERA SANZ, Vicent. «Algunas referencias sobre Alaquàs, sus pobladores y su
castillo».



«Escritura autorizada por Pedro Asensi, en Alaquàs a veinte y tres de
agosto de mil quinientos ochenta y tres en la que Pedro Luís Sarió y Felipa
Monserrat consorte, vendieron a don Juan Pardo cinco cahizadas de tie-
rras de viña y una cahizada algarroberal en dicho término, partida del boba-
lar, tenida al domino directo del señor del propio lugar por precio de cien
libras, que confesó haver recibido» 8.

«Copia auténtica de la escritura de arriendo de seis hanegadas de tierra de
huerta con algarrobos y otros, término de Alacuàs, partida del bobalar,
Saboneras, y camino de Torrena, otorgada por el dicho peocurador a favor
de Vicente Gil y otros».

«Don Antonio Saurí y Estellés, para ampliar esta propiedad (es refereix a
l’antic convent dels Minims) y aumentar su valor compró una finca de
secano de tres hanegadas, poco más o menos, que en sus origenes tam-
bién pertenecieron a las propiedades del convento, vendiendo ambas en
1881. Se trata de una tierra de secano plantada con ocho algarrobos situa-
da en Alaquàs en la partida del Convento y de les Encreullades» 9.

Aixì donçs, sembla que el conreu de la garrofera a les nostres terres, és una
pràctica que data de temps inmemorials encara que, com hem esmentat
abans, els respectius capbreus publicats a Quaderns d’Investigació, no apor-
ten cap refereriència a la tinença de terres de garrofers conreats fora de les
nostres terres de secà, un fenomen a estudiar del que ens ocuparem ara
mateix.

Com puntualitza el tio Tomás el Capdell en les gravacions que acabem
d’al·ludir, a principis del segle XX, hi havia al poble una nombrosa nòmina de
llauradors-collidors que tenien moltes fanecades de garroferes «el que pas-
sava era que com el terme d’Alaquàs era un terme molt xicotet, la majoria
dels llauradors del poble tenien els camps de garroferes allà pel Mas del
Capellans, el Coscollar, als carasols de Riba-roja, Morredondo, la foia de
Quart, i en molts atres llocs...»
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8 CUÑAT CISCAR, Virginia: «El archivo de la Casa de Alaquàs en la primera mitad del siglo XIX», Quaderns
d’Investigació d’Alaquàs, 2005, p. 117 i 224. 

9 CUÑAT CISCAR, Virginia: «Los documentos de propiedad del antiguo Convento de Minimos de Alacuàs 1841-
1896», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2007, p. 38 i 40.



En aquesta mateixa línia apuntava ja l’esmentat Cabanilles quan escriu “Sus
vecinos para subsistir y aumentarse recorrierón á cultivar dilatados campos
en los términos inmediatos”.

Per analitzar el valor econòmic, a nivell familiar i social, que representava
aquest sistema d’explotació, volem oferir una xicoteta mostra dels grans terra-
tinents existents al poble, així com les quantitats de fanecades i noms dels ter-
mes on posseïen els camps de garroferes al citat periode: Vicent Palop Bessó,
el tio Angel de Treneta, era propietari d’unes 120 fanecades repartides entre
la partida de Pardala (horteta de Torrent ), la foia (Quart) i camí de Moret
(Aldaia), Benito Montalt Martínez (posseia més de cent cinquanta fanecades
al Racó del Bobo (serra Perenxisa), Paulino Montalt Portales, tenia terres a les
següents partides: Mingo Vela (Riba-roja), 73 fanecades; caseta de les
Mallades rambla de Gallego (Godelleta); o Pasqual Martínez, de cal tio Rafelot,
ostentava al voltant de 30 fanecades entre la Venta de l’Aire i els Carasols de
Riba-roja. (Riba-roja), 12 fanecades; Francisco Moret Moreno, 50 fanecades a
la Canyà del Conill Vedat de Torrent); Paulino Montalt Alfonso posseeix en
aquella època 60 fanecades a la partida de Mingo Vela (Riba-roja); el propi José
Mª Palop l’Advocat de qui es conta que costejà la contrucció del pont dels
Cavalls, era posseïdor de vora cent fanecades de garroferes al Mas de
Capellans (Quart); Francisco Garcia Català, Quico la Viuda, era propietari de 20
fanecades a la partida de Pesebret (Aldaia) i 15 fanecades al Mas de Sant Pere
(Torrent); Paulino Gil Quicarra, 39 fanecades a Morredondo (Torrent); Miguel i
Francisco Palop, Cagapolidos, eren propietaris de 60 fanecades a la Canyà de
Posito (Godelleta) i 7 fanecades al camí de Moret (Aldaia), i Ramón Portalés,
el Burro, és propietari de 30 fanecades a ls vessants de la serra Perenxissa
(Xiva) i 20 fanecades a les llomes de l’Ereta dels Moros (Aldaia), José Palop el
tio Toio era propietari de 68 fanecades repartides entre els següents termes:
50 fanecades a la Basseta Blanca (Carasols de Riba-roja), 7 fanecades al camí
dels Hornillos (Aldaia) i 8 fanecades a la Rambla de Poio (Quart de Poblet), i
José García, Pepet de Pau, qui ostentava 16 fanecades al Barranc dels Cavalls
(Aldaia) i 15 fanecades a Morredondo (Torrent).

El cultiu de la garrofera a les terres del Bovalar serà una cultura que ens acom-
panyarà fins les darreries del segle XIX, essent a partir de les primeres dèca-
des del segle passat quan es focalitza, de forma escalonada la seua desapari-
ció del paisatge rural. Al finals dels anys cinquanta encara hi son presents tres
parcel·les de garroferes als llindars del camí de Moret, entre el motor de
Batistet i el motor del Pilar. Es tracta dels terrenys ocupats en l’actualitat per
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l’antiga serreria de Xata, la fàbrica de cadires de Sillala i l’hort de Lluis Laborda
Ferriol. Aquestes garroferes van ser arrancades entre els anys 1958 i 1960.

En aquest mateix període encara es cultivaven alguns camps de garroferes a
pocs metres d’Alaquàs; tot i de pertanyer al terme d’Aldaia, segurament que
molta gent del poble, encara conserva als seus ulls la imatge de les lumino-
ses garroferes del banyador vigilant de prop els jocs de la nostra infantesa,
així com les dos parcel·les de garroferes de més de vint fanecades cada una
que hi havia al final del carrer de Conca, davant de les antigues Semilles.
L’extensió d’aquestes parcel·les començava al mateix lloc on avui es troba la
ferreteria de Vicent Portalés, i finalitzava al clot de Vugeret, confrontant per la
part de ponent amb les terres del tio Enrique el Xato. Aquestes dos
parcel·les, estaven dividides per mitjà d’un camp d’oliveres que era propietat
de Francisco Martí, el tio Navarro, i que temps a venir, en aquest mateix lloc,
van edificar la seua fàbrica els germans Ferris, els Conillos.
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Als darrers anys, la garrofera ha estat
objecte d’un greu abandó.



En termes generals però, podem observar, si més no, com el que va ser l’am-
bient agrícola a les distintes contrades del nostre secà, dintre de les àrees
marginals a les zones denominades de muntanya baixa de la nostra medite-
rrània, tossals de Morredondo (Torrent), Penyes Males (Picassent), Carasols
(Riba-roja), serra Perenxisa, etc., avui a penes és focalitza alguna extensió de
garroferes bastant reduïdes per les successives transformacions en cultius
de regadiu, urbanitzacions i cases aïllades. I tot aixó perquè un dia va aparei-
xer el tractor i els animals de càrrega del treball agrari van desaparèixer en un
encant, i les garrofes van perdre el paper fonamental que havia tingut en l’e-
conomia comarcal al llarg de centúries trencant així tota una cultura agrària.

La garrofera, que ha sigut un arbre mediterrani, com l’olivera i la vinya, i fins
la meitat de segle XX quan hom passejava pels secans de l’Horta Sud, era fre-
qüent topar-nos amb molts cultius de garrofers perquè aquest arbre formava
part del model agrari mediterrani tradicional valencià; és més, podíem dir que
constituïa un element clau dins del sistema rural. Desgraciadament, en les
últimes dècades ha sofert de nou una forta crisi, possiblement definitiva, que
el condemna a un paper secundari o testimonial.
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A venta Cabrera encara són visibles algunes parcel·les de garroferes junt a bancals de vinya.



Així, hem pogut observar com en els darrers anys hi ha hagut una contant
destrucció dels camps de garroferes. Molts d’aquests exemplars arrancats
són arbres centenaris i només alguns d’ells tenen la sort de ser transplan-
tats als jardins o col·locats en les noves rotondes o zones ajardinades 10, però
la major part són tallats i els troncs cremats a les xemeneies dels xalets de
qualsevol urbanització, quan la garrofera, com diu Hermosilla, hauria de ser
un instrument essencial de valoració ecològica, que desenvoluparà una fun-
ció insubstituïble en la conservació del patrimoni, la defensa del sòl i l’equi-
libri hidrogeològic, per ser aquesta propietat la que presenta una resistència
més forta a la desertització que ens amenaça. I és que a més del seu valor
ecològic, aquest arbre ha format part del nostre paisatge tradicional i ha
constituït un element clau en l’engranatge i funcionament del sistema agra-
ri. No hi ha que oblidar que la producció de la Comunitat Valenciana repre-
senta més del 50 % de la producció estatal i una quarta part (25%) de la pro-
ducció mundial.

A pesar de tot açó, en algunes zones de l’Horta Sud com el Coscollar, Venta
Cabrera, Realó de Torrent, o llocs tan propers com són les faldes del Vedat o
el Mas del Jutge, encara es troben garroferes de troncs recargolats, oberts i
fantàstics que amb poca llum creen una atmosfera de misteri en els llocs on
s’agrupen. Algunes d’aquestes garroferes possiblement són filloles de les
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10 És el cas de l’única garrofera, segurament mil·lenària, originaria del Bovalar que es conserva al centre de la
rotonda que hi ha davant del motor de Batistet, al camí de Moret. Aquest magnífic garrofer, amb una soca de
vora sis metres de circunferència, és el darrer eixemplar que queda del primitiu garroferal que tenia don Julio
Llorca, l’antic propietari del Castell d’Alaquàs, a les actuals terres de l’estat.

Garrofera originària del Bovalar que es conserva al centre de la rotonda que hi ha davant del motor de Batistet, al
camí de Moret.



que van plantar els sarraïns. Tot i de ser uns arbres supervivents i lluitadors
contra el pas del temps, avui romanen en un estat d’anbandó i envoltats per
alguns pilars de pedra que aguanten les branques de molts d’aquests arbres
centenaris. Són xicotets boscos d’arbrada, coneguts com macollades, focalit-
zats generalment al voltant dels horts de tarongers i emmurallats per ribas-
sos de pedra seca que sacralitzen raconades del paisatge.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE LA GARROFERA 

Pel que fa al tradicional conreu de la garrofera en l’àmbit del nostre secà cal
plantejar l’acarament d’alguns aspectes de tipus morfològic de la garrofera
anomenada per Ferran Zurriaga i Agustí com deessa arbrada del secà valen-
cià, així com la quantitat de classes existents, caracterísques més singulars,
propietats de la garrofa, color, varietats, tamany, llargària, etc.

Els garrofers es plantaven d’un garrofí o bé per mitjà de l’impelt. Si es tracta-
va de plantons calia regar-los amb freqüència vàries voltes a l’any. L’aigua es
transportava amb un carro conegut amb el nom de pipa (èspecie de bota o
barril que anava adosat horitzontalment sobre la caixa del carro). L’artilugi por-
tava una fonteta a la part darrera, d’on s’omplia el poal a mesura que s’anava
regant l’arbre.

Com ja diferenciava l’erudit botànic valencià Cavanilles al segle XVIII, bàsica-
ment el garrofer pot ser maculí o femení, sent per tant aquesta la principal
característica o element diferenciador de tots dos tipus d’arbres rau en la
quantitat i tamany del fruit, cosa que també es dóna entre les diferents espè-
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En algunes raconades del nostre secà encara són visibles alguns ribassos de pedra seca que serveixen per a reforçar
les terrasses evitant l’arrossegament de les capes superiors del sòl en cas de pluges fortes.



cies de mascles existent, excepte un d’ells que només fa flor, és adir, la
garrofera borda, Cercis siliquastrum, que com diuen els llauradors, “no fa
collita”, perquè la seua flor s’asseca i cau a finals de setembre o principi d’oc-
tubre. El garrofer s’esporga cada dos anys i, a l’igual que el taronger, la varie-
tat es transmeteix per la fusta, és a dir mitjantçant l’empelt, perquè és en
aqueix període quan se sol practicar l’operació. Hi ha dos modalitats d’em-
pelt; el que es focalitza a la creuera i en una branca del l’arbre adult, i el de
peu que es realitza a dos pams de terra. Aquesta darrera modalitat se solia
practicar en exemplars joves i borts plantats de garrofí.

El garrofer femení es diferencia per fer les garrofes llarguerudes i secalloses
als ramells que omplin les branques de l’arbre. Segons l’expressió popular del
llaurador, el garrofer bort només sol fer «culets», és a dir, el tipus de garrofa
que al desenvolupar-se poc, té el mugró quasi junt al cul, i solen abastar un
volum curt i d’un sol garrofí. Cada garrofer femení sol tindre una certa quan-
titat de rebrotins que eixen al centre de la soca que fan tres o quatre rame-
tes cadascú, de forma que quan arriba l’hora d’esporgar l’arbre es deixa
només un parell de branquetes per a que fassen llavor, aleshores l’esporga-
dor agafa una gemma de l’arbre vauquer mascle o bé d’altra varietat de garro-
fer i empelta el cimalet de l’arbre femení per a que puga fer un tipus de garro-
fa més llarga o més copiosa. Cal incidir en la possibilitat de conviure diferents
impelts dintre d’un mateix arbre. L’aire i les abelles s’encarreguen de pol·linit-
zar tots els pomells de flor per mitjà d’un extraordinari procés natural i dina-
mitzador, ja que sense aquesta complexa fusió l’arbre femení no abastaria de
la corresponent grossària o llargària en el seu fruit.
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Flor d’un garrofer masculí. Flor d’un garrofer femení.



CLASSES DE GARROFERES

A les terres de secà, és a dir, a la partida del Bovalar així com a les partides
de l’horta, s’han distingit pel cultiu de diferents tipus de varietats de garro-
fers: alguns d’aquests arbres com per exemple la varietat vauquera es va
introduir a finals de segle XIX procedents de la Costera (Xàtiva, Sumacàrcer,
Vilanova de Castelló), que es va estendre des la Vall dels Alcalans fins el pla
de Quart i el Bovalar 11.

Tot i aixó i segons la majoria de testimonis que hem consultat, al terme
d’Alaquàs, excepte algunes espècies poc rellevants com la vauquera, sempre
han predominat dues classes de garrofes: la matalafera i la de costella. Dins
d’una visió més generalitzada sobre la resta de varietats a les terres del nos-
tre secà podem trobar un tipus de varietats molt més ample. Entre les distin-
tes espècies que estructuren l’arbrada del garrofer s’hi pot dintingir les
següents varietats de garrofera: vauquera, marimatxo, borda, matalafera i
melera.

La garrofera vauquera. Hi ha quatre tipus de garroferes, dues d’elles pro-
dueixen garrofes llargues que venen més tardanes i dues de curtes que
venen més prompte; dues roges i dues negres: dins de llur varietat hem de
citar bàsicament l’arbre vauquer bort, que és aquell arbre que fa flor sense
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11 Dades proporcionades per Josep Ferran Adam, el tio Pepe el Zurdo de Llombai, dins de l’entrevista que li vam
fer el dia 4 de juny de 2005

Macollada de garroferes femenines.



quallar i que compleix la funció de mascle. Nomès a través de la fusió d’amb-
dues espècies, per mitjà de l’empelt, s’hi pot aconseguir, per exemple, el
garrofer vauquer fertil, ja que com deiem abans, hi ha garroferes del gènere
femení que de forma excepcional solen fer garrofes tot i que són garrofes
més bastes i de menyens qualitat.

La garrofa del vauquer pot ser roja o negra tot i que predomina més el color
roig en alguns exemplars de vauquers bords. Hi ha quatre classes de garro-
fers vauquers que produeixen o fan garrofa:

- El vauquer que fa la garrofa (negra) llarga (de huit a deu garrofins), que
madura de deu a dotze dies més tard.

- El vauquer que fa la garrofa (roja) curta i grossa (de cinc sis garrofins).
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Garrofa melera.

Garrofera de la varietat roja.



- El vauquer que fa la garrofa (roja) curta i grossa (de tres o quatre garro-
fins).

- Vauquer que fa la garrofa (negra) curta i un poc mosqueja. Aquesta
varietat madura més prompte.

El garrofer femení. Dins de la seua varietat, aquest exemplar és conegut
sota el nom de marimatxo i es caràcteritza per ser un arbre femení fèrtil que
sol fer unes garrofes allargassades, sequelloses (de sis o set grans) que gau-
deixen d’una pitjor qualitat.

El garrofer mascle bort assilvestrat: Segons l’expressió popular del llaura-
dor, el garrofer mascle bort, només sol fer “culets” o sequellons. La garrofa
produïda pel garrofer bort és tota roja i es distingeix per ser una garrofa curta
i prima. Dins de la seua varietat es troben les següents classes de garrofe-
res: bordeta, cordetes, sequellona i culet.

La garrofera matalafera: Hi havia dos tipus de garrofera matalafera: la que
produïa la garrofa pomellada i la que la feia solta, (l’àrbre que feia pomells feia
més collita perquè el pomell de sis o set garrofes cundia més que si hi havia
una o dos garrofes soltes. La garrofera matalafera fa una garrofa curta i gros-
sa (de cinc o sis garrofins), peró d’excel·lent qualitat. És la més fèrtil i cotitza-
da del mercat per la utilitat dels seus garrofins.

La garrofera melera: Espècie d’arbre que sol fer la garrofa molt semblant a
la garrofa llarga del vauquer (de huit a deu garrofins). Es distingeix per tindre
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Garrofer assilvestrat de la
classe Bordeta.



la particularitat de fer més mel que les altres. Sol fer la mel dos voltes a l’any:
a Sant Joan i quan floreixen al mes d’agost. La mel es localitza baix del
peduncle i al cul. Cal destacar que meleres són totes, unes més que altres,
però la varietat melera i la de costella són les que fan més mel. L’abella barre-
ja la mel de la garrofa amb altres elements bàsics procedents de la rosella i
el lletsó. Basicament la mel de garrofa pertany a la mel multicolor i sol pesar
un poc més que les altres classes, tot i que assoleix un preu més baix.

CLASSES DE GARROFA

La garrofa potser negra o roja i es subdivideixen en diferents tipus: matalafe-
ra, melera, costella, cordetes, vauquera, llisa i bordetes.

Bàsicament les diferents varietats es caracteritzen per la llargària o grossària
de la garrofa. Les garrofes mes llargues pertanyen a la classe vauquera,
melera i de costella, que és la més llarga i més grossa de totes. La garrofa
de costella no pertany a l’especie vauquera sinó a la anomenada popularment
com a collita. 

LA GARROFA NEGRA

La garrofa negra és la més comuna i la més productiva per excel·lència amb
un predomini quasi absolut entre les àrees de cultiu a les diferents contrades
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Garrofa apomellada de la varietat
matalafera. Partida de Penyes Males
al terme de Picasent.



del nostre secà. Dins de la seua varietat, s’hi pot observar les següernts clas-
ses: la vauquera llarga, la vauquera curta, la matalafera, la melera i la
sequellona, que sol ser una garrofa llargueruda i molt prima de sis o set
garrofins que pertany a la varietat de garrofer femení marimatxo.
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Garrofa apomellada de la varietat melera. Garrofa roja de la varietat marimatxo.

Garrofer mascle bort assilvestrat de
naturalesa sequellona.



LA GARROFA ROJA

És la que presenta una menor presència dins de les plantacions del secà
valencià. Habitualment solen localitzar-se quatre o cinc d’aquests arbres dis-
persos entre exemplar de garrofa negra i rarament s’hi troba un bancal culti-
vat només de garroferes roges. Les cotes de producció d’aquets producte
apenes rebasaven el quinze per cent de la producció total 12.

La garrofa roja se subdivideix en els següents tipus o classes: la llisa, coste-
lla de burro, vauquera curta, bordeta, cordetes, sequellona i de culet.

- Garrofa llisa: Semblant en llur construcció a la classe melera, és una
garrofa llarga i grossa, de huit a deu garrofins.

- Garrofa de costella de burro: És una de les més dolces; llarga i gros-
sa. Hi ha dues tipus de garrofes de costella que es diferencien només
per estar pomellada l’una i solta l’altra.

- Vauquera curta: Garrofa curta i grossa, de cinc o sis garrofins molt sem-
blant a la matalafera.

- Bordeta: Garrofa curta i prima, de quatre o cinc garrofins. Pertany a la
varietat de garrofer mascle bort.

- Cordetes: Garrofa curta de quatre o cinc garrofins. Pertany a la classe de
garrofer bort.

196

12 Dades proporcionades pels propis llauradors consultats.

Garrofa roja de costella de tipus solta.



- Sequellona: Garrofa de sis o set garrofins de tamany i llargària molt
semblant a la garrofa sequellona negra. Pertany a la varietat de garrofer
mascle bort assilvestrat.

- Garrofa de culet: Coneguda amb l’apel·latiu comú de «cullerots», és
garrofa curta i ampla que al desenvolupar-se poc té el peduncle junt al
cul formant una espècie de panxeta on va alotjat el garrofí. Pertany a la
varietat de garrofer mascle bort.

ALGUNES SINGULARITATS

Totes les varietas de garrofers fan pomells (de sis o deu garrofes) excepte
una varietat que es caracteritza per no agrupar les garrofes en pomells sinó
soltes, entre una o dos unitats. Les varietas que poden fer garrofes, pomella-
des o soltes, són la matalafera i la de costella, totes les altres varietats fan
únicament pomells.

Entre les caràcteristiques morfologiques que presenten els diferents tipus de
garrofera s’hi troben especialment en les varietats conegudes com matalafe-
ra i costella: La matalafera és la que té més fulla en les seues branques. En
canvi la de costella es carateritza per tindre les rames més llargues pero
menys cobertes de fullatge, donat que les fulles creixen només de mitja bran-
ca cap a l’exterior de l’àrbre. La garrofera melera s’hi pot distingir per la forma
o dibuix que presenta la fulla. La garrofera vauquera o marimtaxo de garrofa
roja presenta una construcció diferent en les fulles i amb un color verd clar
menyns intens que l’arbre de garrofa negra.
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Garrofa de culet.



La florida, anomenada mostra, té lloc d’agost a octubre i fructifica a l’any
següent, la qual cosa fa que la garrofera siga un arbre que sempre té fruit.

LES PROPIETATS DE LA GARROFA

A més d’haver servit d’aliment dels animals de càrrega i també dels humans
en temps de fam així com d’elaborar la mel, aquest producte posseix altres
propietats com ara les nombroses aplicacions de la goma del garrofí (conser-
vants i estabilitzants naturals, indústria farmacèutica, etc.), que representava
una important font econòmica per als nostres llauradors.
Cada jornada el llaurador replegava els garrofins del fons del pessebre, des-
prés de que el bèstiar hagués acabat de menjar la ració de garrofes que
aquest li havia proporcionat durant el vespre. El garrofí solia quedar assorrat
entre volves de palla o residus de farratge i havia que replegar-lo i aventar-lo
abans de magatzemarlo dins d’un sac d’espart.

Altra característica molt curiosa de la garrofera ens la descobreix en la seua
obra literària Ernest Martínez, i que és aquella de criar a les soques un bolet
conegut popularment com bolet de garrofera, que sol sortir després dels
temporals de pluja i que rarament se’n troben. Es tracta d’un fong de quasi
la grandària d’un plat, i de color rosat que xucla la saba de l’arbre. La seua
descoberta a l’estiu, significava alegrar la taula amb un nou sabor dels men-
jars d’aquells dies.

LA REPLEGADA DE LA GARROFA

Com resa el dit, «a sant Bertomeu, batoll a reu» (Durán Martínez), les garro-
fes es plegaven i segueixen plegant-se al mes d’agost i, quan calia recollir-
les, calia sacsar les branques per a fer caure totes les garrofes. El treball,
conegut com a batollar garrofes, era una faena realitzada sempre per un
home amb l’ajuda d’una canya llarga invertida a l’inrevés és a dir, amb l’arrel
cap amunt (el llaurador a l’hora de triar la canya procurava sempre que l’arrel
tinguera la forma de ganxo a la fi de poder agafar les branques i sacsar-les).
Les garrofes anaven caient poc a poc sobre els plegadors 13 mentres una colla
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13 S’anomena plegador al rogle de terreny que hi ha entaulat, de forma circular, al voltant del tronc i que ocupa
tota la superfície del sól que hi ha davall de l’arbre sobre el qual ha de caure la garrofa batollada. Els llaurados
solien fer els plegadors pel mes de juny o juliol.



de dones, xiques i xiquets, anaven plegant les garrofes baix de l’arbre. La
faena es distribuia en funció de l’edat o sexe: així, es deixava a les dones
majors al centre del tall, que era el lloc més proxim a la soca i on, a més d’ha-
ver més ombra, hi havia més garrofes; la gent més jove era qui s’ocupava de
la forana, que era la part exterior del rogle on calia alçar-se i abaixar-se per
buscar les garrofes disperses. Les dones i xiquets anaven omplint els cabas-
sos i, una vegada plens, els abocaven als sacs que els homes s’encarregaven
de sacsar i després lligar.

Quan els homes no batollaven també ajudaven a plegar i aleshores les dones
no anaven a abocar els cabassos. Tots es passaven el dia arrossegant-se per
terra pel sòl, mentre les mans agafen manolls de garrofes que tiraven al
cabàs. La feina de plegar garrofes era una tasca pesada i molt cansada, de
manera que a la fi de cada jornada les mans estaven cansades i dolorides pel
contacte amb les mates punxoses o pedres resseques tan abundats al secà.

A la fi de la jornada, quan el sol anava ponent-se, calia carregar els sacs fins
omplir el carro per dalt dels varals. I després de nugar les canyes a la part
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La replega de les garrofes. A la imatge Ramón Tarín.
Partida de  les Penyes Males (Picassent)

El batoll de garrofes té lloc al mes d’agost.
Al retrat Ramon Tarín.



exterior del carro, apujaven dones i xiques damunt dels sacs i feien camí cap
al poble. Quan la càrrega era excessiva, calia fer el darrer esforç; el de fer la
tornada a peu caminat per sendes i camins tortuosos i costeruts. Una vega-
da en casa, les garrofes es descarregaven a les cambres de les cases i tot el
poble anava impregnant-se d’aquella olor dolça que despertava la fam de tot
el bestiar del poble així com la d’alguns éssers humans.

LA VESTIMENTA

No tenim una idea exacta de la vestimenta utilitzada pels nostres avantpassats
a principis de segle XX, a l’hora de plegar les garrofes a peu de camp. Segons
algunes fonts orals, així com les diverses imatges de la història gràfica, ens
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En la replegada de les garrofes participen tant homes com dones. Al retrat Ramon Tarín i la seua filla Sonia. Partida
de Penyes males.

Una vegada estaven plens els
cabassos, s’abocaven als sacs.



inclinem per pensar en un clar predomini en l’ús de la típica brusa, la faixa, els
calçotets ratllats nugats als turmells i el mocador ample enrotllat o nugat a un
costat del cap. En canvi, sí podem exposar la vestimenta pròpia dels anys cin-
quanta per haver-ho viscut de forma directa. En aquest període, les colles de
plegadors que jo he conegut, i amb algunes de les quals he anat a plegar garro-
fes de menut, les dones majors usaven la indumentària més dolenta que
tenien a l’armari, normalment un vestit negre d’una sola peça, habitualment,
bata o baverall, mentres que les més joves solien vestir-se amb una falda llar-
ga i un mocador lligat al cap o bé amb un barret ample de palma. Els homes
usaven la roba feinera consistent en el pantaló amb els camals nugats per dalt
dels garrons, faixa ajustada a la cintura, camisa arromangada per dalt del colze,
i calçats amb espadenyes d’espart o de careta. Per a protegir-se del sol i del
cop de les garrofes, es cobrien el cap amb un barret de palla.

LA VISIÓ MÍTICA O LITERÀRIA DE LA GARROFERA

En la mitologia cristiana la garrofera i el seu fruit estan associats al culte de
Sant Joan Baptista, ja que segons la tradició, les garrofes van servir d’aliment
a Sant Joan durant el temps que va passar al desert. Així mateix a l’Àsia
Menor, especialment a Grécia i Xipre i altres zones de l’entorn, la garrofera
apareix associada al culte de Sant Jordi, i moltes de les capelles dedicades a
quest sant tenen aquests arbres al seu voltant. Altra de les visions mítiques
la trobem a Sicília, on la garrofera borda, Cercis siliquastrum, és coneguda
com a arbre de Judes, perqué diuen que aquest personatge es va penjar
d’una després d’haver traït a Crist.

Entre nosaltres, les varetes fetes de garrofera tenen la virtut de descobrir o
assenyalar els llocs on es pot trobar aigua. Per aixó, les persones expertes en
aquests treballs, els saurís, les utilitzen per assenyalar el lloc on s’ha de fer el
pou. Existeix la creença que les garroferes tenen gran facilitat per atraure els
llamps de les tronades ja que, segons una tradició popular, el llamp sol assen-
yalar els llocs on es guarden els tressors de fet, les varetes fetes de la garrofe-
ra on ha caigut un llamp, són per assenyalar els llocs on es guarden els tresors.
La garrofera és un arbre que, al contrari que l’olivera, que és un arbre que
l’acompanya en molts llocs de la nostra geografia, no ha tingut molta pre-
sència al camp de la literatura, ja que són poques les ocasions en què ha
estat objecte de la mateixa. Podríem dir que a l’igual que l’olivera, l’obra pic-
tòrica també ha estat bastant present com a valor de l’art plàstic. El 1899,
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Sorolla ens deixarà ja l’apunt «Algarrobo de Xàvia» (Marina Alta), reproduït
en La Revista Moderna de Madrid, com una avançada d’aquest arbre en la
pintura moderna. Després seran els pintors del noucentisme qui veritable-
ment captaran amb els seus paisatges aquest arbre. Entre els pintors pio-
ners cal destacar a Joan Mirò qui serà altre dels pintors que farà present en
moltes de les seues obres el garrofer. Les garroferes del voltant de
Tarragona, pintades per Joaquim Mir, o les de Sitges, per Joaquim Sunyer,
seran recordades per Josep Pla com una constant descriptiva del paisatge
d’aquelles terres. Tot i que serà Joan Mirò qui es fixarà fonamentalment en
el valor representatiu d’aquest arbre i el farà en moltes de les seues obres.
Amb Miró, la garrofera aconsegueix el mateix paper que les oliveres repre-
senten en l’obra de Van Gogh.

L’entrada de la garrofera en la literatura nostra també es troba focalitzada en
el noucentisme i molt concretament en l’obra dels autors modernistes. Val
retraure ací els magnífics versos del «Cant a la garrofera», de Francesc
Almela i Vives, del llibre L’espill a trossos (1928), on l’autor dedica uns poe-
mes irònics als escritors que s’obliden d’aquest arbre:

Ja havem cantat massa vegades
les oliveres argentades,
i les palmeres gràcils que tenen penjolls d’or,
i els ametllers plens de joguines,
i els tarongers de flors albines,
i les figueres gegantines,
i els pins catedralicis que sonen com un cor.
Ara cantem amb veu sincera,
plena de fe, la garrofera,
aliena a les centúries, dejuna de l’estramp,
espècie tota proletària,
titllada a voltes d’ordinària
que ocupa el lloc humil d’un pària
dins l’aspra jerarquia que hi ha damunt del camp... 

Altres de les creacions literàries i artístiques corresponents al mateix període
són l’obra narrativa Teatre de la natura, publicat també el 1928, de l’escritor
tarragoní Antoni Rovira i Virgili, on s’hi pot gaudir, al capitol «El garrofer» d’un
dels apunts descriptius més bonics que s’han escrit sobre aquest arbre. Però
serà Ernest Martínez i Ferrando qui donarà en la seua narrativa l’acollida més
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generosa a aquest arbre, començant per l’obra primerenca de la seua joven-
tut, Primavera inquieta (1947). La seua infancia passada al mas familiar de
Betéra, al voltant dels camps de garroferes, en farà les imatges preferides en
la descripció del paisatge: «Les fulles del vell garrofer, carregat d’anys, remo-
rejaven suaument; de vegades semblava sentir-se entre elles una paraula
humana, un gemec...»

LA VEGETACIÓ DE L’ÀMBIT AGRÍCOLA DEL NOSTRE SECÀ

La vegetació en l’àmbit agrícola del nostre secà ha estat marcada per les
seues característiques geogràfiques i per la seua situació del medi natural,
aleshores bastant antropitzat, on les comunitats dominants han format part
de la garriga mediterràna en tot el sistema de muntanya baixa de l’Horta Sud,
que com es sabut, són les que dominen el territori de la comarca la qual pre-
senta un relleu pràcticament pla i amb escasses elevacions muntanyoses si
exceptuem el pic de Perenxisa, en el límit amb la Foia de Bunyol-Xiva, que és
el sostre de la comarca amb llurs 327 metres d’altitud, així com altres cims
tossalencs de la nostra geografía com són Morredondo, Vedat de Torrent o la
Guatlleta, zona muntanyosa del municipi de Picassent, amb elevacions que
arriben als 293 metres d’altitud.

203

L’eliminació sistemàtica dels cultius més representatius com són
els atmelers, garrofers o la vinya, han canviat la fesonomia del

paisatge i rarament es pot localitzar algun exemplar de garrofera
prop de xicotets sotaboscos. Vessants del Vedat de Torrent.



L’eliminació sistemàtica dels cultius mes representatius de l’ambit de secà
com són els atmelers, garrofers o la vinya, ha cambiat la fisonomia del paisat-
ge i les condicions del conreu així com la influència molt significativa d’altres
espècies associades a les antigues terres del bovalar com sigué la vegetació
arbustiva i arbòria de la flora autòctona tan pròpia als ambients naturals de la
nostra comarca. La importància ecològica dels tradicionals entorns de secà
és indiscutible, ja que es poden considerar com a zones de transició entre la
vegetació de muntanya i la vegetació dels conreus de regadiu que solen
albergar espècies hui en via d’extinció com l’alzina o la mateixa garrofera,
sense oblidar importants comunitats d’espècies.

En aquest sentit hem d’assenyalar com la majoria de les espècies desapare-
gudes (moltes d’elles ja datades en temps de Cavanilles), i que colonitzaren
els antics garroferals del bovalar, formaven part de la vegetació de garriga,
(comunitat densa, amb molta biomassa). Algunes de les espècies represen-
tatives de les garrigues i brolls són: la coscolla, Quercus coccifera, el llentis-
cle. Pistacia lentiscus, l’ullastre, Olea europaea, cireretes de betlem, Ruscus
aculeatus, el càdec, Juniperus oxycedrus, l’aladern, Phillyrea agustifolia, el
margalló,Chamaerops hmilis, el romaní, Rosmarinus officinalis, el cirerer de
pastor, Corataegus monogyna, el bruc d’hivern, Erica multiflora, la pebrella,
Thymus piperella, l’herva d’olives, Satureja obovata, el timó, Thymus vulga-
ris, la bufalaga marina, Thymelaea hirsuta, l’argelaga, Ulex parviflorus, etc.
Segons senyala Alfredo Benlloch i Artemio Mulas en la seua obra Les plan-
tes amb flor de la comarca de l’Horta Sud, algunes d’aquestes espècies
dominants van ser plantetes pròpies de l’alzinar i sotaboscos que van trobar
acollida entre les garroferes. Actualment són espècies molt escasses i viuen
en zones de brolla i garriga degradada, amb preferència sobre sòls de caràc-
ter bàsic i assolellats. També és fàcil trobar-les refugiades en terrenys degra-
dats del nostre entorn, ribassos de pedra seca o arbrades d’oliveres i atme-
lers. Espècies com la brolla del romaní, el càdec, la bufalaga marina i l’argela-
ga, espècie per cert molt colonitzadora d’espais degradats, són espècies que
conviuen amb la garrofera i creixen al voltant de la seua soca. Són fàcils de
localitzar a les faldes del Vedat, Penyes Males i en algunes zones del
Coscollar.

Pel que fa a les terres del Bovalar, òbviament fa molts anys que van desapa-
réixer la majoria d’aquestes espècies, sota les constants i nombroses trans-
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formacions que va patir el paisatge tradicional del nostre secà des de princi-
pis del segle XX. Hui en dia rarament ens podem trobar amb alguna olivarda
focalitzada als marges naturals de terra.
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Algunes macollades de garroferes encara es poden focalitzar a la partida de Baixauli, al terme de Monserrat.






