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Herències.
Les alqueries de l’horta 
de València



En el paisatge d'horta que embolicava a la ciutat de València va haver-hi un 
element especialment distintiu de la forma d'habitar: l'alqueria.
L'alqueria era, juntament amb la barraca, l'habitatge per excel·lència, la 
casa llauradora, el centre de gestió de les parcel·les de cultiu, el motor 
d'una economia de proximitat, un lloc de vivències i continus canvis que va 
anar evolucionant al llarg del temps, adequant-se a les exigències de cada 
etapa històrica.
La visió de la nostra exposició posa el focus en aspectes relacionat amb la 
microhistòria i l'etnologia. Ens interessem per l'ús dels espais a l'interior 
d'aquestes cases i dels seus canvis al llarg del temps, sobre el seu 
aspecte original en temps remots, sobre els treballs que es feien en les 
seues dependències i sobre alguns dels secrets que amagaven en el seu 
interior.
Els materials exposats provenen en tots els casos d'excavacions 
arqueològiques de València i el seu entorn. Són un xicotet grup de peces 
ceràmiques, algunes d'elles destinades a ser usades en la taula, unes 
altres a auxiliar en l'elaboració de matèries primes i unes altres que, amb la 
seua senzillesa, ens mostren vivències dels seus habitants en moments 
molt concrets de la nostra història.

L’alquería, una casa en l’horta

Durant molt de temps, la ciutat de València va estar emmurallada. En 
l’interior, els veïns passaven la nit fora de perill amb les portes tancades 
del recinte emmurallat.
Fora, a la lluna de València, quedaven els camps d'horta, acompanyats de 
xicotets nuclis de cases. També hi havia vivendes disperses, edificis aïllats 
enmig de grans parcel·les de cultiu. Eixes cases de la gent de l'horta es 
coneixen amb el nom d'alqueries. Són d’origen medieval, encara que no 
se’n van deixar de construir fins al segle XX. 

Plànol del territori extramurs de 
la parròquia de Sant Tomàs. 
Llorenç Mansilla, 1722 (Església 
parroquial de Sant Tomàs 
Apòstol de València). 
Foto: Miguel García Cárceles.
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Les alqueries són les vivendes pròpies del nostre paisatge, les 
depositàries d'una manera de viure centenària i hereues històriques de 
sabers i maneres de fer ancestrals. Junt amb les séquies, els molins, els 
camins i les parcel·les de cultiu formen l'essència de l'horta de València.
Eren grans cases amb múltiples espais per a emmagatzemar i produir 
productes agropecuaris, eren les vivendes d'una família en sentit ampli: 
pares, avis i fills convivien en elles i, a vegades, oncles o nebots. Era comú 
que s'allotjaren també membres del servici i hòmens jóvens que ajudaven 
en la faena de l’horta, molts dels quals provenien de pobles de lluny.

Les alqueries en la història

El terme alqueria es deriva de la paraula àrab quarya i té connotacions 
diferents segons si parlem de la vivenda en època musulmana o a partir de 
l'edat medieval cristiana.
L'alqueria islàmica era un nucli xicotet de diverses cases juntes que 
pertanyien a una família o grup clànic a qui devia el seu nom i que, a 
vegades, es concentraven al voltant d'una torre defensiva. A cada alqueria 
corresponia una part d'horta per a subsistir.
L'alqueria cristiana es va basar en el concepte d'una sola casa aïllada, 
encara que hi poden haver casos de diverses cases molt pròximes. En cada 
una vivia una família independent que s'encarregava de treballar uns quants 
camps, junts o dispersos, i que podien ser seus o d'altres propietaris.
L'arqueologia ha permés conéixer com es distribuïen i s’usaven els espais 
interiors de les alqueries i quins canvis es van produir al llarg del temps. 
Per a representar-los, hem triat l'exemple d'una alqueria senyorial model, 
de planta baixa i primera. Eren edificis propietat de grans famílies nobles o 
de comerciants que vivien en palaus a València i que en deixaven en mans 
d'arrendataris el manteniment i gestió. Amb el temps, molts dels 
arrendataris van arribar a ser-ne els amos i van donar nom a la casa. 
Els canvis fonamentals tenen a veure amb la manera en què s'usaven la 

Vista de l'horta periurbana a 
l'oest de València, exemple de 
paisatge amb alqueries, 
barraques i altres tipus d'edificis. 
Andrés Fabert. Biblioteca 
Valenciana Nicolau Primitu. 
Col· lecció José Huguet.
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planta baixa i el primer pis. En època medieval, a baix es localitzaven les 
àrees de servei, quadres i producció, mentre que a dalt solia haver-hi 
salons, dormitoris i altres dependències que generalment denominem 
sales nobles. A partir del segle XVIII, la planta baixa es condiciona per a 
l’habitatge i la superior es destina a habitacions per a emmagatzematge, 
assecat i cria del cuc de seda. 
La imatge que tenim hui en dia de l'alqueria és la d'un edifici compacte, amb 
pocs elements distintius i sense que quasi res en cride l'atenció. No obstant 
això, eixa idea no s'ajusta al disseny exterior d'altres èpoques. A l’origen, 
moltes façanes tenien detalls que sorprenen per les formes i els colors. 
Algunes posseïen diversos arcs a la façana principal, altres s'adornaven 
amb finestres bífores anomenades coronelles o es decoraven amb pintures 
cridaneres que les feien visibles des de molt lluny, i n’hi havia que tenien 
elements constructius com ara torres. Una infinitat de peculiaritats que no 
han arribat fins a l'actualitat i que per a conéixer-les demanen un procés 
d'estudi i rehabilitació que en retorne la fisonomia original.

Els usos econòmics

Les alqueries no eren només cases a on viure. Eren edificis rurals en 
l'interior dels quals es duien a terme nombroses faenes relacionades amb el 
camp. Eren lloc de producció i elaboració de matèries primeres, 
d'emmagatzematge agrícola, d'estabulació, font de productes 
d'autoconsum per als habitants i de comerç local amb el veïnat.
Durant bona part de la seua història, a les cambres o andanes es criava el 
cuc de seda. Per això es construïen els "llits" que eren unes estructures 
fetes amb llistons de fusta i plataformes de canya sobre les quals s'estenien 
les fulles de morera que servien d'aliment als cucs. Al costat, altres 
elements com ara estufes i calders que es gastaven per a elaborar la seda 
en brut. Quasi totes les alqueries de l'horta van tindre eixos elements a 
partir del segle XVIII i les restes o empremtes han quedat reflectides en les 

Època medieval i renaixentista.
En la planta baixa es trobaven les 
àrees de servici, producció i 
emmagatzematge, com el trull i el 
celler, cuina i quadres. En la 
planta superior hi havia un gran 
saló, dormitoris i, a vegades, una 
capella oratòria. Totes les 
estances estaven pavimentades 
amb taulells pintats, portes 
decorades i parets d’acabats 
fins. Era habitual que hi haguera 
una cuina per a preparar 
banquets destinats a les visites 
ocasionals del senyor i 
convidats. Dibuix: Gabinete 
Algarra-Berrocal.

A partir del segle XVIII fins als 
nostres dies
Els magatzems, el trull i el celler 
s’anul· len i damunt s’obren un 
saló nou i els dormitoris. La cuina 
perviu, però reformada. Es posen 
paviments nous i les estances es 
decoren al gust del moment. Les 
quadres es van mantindre; en el 
nostre dibuix estarien ocultes a la 
part de darrere. A la planta 
superior, les sales nobles van 
passar a convertir-se en cambres 
o andanes. Va fer falta tombar 
algun mur o xicotetes estances 
per a aconseguir espais grans i 
diàfans. És on s’emmagatzema-
ven i assecaven els productes de 
l’horta i on es van instal· lar els llits 
per a criar el cuc de seda, que són 
les prestatgeries que veiem 
dibuixades en el lloc on abans es 
trobava el saló. Dibuix: Gabinete 
Algarra-Berrocal.
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parets dels pisos superiors com a testimoni d'una història del treball que ja 
no forma part de les nostres vides.
En les cambres també s'emmagatzemaven i assecaven tot tipus de productes 
agrícoles. Una imatge habitual d'aquests pisos superiors és la d'un dens 
entramat de cordes clavades a les bigues. D'aquestes cordes es penjaven les 
collites recents, com per exemple les fulles de tabac.
Altres funcions pròpies de les alqueries eren la producció de vi, d'oli, de llet, 
de verdures, etc. En moltes d'elles van existir, sobretot, trulls, construïts en 
l'Edat mitjana. En ells es produïa vi de varietats de vinyes autòctones. Alguns 
d'aquests trulls han sigut i es relacionen amb determinats conjunts de 
ceràmiques, algunes de gran qualitat com les triades per a aquesta exposició.

El que l’alquería amaga...

Les parets i els sòls de les alqueries van servir per a amagar objectes 
personals. Els elements amagats es denominen "ocultacions" o "tresors". 
Encara que les ocultacions més populars són les monetàries, no tots els 
tresors són de monedes, n’hi ha que tenen a veure amb episodis vivencials 
íntims i sorprenents, a vegades perillosos i dolorosos.

El tresor religiós de l’Alquería d’Albors: 
Durant la Guerra Civil, uns religiosos es van amagar en els carcaus del vell 
molí d'aquest edifici que va pertànyer al Monestir de Sant Miquel dels Reis. 
Com a resultat dels treballs arqueològics es van descobrir indicis 
d'aquesta cambra associada a una ocultació de tipus religiós que s'exposa 
en una de les vitrines. 
 
El tresor infantil de l’Alquería del Moro: 
en aquesta alqueria de Benicalap es va trobar, en un forat fet sobre una 
porta, un fardallet amb les pertinences d'un xiquet que va guardar una 
sèrie d'objectes exposats que tenen un elevat valor sentimental. 

Llits per al cuc de seda de 
l’alqueria de Félix, Parc de 
Marxalenes. Foto: Mari Carmen 
González.

Trepig del raïm en el trull de 
l’Alqueria de Barrinto, Parc de 
Marxalenes. Foto: Mari Carmen 
González.

Interior del celler de l'Alqueria de 
Comeig. Foto: Frank Gómez.

Alqueria de Comeig, restes 
arqueològics visitables. Foto: 
Frank Gómez.
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L’Alquería de Comeig i altres alqueries de Marxalenes

Les alqueries del raval de Marxalenes formaven un grup de poblament 
dispers a l'entorn d'horta al nord del Túria. Allí s'iniciava el Camí de 
Marxalenes que s'endinsava en aquesta horta. A banda i banda d'aquest 
camí es disposaven algunes alqueries, mentre que unes altres se situaven 
al costat de camins secundaris com el de Montanyana. Entre totes 
constituïen una quantitat considerable de vivendes tradicionals, moltes 
d'elles d'origen medieval.
Entre les quals han sobreviscut fins als nostres dies es troben alguns dels 
exemples millor conservats de tota València com l'Alqueria de Comeig, les 
restes arqueològiques de la qual poden veure's actualment a l'interior de 
Bombes Gens Centre d'Art, i unes altres com les alqueries de Barrinto, de 
Félix, de Lluna, de Voro i del Foraster, dins del Parc de Marxalenes, i les del 
carrer Olba que formen el grup de cases de l'Olleria. 
Aquest conjunt d'edificis històrics s'ha convertit en un llegat de gran 
riquesa, testimoniatge d'una manera de vida en el qual les alqueries eren el 
punt de convivència d'una família extensa, un lloc de sociabilitat entre 
veïns, eix d'una economia de proximitat, de producció i administració de 
collites i un subministrador de matèria primera per a l'elaboració d'algunes 
de les manufactures més importants de l'economia de la ciutat. 
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Exemples de la vaixella de luxe que s'utilitzava en l'època 
d'esplendor de les alqueries:

Font de ceràmica daurada (1480 i 1530).
Font de pisa blava i orada (1480 i 1530).
Totes dues peces tenen motius propis de l'època d'esplendor 
de l'estil maniser com ara les “solfes” o les fulles i casetons 
blaus que s'emplenaven de motius daurats.
Procedència: Excavació arqueològica c/ Músic Peydró, núm. 9, 
València, Ajuntament de València.
Pitxer de pisa blava (segle XV).
Peça d'estil maniser amb decoració d'ulls i un motiu vegetal 
davall d'ells que sembla representar bigot i pereta.
Aquests pitxers s'usaven en les taules per a servir el vi i altres 
líquids.
Procedència: Excavació arqueològica c/ dels Drets, núm. 19 a 
25, Ajuntament de València. 

Ceràmiques relacionades amb els trulls (segle XV):

Tres llibrells blaus, d'estil maniser, decorats amb motius 
centrals d'animals: un falcó, un bou i una llebre acompanyats de 
motius vegetals. Els dibuixos estan fets amb blau de cobalt. La 
part posterior presenta, en els tres casos, restes del morter 
d’unió que els va fixar a una bassa.
Procedència: Excavació arqueològica del Complex Velluters, 
Ajuntament de València.

Tresor religiós (Guerra Civil espanyola):
Conjunt de peces procedents de l'ocultació realitzada en 
l'Alqueria d'Albors, al costat de Sant Miquel dels Reis, València. 
Va ser trobat durant la campanya arqueològica de 2006. 
Ajuntament de València.

Bossa de tela que contenia el conjunt d'objectes que formen 
part d'aquesta ocultació.
La bossa amb el seu contingut es va amagar en un forat 
practicat en el brancal d'una finestra de l'alqueria que va ser 
segellat amb algeps per a dissimular la seua existència.
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Altar portàtil de la Verge del Pilar realitzat amb cuir tintat de 
color roig i folrat de seda groga. En el seu interior es guarda una 
Verge del Pilar de plata, sobre pedestal d'alabastre amb 
monograma de l’Ave Maria de plata.
Gravat de la Verge de Núria (1767–1773) amb llegenda: 
Milagrosa Imagen de Nª Sra. de Nuria que se venera en el 
Monasterio de Religiosas de Belén. Dominicas. Extramuros de 
Valencia. [Miraculosa Imatge de Nª Sra. de Núria que es venera 
en el Monestir de Religioses de Belém. Dominiques. Extramurs 
de València.] I diverses indulgències de bisbe Rafael Lasala 
Locela (7 agost 1716–17 juny 1792).
Conjunt de medalles
Es trobaven dins d'una caixa de la Farmàcia BOIX de València i 
contenia tres medalles dedicades a diferents Verges i una del 
Sagrat Cor de Jesús.

Tresor infantil (finals segle XIX–primera meitat segle XX):

Conjunt de peces procedents de l'ocultació realitzada en 
l'Alqueria del Moro, Benicalap. Va ser trobat durant la campanya 
arqueològica de 2005
El tresor està compost per xicotets estris que formaven la 
col· lecció d'un xiquet o una xiqueta, entre ells destaca un 
portadocuments que conservava en el seu interior documents 
relacionats amb el desplaçament d'un veí de Gàtova, Castelló, a 
València realitzat en 1885.
Cèdula d'identificació (21 de gener de 1885).
Salconduit (22 de juliol de 1885).
Totes les peces han sigut cedides per l'Ajuntament de València. 
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