
  A mitjan d’abril arriben als barrancs de 
Castelló de Rugat els rossinyols procedents d’Àfrica per a passar uns mesos i 
reproduir-se en la frondositat dels boscos de la ribera. 
Les rutes dels barrancs han estat dissenyades per a escoltar el bell cant d’aquesta 
xicoteta au i conéixer la vegetació que els proporciona allotjament. 
Altres motius mereixen la nostra atenció en aquests paisatges canviants, modelats 
per les aigües: la seua curiosa geologia, altres animals i plantes silvestres, així com 
la seua agricultura que es va iniciar al Tabàquer fa uns 5.000 anys. 
La ruta està pensada per a caminar; té una longitud total de 6 Km, i es pot recórrer 
fácilmente en tres hores. Des del Jardí de l’Horta Gran, i seguint cap al CEIP Verge 
del Remei, arriben al camí de Tabàquer on s’inicia la nostra ruta. 
La ruta descendeix entre camps de fruiters, oliveres i hortes, passa per davall de la 
carretera CV-60 i ens apropa a la unió del barranc del Tabàquer i el de la Font.La 
depuradora d’aigües residuals del poble la deixem a la dreta. 
En la prehistòria, aquestes hortes eren inmensos carrascars que es juntaven amb 
les  omedes dels barrancs. 
Els habitants d’aquesta època vivien de la caça, de la recol·lecció de fruits silvestres 
i de l’agricultura. Habitaven en coves, però, més tard, quan es generalitza 
l’agricultura i la ramaderia, comencen a viure en poblats prop els barrancs.  
 
 

 
 
 



 

el Mirador del Tabàquer 

 
El jaciment arqueològic del Tabàquer correspon a un poblat del neolític. (Eneolític) 
Ha proporcionat les restes arqueològiques més antigues de Castelló de Rugat. Els 
utensilis que s’hi han trobat: destrals de pedra polida, objectes de sílex i os, i 
també la ceràmica feta a mà, ens permeten conéixer la vida i els costums d’aquests 
primers pobladors. 
A mesura que s’ampliava l’agricultura, el paisatge forestal va donar pas primer a 
fèrtils camps de cereals i lleguminoses, que més tard serien abandonats com a 
camps agrícolas per la pèrdua de la fertilitat. Són colonitzats novament per les 
plantes silvestres fi ns que el foc els torna a transformar en camps de cultiu. 
Així succesivament fins a l’actualitat. Hui, quan es reinicia l’agricultura en camps 
abandonats, és habitual començar cremant-los. 
La pervivència de la utilitzaciò del foc en les pràctiques agrícoles ens aproxima a les 
tècniques ’explotació de la terra en la prehistòria. 

 
El paisatge del neolític, format fonamentalment per carrascars, boscos de 
ribera, cultius de cereals i lleguminoses, ha desaparegut actualment. No 
obstant això, el bosc de ribera es conserva a les omedes que hi ha en alguns 
hortets abandonats al costat dels barrancs. Del carrascar queden restes als 
marges de cultiu, on algunes de les carrasques del passat sobreviuen a 
pesar de la destral i del foc. Els cereals s’hi cultivaren fi ns a la dècada dels 
anys 60 i les lleguminoses les trobem disperses en els herbassars dels 
marges de camps i camins. Al lloc on ens trobem, les omedes han recuperat 
part del seu territori, compartint-lo amb la vinca, els 
acants i nombroses plantes característiques 
d’aquests boscos de ribera, poc coneguts i estudiats. 
 
La Vall d’Albaida és el territori valencià amb la millor 
representació d’aquests ecosistemes. Tota la vall 
està solcada de barrancs i rierols on les omedes 
creixen al costat d’una gran varietat de plantes i 
animals. 
El rossinyol canta d’alegria quan, en arribar cada any 
des d’Àfrica, les veu brotar sabent que amb això té 
garantida la seua estada i la dels seus descendents. 
La ruta descendeix fi ns arribar al barranc de la 
Xerca, format per la unió dels barrancs de la Font i del Tabàquer. 



 

el barranc de lA Xerca 

El barranc de la Xerca condueix l’aigua procedent de nombrosos barranquets 
i xicotets brolladors.  
La presència de l’aigua al barranc al llarg de l’any, li confereix les 
característiques d’un xicotet rierol. No obstant això, el comportament 
geològic és el d’un barranc que en ocasions modifica el paisatge emportant-
se la terra d’un lloc a un altre. Els temporals de llevant i les fortes tronades, 
descarreguen centenars de litres per metre quadrat, amb la qual cosa 
s’omplin els llits dels barrancs i acaben emportant-se per davant tot el que 
troben. El camí del Tabàquer fou arrasat per les pluges de la tardor de 1987. 
No va ser la primera vegada ni serà l’última. 
 
 
A les hortes abandonades hi ha una rica 
varietat botànica; algunes d’aquestes 
plantes són originàries del paisatge 
primitiu, d’altres són aclimatació de 
cultius agrícoles desapareguts, com és el 

cas de 

ns al segle XIX com a planta per a tintar, de la 
qual s’obté un colorant groc. També les piteres 
(Agave americana) es cultivaven amplament al  
llarg dels segles XVIII i XIX per obtenir la fi bra 
de la pita. Estem en territori d’eriçons i 
mosteles, insectes i porcs senglars. Molta 
atenció en caure la nit, ja que és l’hora per a 
observar-los, i també per a sofrir les picadures 
dels mosquits. 
Els pinars e

l’abundant gualda (Reseda luteola) cultivada fi 

s troben dispersos pels barrancs, al 

a ruta ascendeix entre camps agrícolas cultivats 

zat de fruiters està vinculat al gran 

s 50, el paisatge 

amb les distintes 

volupament de 

costat de carrasques i matolls  que els 
acompanyen, testimonis del paisatge del 
passat. El seu valor documental és el d’una 
peça de museu. 
 

 
L
totalment amb arbres fruiters: albercoquers i pruneres 
fonamentalment.  
El cultiu generalit
canvi cultural que es desenvolupa a partir de la segona 

meitat del segle XX. 
Fins a fi nal dels any
rural de Castelló de Rugat conserva la 
majoria dels cultius agrícoles arribats 
cultures: blat, ordi, civada, lleguminoses, vinya, olivera, 
hortalisses, ametlers, fi gueres, magraners, altres 
fruiters, creïlles, tomaques, tabac, etc.  
A partir d’aquestes dates, el desen



l’activitat industrial, junt al creixement del sector dels serveis, provoquen la 
gradual disminució del sector agrícola en l’economia local i la  generalització 
de l’agricultura a temps parcial i del monocultiu de fruiters. 
Aquests boscos de fruiters que dominen el paisatge són un hàbitat molt  

 la ruta inicia el descens fins arribar a la confl uència del barranc de 

’assut dels Andarellers 

ssut dels Andarellers 

res barranquets formen el barranc de Barraix que, juntamentamb el 

ancs 

nen 

 de Rugat n’existeixen 

freqüentat per nombroses aus i alguns rèptils; entre aquests últims destaca 
per la seua bellesa el sarvatxo, que pot observar-se prenent el sol als 
camins. 
Poc a poc
Barraix i el Barranquet. 
 
 

l

 
 

A

Barranc de Barraix 

El Barranquet 

 
 
T
Barranquet, desemboca al de Castelló. A partir d’aquest punt en què ens 
trobem és freqüent que el barranc duga 
aigua la major part de l’any, i això permet 
la formació de xicotetes zones pantanoses 
on creixen els joncs, les canyotes etc. És 
també el territori dels talps, de les 
granotes i de la serp d’aigua. La canya que 
algunes vegades ocupa amplis trams del 
barranc, va ser duta pels àrabs com a 
material de construcció i de molts altres 
usos. Es va cultivar amplament en els 
cursos d’aigua, i en l’actualitat constitueix 

En el punt d’unió dels dos barr
un cultiu agrícola abandonat.  

trobem l’assut dels Andarellers que 
actualment a caigut en desús. 
Aquestes petites preses te
l’origen en la cultura hidràulica 
andalusí. 
A Castelló
algunes. Seguint la ruta arribem a 
la planícia on podem observar la 
Casa del Retor, envoltada de 
camps abandonats, la serra Grossa 
i la del Benicadell. El nom d’aquest 

 

paratge és Sarient. 



el mirador de Sarient 

Ací és la toponímia d’origen morisc la que ens indica l’existència d’una 
alque

cruel decret de Felip III, que 
en l’a

at o als 

oques són les restes visibles d’aquella època. Les cases, la majoria de 

de res d’aquells murs, la presència de la Rosa 

ilitzada per a fabricar l’aigua de roses –d’utilitat tant culinària 

de viure que 

 

 
 

ria musulmana, hui  esapareguda 
del tot. 

El 
ny 1609 ordenà l’expulsió dels 

moriscs, va suposar el despoblament 
de nombrosos llocs de la vall amb 
unes conseqüències econòmiques 
catastròfi ques per a aquests paratges.  
L’alqueria era una unitat autàrquica, 
amb una economia basada 
principalment en l’agricultura 
cerealística i l’explotació de l’olivera, la 
vinya, els fruiters i les hortes. 
Els excedents es duien al merc
llocs destinats a la manipulació dels 
productes com ara les almàsseres, 
situades en llocs més importants com 
Rafalet –també desaparegut–o Lauro. 
 
 
 
P
tàpia, es van enfonsar i van tornar a la terra, amb la qual cosa és molt difícil 
reconéixer la seua ubicació. 
En canvi, encara que no que
offi cinalis en 
molts llocs, ut
com sanitària en alambins casolans com encara hui es fa al Magrib amb la 
mateixa planta, ens parla de les activitats d’aquelles dones del món 
musulmà; i què es pot dir dels lliris, l’eficàcia dels quals per a fixar els 
marges d’aquests camps d’argiles fou la causa de la seua expansió i la seua 
abundant utilització. I si, a més a més, eren de color blanc –com els que hi 
ha en alguns llocs–, testimoniaven el viatge realitzat a la Meca, lloc on viuen 
silvestres i d’on els devots pelegrins els portaven com a record. 
Queden més testimonis, costums o tradicions d’aquella manera 
hagen sobreviscut a la revolució tècnica i científica de la qual som fills? Per 
suposat que en queden: colombaires, terrissaires, el costum d’anar-se’n a 
viure al poble “d’ella” després de casar-se,etc. Però el fet de detallar tot això 
ja se n’eixiria dels objectius d’aquesta guia. La nostra intenció és simplement 
assenyalar que, encara que nombrosos llocs moriscos es van despoblar, els 
seus testimonis perduren tant en els nostres costums socials com en altres 
activitats de la vida quotidiana. A partir d’aquest punt comencen el retorn a 
Castelló per trobar-nos novament amb els barrancs. La ruta avança entre 
fruiters i algunes vinyes. 
 



el barranc de Barraix 

quest barranc conserva a la
esembocadura el paisatge 

er per 

l Barranc de Castelló 

 

Aquest barranc és conegut 
m barranc de Castelló a la 

Pobla del Duc. A Castelló de 

quest cas queda patent 
l fet que els barrancs estiguen 

considerats com a llocs maleïts, 

r
anomenar-lo barranc de Castelló. 

rvar la polla d’aigua, el coll verd i també 
altres

 

 
 
A  
d
pantanós que hem descrit 
anteriorment. La presència de la 
canyota ens recorda l’Albufera de 
València, destinació última de les 
aigües d’aquestes terres.  
A partir d’aquest moment tornem 
enrere entre canyars p
creuar el barranc i conéixer 
algunes de les seues 
característiques. 
 
 
 
 
e

co

Rugat se’l coneix amb el nom de 
barranc de la Pobla. És curiós 
com la toponímia defineix 
l’actitud dels pobladors envers el 
territori. 
 

En a
e

als qual s’ignora i s’utilitza com a 
claveguera i abocador. Tal 
vegada per això Castelló 
l’anomena de la Pobla, i a 
l’inrevés. Ara que la natura ha 
adquirit rellevància en la 
valoració social del territori, és el 
a, i per això nosaltres preferim 

Hi trobem una variada representació de l’avifauna de les zones 
humides, i es fàcil escoltar i obse

moment de mirar-los d’una altra mane

 aus com l’oriol o les oronelles. La presència d’animals és constant al 
llarg de tot l’any. Però la millor hora per a l’observació de la fauna és al 
capvespre, amb l’arribada de la nit, moment en què n’hi ha una major 
activitat. 



 
el barranc de Sarient 

 

es 
igües de la part septentrional del 
unicipi. 

ues i matolls.  

lista i el 
amí agrícola que va de Castelló 

 
l mirador de la Sénia 

mà es caracteritza en l’aspecte 
ius i l’aprofitament  de tots els recursos 

hídrics que tenien al seu abast. 

Tot això és fruit d’un coneixement acumulat durant segles a les hortes 
del Nil i Mesopotàmia, on el àrabs el van aprendre i després el van importar, 
difondre i desenvolupar. 

 
 

 
El barranc de Sarient arreplega l
a
m
 
Destaca, al tram fi nal, l’existència 
de carrasq
 
La ruta a partir d’aquest moment 
coincidix amb la ruta cic
c
de Rugat a la Pobla del Duc. 

 
 
 

e

 

El llarg període de domini musul
agrícola per l’extensió dels regad

En uns casos es construeixen 
assuts als llits dels barrancs per 
durla a les terres de secà, per a 
la qual cosa es realitzen 
notables esforços 
d’abancalament i conducció 
d’aigua; on hi ha brolladors i el 
terreny ho permet es fan basses 
per a regar precioses hortes, hi 
és també corrent la pràctica de 
foradar els vessants de les 
muntanyes fins arribar a les 
capes freàtiq es on es troba 
l’aigua i fer-la eixir a la llum. 
Igualment van utilitzar sénies 
perquè els camps més alts 
reberen els regs. 
 
 
 



És per tot això que les restes del sistema de reg presents als barrancs 
encara en ús en molts casos constituyesen autèntics monuments del nostre 
passat històric. Les restes d’aquesta sénia, adornada a més amb assutzenes 
i lliris d’aigua –plantes dutes i difoses per aquella gent del sud– és un 
exemple magnífic de la tradició cultural de la Vall d’Albaida.  

ltes mentre els 
catúfo

 

escar-nos la cara– és una de les múltiples 
tetes dels barrancs. Al seu voltant creixen les 

ioletes. 

s per a banyar les cavalleries. Aquest 

m

 
Els primers pobladors de les terres de Castelló de Rugat vivien als barrancs 
com hem vist al Tabàquer; després, en la cultura del bronze, varen ocupar 
llocs elevats de la serra com la penya Blanca i l’Algebassó. Més tard van 
habitar llocs intermedis, sent aquest el cas de la cultura ibèrica, que té la 
eua màxima representació a Castelló de Rugat al poblat de l’Ermita. 

La seua situació al centre de camps d’horta que encara es treballen i el 
seu estat de ruïna testimonial desaconsella apropar s’hi ja que no hem 
d’importunar a qui treballa ni encara menys fer malbé sense voler la feina 
feta.  

Observar-la des del camí imaginant el ruc donant vo
ls pugen i baixen és el més recomanable que es pot fer per a la 

conservació d’esta joia del nostre patrimoni. 
 
 

la font de la Xerca 

 

Aquesta petita font, l’aigua de la qual no sabem si 
és apta per al consum –sí que ho és per a 
refr
fon
v
Al barranc podem observar l’assut de la Xerca, 
reconstruït recentment per a regar els camps. En 
el passat aquest assut formava una gran 
superfície inundada que era freqüentada pels 
agricultor
costum va perdurar fi ns a la dècada dels anys 60 
del segle XX. 
 
 

ita 

 

el mirador de l’Er

s
El poble íber s’organitzava en tribus que controlaven amples territoris. 

Els assentaments ibèrics es diferencien tipològicament en llogarets, masos, 



fortins i ciutats. Un nucli principal servirà de centre i controlarà una sèrie de 
poblats de diferent grandaria i funcionalitat. 
Des del poblat de l’Ermita s’exerceix un ampli control sobre la Vall d’Albaida i 
les vie

es 

 són signifi catius 
d’aqu

 
., que perduraran fi ns als nostres 

dies. 
blat de l’Ermita s’estén als 

 amb les terres de conreu. 

a. 
 

s de comunicació. 
D’aquest assentament, que segons 

alguns autors dóna origen al nom de Castelló 
de Rugat per la talaia o castell que ací 
trobava, queden escasses restes. Els materials 
arqueològics recuperats

esta cultura. Ací han aparegut nombrosos 
fragments de ceràmica ibèrica pintada amb 
decoración geomètrica, ceràmiques àtiques, 
utensilis domèstics, amb activitats tèxtils o 
elements d’adornament de pasta vítrea. 

L’economia agrícola ibèrica introdueix el 
cultiu de la vinya i l’olivera, a més dels fruiters, 
i desenvoluparà un incipient regadiu.  

Estan presents ja en aquest moment l’ara
ferro com falçs, alcotanes, rastrells, etc

da i utillatge de conreu de

Posteriorment, amb la romanització, el po
peus del turó, directament en contacte

Proliferen les vil·les rurals romanes, amb el seu màxim apogeu en el s. 
III d.c. A Castelló de Rugat s’han constatat nombrosos vestigis d’aquesta 
cultur

 


