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Amb data 14 de gener de 2016 va entrar en el registre general del Consell València de Cultura 

un escrit del director general de Cultura i Patrimoni en què es demanava un informe preceptiu 

per a la possible declaració de B.I.C. immaterial de dos activitats tradicionals de l'Albufera de 

València: la pesca artesanal i la navegació a la vela llatina, segons el que disposa l'article 27.5 

de la Llei 4/98, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.  La Comissió de Govern i el Ple 

en la seua sessió del mateix mes de gener traslladaren a la Comissió de Llegat Històric i 

Artístic l’escrit de la directora general de Cultura i Patrimoni perquè redactara l'informe 

corresponent.  

 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

El llac de l’Albufera que coneixem en el segle XXI és el resultat de la intervenció humana, al 

llarg de segles d’ús, sobre un llac natural, primitivament salobre, que va quedar segregat de la 

mar per un cordó o restinga arenosa en l’àmbit d’una extensa terra de marjal. El llac va estar 

unit al Mediterrani per una estreta boca de comunicació, la Gola del Rei. La seua primitiva 

condició de llac salobre va permetre l’explotació de salines (el Saler) i també la pesca 

d’espècies marines, almenys fins al segle XVII. 

 

 La presència dels rius Xúquer i Túria, que desemboquen al sud i al nord del llac 

respectivament, va generar, i continua afavorint a pesar de les regulacions, un extens 

aiguamoll costaner. Però ambdós rius han estat la causa del procés gradual de dulcificació de 

l’aigua del llac, tant per les aportacions de les seues avingudes com pels afloraments d’aigua 

dolça en la mateixa zona lacustre (els ullals).  Fenòmens naturals i intervencions humanes 

errònies van determinar, en el segle XVII, el tancament definitiu de la comunicació amb la mar 

a través de la barra arenosa i la definitiva dulcificació de l’aigua.  

 

L’Albufera històrica ocupava molta més superfície que la que hui coneixem. En realitat, l’àrea 

màxima inundada era d’unes 20.000 hectàrees, quasi la totalitat de l’actual superfície del Parc 

Natural de l’Albufera, que és de 21.120 hectàrees. D’eixa superfície, unes 12.000 hectàrees es 

dediquen al cultiu de l’arròs i s’inunden durant el període de tancament de comportes (la 

perellonà). La zona pròpiament ocupada pel llac en l’actualitat és d’unes 2.800 hectàrees. 

L’acció humana, i la necessitat de regular el cicle d’inundació i drenatge del terreny per al 

cultiu de l’arròs, van determinar la construcció de canals de comunicació amb la mar (Goles del 

Pujol, del Perellonet i del Perelló) proveïts de comportes de regulació. D’ací la condició 
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d’artificial del llac, de cicle regulat per al cultiu de l’arròs. Una extensa xarxa de canals i 

séquies de diversa importància permet la irrigació capil·lar de tota la zona humida, que en el 

segle XXI continua rebent aigües del Xúquer (Séquia Reial) i del Túria (excedents, més uns 70 

milions de metres cúbics anuals d’aigües residuals depurades), a més de les aportacions dels 

escolaments i dels ullals.  

 

L’Albufera, i la Devesa, que és la barra arenosa que separa el llac del Mediterrani, van ser 

propietat de la corona des de la Conquista fins a la desamortització de béns reials de l’any 

1865, moment en què la titularitat va passar a l’Estat. Jaume I va voler reservar el paratge per 

a ús reial, si bé els reis successius van fer nombroses cessions de la titularitat o en van 

arrendar l’explotació dels recursos. De la bona o mala gestió d’aquella administració en van 

resultar èpoques d’excel·lent estat del llac i moments d’abandó del paratge.  

 

La gestió estatal, amb tot, no va ser millor que la dels administradors reials. En 1911 es va 

produir la cessió onerosa de l’Albufera a la ciutat de València (per un poc més d’un milió de 

pessetes), que es va fer realitat l’any 1927. En aquell moment, i almenys durant els cinquanta 

anys anteriors, ja s’havien produït gravíssims aterraments que van convertir milers d’hectàrees 

de marjal en terra condicionada (els tancats) per al cultiu de l’arròs. L’Ajuntament de València 

és propietari del llac pròpiament dit i de la Devesa; les riberes del llac pertanyen a un conjunt 

de díhuit municipis.  

 

En el segle XIX i la primera meitat del XX l’Albufera va superar diversos projectes 

amenaçadors que pretenien dessecar-la, obrir-hi un canal de comunicació amb el port de 

Cullera, aplanar-la per a usar-la com a aeroport o altres. En els anys seixanta i setanta del 

segle XX el llac i la Devesa van passar un període crític quan l’Ajuntament en va privatitzar 

467.216 metres quadrats i va consentir-hi la construcció d’una urbanització costanera i el 

traçat d’un passeig marítim sobre el cordó dunar. Suspés el procés d’alteració en setembre de 

1973 gràcies a una forta campanya de conscienciació ciutadana, els ajuntaments posteriors es 

van ocupar de reconduir la situació, recuperar tot el sòl venut i no construït (1983-2002), 

desmuntar el passeig marítim i refer el cordó dunar i la seua flora. Al mateix temps, es van 

aplicar mesures de defensa del llac contra la contaminació de l’aigua i altres tendents a la 

millora de la fauna i la flora.  

 

LA DECLARACIÓ DE B.I.C.: EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Des de fa més de dos mil anys, la vida humana en l’entorn del llac de l’Albufera de València, i 

l’explotació dels seus abundants valors naturals, han donat com a resultat, dins d’un procés 

d’obligada adaptació, una acumulació de riquesa etnològica, artesanal i tradicional de tal 

importància i antiguitat que configura per si mateixa un capítol de la nostra cultura que és 

convenient respectar, protegir i fomentar. 

 

Un llarg procés d’adaptació al medi natural, assentat sobre usos i costums tradicionals en el 

treball i en l’habitatge, i igualment en l’alimentació, han donat com a resultat un extens 

catàleg de peculiaritats que, de forma molt excepcional, s’han mantingut al llarg del temps, 
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amb molt poques alteracions, gràcies a l’aïllament en què han viscut els habitants d’este 

paratge natural. 

 

L’Albufera de València, la seua fauna, la seua flora i el paisatge, gaudixen de les màximes 

proteccions mediambientals, autonòmiques, nacionals i internacionals. La principal és la que li 

va concedir la Generalitat Valenciana, en 1986, amb la llei de creació del Parc Natural de 

l’Albufera, que garantix una adequada protecció de la fauna, la flora i el fràgil sistema que 

articula el llac i el seu cicle anual de vida aquàtica. Altres reconeixements han continuant 

protegint, en 1990, 1994 i 2002, la importància internacional d’esta zona humida dins dels 

cicles migratoris dels ocells.. No obstant això, fins ara no han gaudit de protecció específica el 

conjunt d’elements i valors culturals, etnològics, artesanals, gastronòmics i esportius que s’han 

derivat de la prolongada relació de l’home que viu i treballa en el llac amb el medi que el 

rodeja. 

 

SET MODALITATS D’ACTIVITAT 

 

Eixos valors ancestrals que mereixerien ser també definits i protegits poden derivar-se 

d’almenys set modalitats d’acció, aprofitament o activitat, com són: 

-         Les institucions que regulen el moviment de comportes que fan augmentar o 

disminuir el nivell del llac al llarg del cicle anual, i les seues regles ancestrals. 

-         La caça, amb el seu conjunt de modalitats, costums i normes, que en alguns casos es 

remunten a l’Edat Mitjana. 

-         La pesca, amb les seues modalitats, arts, costums i regles, i amb la tradició del 

sorteig dels llocs de treball dels pescadors. 

-         El cultiu de l’arròs, una activitat d’extraordinària importància econòmica i natural, 

que, amb el seu cicle de treball, basat en l’aigua, articula la vida del llac. Modernitzat en 

el segle XX, el cultiu d’arròs és posseïdor, no obstant això, d’una llarga tradició. 

-        L’hàbitat humà i les construccions de qualsevol tipus, reunides o disperses, tant les 

que donen recer a les persones com les que servixen per a conservar collites, albergar 

motors, molins o pesca. Per citar-ne només la principal, l’origen de la barraca valenciana 

té les seues arrels en esta part de la València agrícola. 

-         La navegació a vela llatina o a perxa i la seua artesania associada, que és la 

construcció, el calafatament i el manteniment de les embarcacions. 

-         La gastronomia, que ha creat plats propis basats en la caça i la pesca del llac, amb 

formes específiques de condimentació. 

  

Hem d’advertir, a més, que estes set branques de l’especialització laboral van haver de 

conviure, en temps històrics, amb altres tres no menors, com van ser les salines, l’extracció de 

llenya i el pasturatge, perquè la Devesa va ser lloc de pastura de la ciutat. Per a comprendre la 

seua importància, basta dir que la major part d’elles són posseïdores d’un riquíssim lèxic i 

vocabulari que forma part de la part més rica de la parla valenciana. 

 

No s’ha de tancar esta consideració global sense entendre que el llac de l’Albufera, i la Devesa 

del Saler, a més del seu gran valor paisatgístic, i la seua riquesa en fauna i flora, han generat 
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al llarg dels segles unes seqüeles d’extraordinari valor en el camp de la cultura valenciana: si 

la literatura s’ha ocupat amb intensitat de la vida en el llac –i ací tenim, per citar només un 

autor, algunes obres de Vicente Blasco Ibáñez-- també la pintura i el gravat, el cine i la 

fotografia, s’han ocupat per extens dels valors estètics i etnològics de l’Albufera, fins a reunir 

un generós compendi d’especialitats i obres. 

 

No obstant això, el document que se’ns proposa des de la Conselleria de Cultura opta per la 

definició, el subratllat i la protecció com a Bé d’Interés Cultural de caràcter immaterial de 

només dos d’estes activitats humanes tradicionals: la pesca artesanal i la navegació a vela 

llatina. Ens n’ocuparem d’ací en avant, de forma exclusiva, si bé pareix raonable assenyalar 

que qualsevol d’elles atresora tants i tan singulars valors que mereixeria també estar protegida 

per una declaració de Bé d’Interès Cultural Immaterial. 

 

LA PESCA 

 

La pesca es practica en el llac de l’Albufera des de temps immemorial. En aigües salobres, 

primer, i després en aigua dolça, l’home ha aprofitat les espècies del llac i ha depurat, a base 

de centenars d’anys de pràctica, unes formes específiques de pesca, realitzades en paratges 

establits i coneguts i dotades d’arts i ferraments especialment dissenyats. 

 

Anguiles, llises, tenques i llobarros són les espècies que, en l’actualitat, continuen reportant 

algun benefici als pescadors després de les minves que s’han produït en les captures des dels 

anys huitanta i noranta del segle XX. A l’Albufera, en algunes ocasions, s’han arribat a pescar 

fins a noranta tones de peix en una sola jornada, fet excepcional que en l’actualitat no es 

produïx. 

 

La pesca està regulada des de l’any 1250 per concessió reial. La corona deixava pescar a 

qualsevol ciutadà a canvi d’una cinquena part de les captures o del seu valor. La Comunitat de 

Pescadors del Palmar, que va ser seguida, segles després, per les comunitats de Catarroja i 

Silla, és hereva d’una tradició continuada a través del temps i de les moltes vicissituds per les 

quals ha travessat el llac. A la casa social de la Comunitat del Palmar es conserven valuosos 

documents amb la història de la institució i records de qualsevol tipus que farien molt 

convenient que la declaració de BIC s’estenguera a les seues instal·lacions. 

 

Per a la pesca en el llac hi ha una extensa i especialitzada gamma d’arts i d’aïnes amb 

denominacions específiques. Adaptades després de centenars d’anys d’experiència, eixes arts 

eren manufacturades en la pròpia comunitat per mans expertes, especialitat que encara 

subsistix en la població del llac. Per a la pesca de la llisa o el llobarro s’usen els cridats “monot 

de cuina” i “morenell clar”; per a la captura de l’anguila s’usen “gànguil”, “mornell” i 

“mornella”. Dotzenes de diferents arts de pesca configuren el vocabulari específic del llac. 

 

En la mateixa seu social del Palmar, el segon diumenge del mes de juliol se celebra, en 

presència d’autoritats, el Sorteig dels Redolins, una cerimònia ancestral que adjudica a cada 

confrare el seu lloc de pesca durant la temporada següent. Abans n’hi havia més de cent llocs 
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a sortejar, que permetien una vida folgada o de mera supervivència, segons la seua 

qualificació. Cada un dels llocs té una denominació concreta, la qual cosa per si sola configura 

un catàleg d’identificació d’alt valor toponímic i lingüístic. Hem d’advertir que cada un dels 

pescadors té també una marca o segell peculiar per al seu ús en els documents de la 

Comunitat, norma procedent de quan l’analfabetisme impedia altres formes d’identificació. A la 

casa social de la Comunitat se’n conserva una col·lecció completa. 

 

La Comunitat de Pescadors del Palmar té en l’actualitat uns quatre-cents socis, dels quals un 

centenar continuen en actiu i practiquen regularment la pesca d’anguiles i llises, que són les 

espècies més rendibles i abundants. Els llocs sortejats en els últims anys han estat cinquanta-

huit. Després d’uns anys de tensions, la Comunitat de Pescadors del Palmar va resoldre 

satisfactòriament la reivindicació de les dones com a aptes per a optar a l’adjudicació de 

redolins; en estos moments la igualtat de drets de pesca està garantida a la llum de la 

Constitució Espanyola. 

 

En l’actualitat, l’activitat pesquera en el llac s’enfronta a alguns problemes, més enllà de 

l’imprescindible manteniment de la qualitat i la quantitat de l’aigua. Es tracta del  control de 

les espècies invasores del llac, especialment dels corbs marins que devoren milers de quilos de 

peix diàriament; de la necessitat que s’autoritzen cremes selectives de mates per al 

sanejament vegetal, i de la conveniència que es respecten les tradicions i el calendari en 

l’obertura de comportes, ja que esta pràctica està sent substituïda pel bombeig de cabals, de 

manera que es tanca la comunicació física entre el llac i el Mediterrani. 

  

LA NAVEGACIÓ A VELA LLATINA 

 

L’aïllament d’esta zona lacustre va determinar que tot moviment humà haguera de fer ús, 

durant segles, de sistemes de transport fluvial. Els principals assentaments humans van estar 

en les riberes i en l’illa del Palmar, que no va tenir ponts de comunicació amb terra ferma fins 

ben entrat el segle XX. Els enormes treballs d’aterrament, però també el moviment de les 

persones, pescadors o mers habitants del llac, i el transport de mercaderies, el correu diari o 

els seguicis funerals, van haver de fer-se, durant centúries, junt amb la pesca, la caça i el 

cultiu de l’arròs, per mitjà del moviment d’embarcacions. 

 

Tot això va generar, amb el pas del temps, unes modalitats de navegació i un disseny de les 

embarcacions amb característiques específiques, adaptades a l’escassa profunditat de l’aigua i 

als vents i brises dominants. 

 

És així com van nàixer les modalitats de navegació a perxa i les que aprofiten la força del vent 

per mitjà de la vela llatina. El barquer, amb la perxa fent força contra el fons, maneja 

l’embarcació i la dirigix amb una autonomia de moviments que no necessita de timoner. En la 

modalitat de vela, s’usa la triangular llatina, de procedència mil·lenària i adaptada a la 

perfecció a les necessitats del llac. El disseny de les embarcacions, de fons pla, s’ha depurat 

amb el pas dels segles fins a arribar a graus extrems de simplicitat i eficàcia en la navegació. 
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Els diversos usos, oficis i necessitats han donat com a resultat un extens catàleg 

d’embarcacions, des de les menudes, d’ús individual o per a un màxim de tres persones, 

usades per a la caça o la pesca, fins a les de gran eslora, aptes per al transport de fins a vint 

persones i destinades al correu diari. Les eslores tradicionals usades en el llac van des dels 16 

pams fins als 25, passant pels 18, 21 i 22 pams, en la categoria de transport de persones, que 

reben la denominació d’“albuferencs”. Per a càrregues superiors, la classificació ancestral del 

llac passa a les denominades “barques”, que es construïen per a una capacitat d’un “càrrec” o 

d’un i mig –un càrrec equivalia a uns 700 quilos de pes, sent indiferent si es parla d’arròs o de 

terra. 

 

La següent categoria d’embarcacions és la dels “barquetots”, barques de pes de fins a nou 

metres d’eslora que navegaven carregades fins a la borda, amb l’aigua a pocs centímetres de 

la coronació. Les més grans barques conegudes superen els dotze metres d’eslora; n’és un 

exemple singular la que transporta el Crist del Palmar en la festa anual, capaç de carregar 

l’anda i més de vint persones. 

 

No s’ha d’oblidar que, en els grans canals, històricament es va emprar també la modalitat de 

sirga, que consistia en l’arrossegament de les pesades barques, en els canals  de poc calat, per 

mitjà de cordes (sirgues) estirades per hòmens o per parelles d’animals situats en els camins 

laterals. D’això en queden no poques proves físiques en determinats paratges  de la llacuna. 

 

En temps moderns, les barques de l’Albufera van incorporar motors de vapor o dièsel. Esta 

última modalitat està permesa en els usos i regulacions municipals del llac, sempre que la 

transmissió siga interna i es respecte la fisonomia clàssica de l’embarcació; no obstant això, 

està prohibida la navegació amb motors forabord a fi de preservar tant la puresa de les 

tradicions com la fauna i la flora. De les barques dedicades al transport de persones ha de ser 

citat el Rabatxol, llegendari correu del llac que, des del segle XIX fins als nostres dies, acumula 

un llarg historial. El correu es va moure a vela llatina fins a l’any 1921, en què es va construir 

una barca dotada de motor de vapor. 

 

Històricament cal destacar la gran perícia i experiència que els mariners del llac van acumular. 

La seua intel·ligent forma d’aprofitar els peculiars vents de la llacuna els va portar a una 

mestria en el maneig de les veles i les arts de l’aparell d’embarcacions que els va fer meréixer 

el reconeixement reial. En temps forals, la Corona es va reservar el servici dels mariners del 

llac per al vaixell almirall reial i va fer previsió que els mariners de l’Albufera estigueren 

exempts d’altres servicis militars. 

 

També la història ha determinat una llarga especialització en la construcció i el calafatament 

de les embarcacions que s’han estat movent durant segles en el “lluent” i en la xarxa de canals 

del llac. Sense plànols, per mitjà de l’ús de tradicions heretades de generació en generació, els 

barquers han construït i perfeccionat centenars d’embarcacions que han seguit prototipus 

tradicionals, adaptant el disseny i els aparells a la millor eficiència de la navegació. 
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LA RECUPERACIÓ 

 

L’amenaça d’abandó que en alguns moments va posar en dubte la pervivència dels valors 

tradicionals i de les modalitats artesanes de navegació i de construcció d’embarcacions, va 

portar com a reacció, en els últims anys setanta, a un procés de recuperació i nova valoració 

de tot el que estava en risc de perdre’s. És així com en les confraries de pescadors del llac va 

ressorgir la modalitat de navegar pel llac, a vela o a perxa, dissociada fins i tot de la pesca, 

com a mera pràctica esportiva o de pervivència d’una especialitat. 

 

Este fenomen creixent ha alimentat al seu torn el renaixement de la construcció i el 

manteniment d’embarcacions i l’arribada de nous fusters de ribera. Les professions artesanals 

del llac, d’esta manera, no s’han perdut, sinó que s’han recuperat en mans noves que han 

procurat rescatar de l’abandó barques que es donaven per perdudes, alhora que reprenien 

mesures, cànons, materials i tècniques de construcció que estaven en risc de desaparició. 

 

Encara que des de l’any 1978 se celebren exhibicions, tant de navegació a perxa com de vela 

llatina, la primera Associació de Vela Llatina va sorgir en 1988 en el port de Silla. 

Posteriorment van nàixer associacions al Palmar (1990) i a Catarroja, que en té dos, nascudes 

en 1995 i 2006, esta última denominada de Peixcadors del Port de Catarroja. Uns quants 

centenars de socis donen vida a la recuperació de la vela llatina en el llac i celebren exhibicions 

i concursos que compten amb el suport dels ajuntaments respectius i del Parc Natural de 

l’Albufera. En l’actualitat ja s’han celebrat exhibicions concurs de vela llatina durant 36 anys; hi 

participen embarcacions  de les localitats amb associació, més altres procedents d’Albal, 

Alfafar i Massanassa. 

 

UNS VALORS A MANTENIR 

 

La relació que antecedix, sent a penes un testimoni concís, porta fàcilment a la conclusió que 

tant la pesca a l’Albufera com la navegació en el llac, a perxa o a vela llatina, són activitats 

que acumulen un ric patrimoni cultural, etnològic, històric i tradicional que mereix ser 

preservat i potenciat; com a forma d’agrair els esforços dels que han fet que eixes activitats no 

s’extingiren i com a resposta adequada per a aconseguir que les generacions futures les 

continuen coneixent, apreciant i fruint-ne. 

 

CONCLUSIONS 

 

1.- El Consell Valencià de Cultura informa a favor de la declaració de Bé d’Interés Cultural de 

caràcter Immaterial, per part de la Generalitat Valenciana, de la pesca tradicional a l’Albufera 

de València i de la navegació a vela llatina en el llac. 

 

2.- El Consell Valencià de Cultura considera que altres costums, artesanies i tradicions en 

l’entorn de l’Albufera podrien ser objectes de la mateixa consideració de Bé d’Interés Cultural 

Immaterial, en este o en altres documents ulteriors, i fa expressa menció de les arts 

tradicionals de la caça, les modalitats d’hàbitat en el llac, el cultiu de l’arròs, les institucions 
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que cuiden de la regulació de les aigües del llac i la gastronomia, ja que totes elles formen, 

amb la pesca i la navegació a vela llatina, un conjunt de valors impossibles de dissociar. 

3.- El Consell Valencià de Cultura encorataja les institucions i autoritats, especialment la 

Generalitat i els ajuntaments propietaris i riberencs del llac, a continuar perseverant en la 

conservació dels valors històrics, etnogràfics i culturals de l’Albufera i la Devesa, i en la 

protecció de la seua fauna i la seua flora. 

 

4.- Estes conclusions es traslladaran a la Direcció General de Cultura i Patrimoni, a les Corts 

Valencianes, al Consell de la Generalitat, a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat 

Social, Participació i Cooperació, a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats Públiques, a les diputacions provincials valencianes, a l’Ajuntament 

de València, als ajuntaments riberencs, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a 

les entitats concernides en el present informe. 

 

 

 


