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Antecedents 

 

Amb data 17 de setembre de 2014 va tindre entrada en el Consell Valencià de Cultura 

(número de registre 496), un escrit de la directora general de Cultura (registre d’eixida del 17 

de setembre de 2014) pel qual s’indicava que per Resolució del 8 d’agost de 2014, la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport incoava expedient per a complementar la declaració 

dels Béns d’Interés Cultural, amb la categoria de Zones Arqueològiques, de les balmes d’art 

rupestre de la Sarga, Balma I, Balma II i Balma III, ubicades en el terme municipal d’Alcoi, per 

mitjà de la delimitació del seu entorn de protecció i establiment de normativa de protecció, i 

se’ns sol·licitava informe favorable a l’esmentada declaració. 

 

El president del Consell Valencià de Cultura, amb data 23 de setembre de 2014, va tramitar 

este encàrrec a la Comissió del Llegat Històric artístic del Consell Valencià de Cultura, la qual 

en la seua sessió del 7 d’octubre va crear una comissió ac hoc formada pel president Ricard 

Bellveser i els consellers Glòria Marcos, Vicente Ferrero i Francisco Pérez Puche, perquè 

redactaren el preceptiu informe. 

 

Amb data 30 d’octubre, els consellers Bellveser, Marcos i Ferrero es van desplaçar a Alcoi on 

van ser atesos per l’alcalde de la ciutat Sr. Antonio Francés, la regidora Sra. Estefanía Blanes i 

el director del Museu Arqueològic, l’arqueòleg Sr. Josep Maria Segura Martí, qui finalment va 

acompanyar els membres del Consell Valencià de Cultura fins a les balmes. 

  

Consideracions generals 

 

La totalitat de les coves, balmes i llocs que continguen manifestacions d’art rupestre, per 

ministeri directe de la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol tenen la consideració de 

BIC. Ara bé, la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià considera BIC tots els béns que la 

llei estatal del 85 considere com a tals; per tant, les balmes de la Sarga van ser 

automàticament considerades BIC amb la categoria de Zona Arqueològica, i en conseqüència 

inscrites en l’inventari general valencià. En 1998 la UNESCO les va incloure en el llistat del 

Patrimoni de la Humanitat. 

 

El Consell de la Generalitat, per acord del 15 d’octubre de 2010, va aprovar la relació de coves, 

balmes i llocs d’art rupestre valencià, amb menció expressa de les balmes I, II i III de la 

Sarga; el que ara se sol·licita és l’establiment de la delimitació d’un únic entorn de protecció, 

raó de la tutela integral, no sols dels llocs on es troben les balmes, sinó també del seu entorn 
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d’afecció, amb els límits i detalls expressats en el pla del territori publicat en la pàgina 21479 

del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7353 de 4 de setembre de 2014, i 

l’establiment de l’oportuna normativa de protecció. Per tant, el que la Conselleria de Cultura 

proposa són mesures de caràcter complementari. 

  

Aspectes singulars 

 

 Les pintures rupestres de la Sarga, descobertes l’estiu de 1951 al barranc de la Cova 

Foradada, zona de gran valor mediambiental en el relleu muntanyós de la Serra dels Plans, a 

un quilòmetre del caseriu de la Sarga (Xixona), es distribuïxen en les parets de tres balmes del 

Barranc de la Cova Foradada, a la partida de la Canal Baixa, en terme municipal d’Alcoi, i 

compartixen espai amb diferents béns patrimonials situats en l’entorn de protecció, com són la 

Cova Foradada, la cornisa de la Balma 3 de la Sarga, els Plans de Baix i els Ginerets, tots ells 

datats en l’edat de bronze (III-I mil·lenni aC); el Mas de la Cova, del neolític (IV-III mil·lenni 

aC) i el Barranc de la Cova Foradada, del neolitic-edat de bronze (III mil·lenni aC). 

  

També compartixen espai amb béns del patrimoni etnològic, com el Mas de la Cova (s.XIX), la 

Caseta de caçador de l’Altet (s. XX), el Forn de calç de la Sarga de Baix (s.XIX i XX) i el Pou 

del Mas de la Cova (s. XIX-XX). 

 

Durant la visita que hi van fer els membres del Consell Valencià de Cultura es va poder 

comprovar que les balmes estan protegides per un tanca de recent construcció ––fa uns cinc 

anys que es van acabar les obres––, ben disposada i integrada en el paisatge, que aïlla i 

protegix estes coves, i que s’ha una senda d’accés a les balmes, per a facilitar l’accés als 

visitants, els quals necessàriament sempre han d’anar acompanyats.    

 

Les pintures es troben en un raonable bon estat, en part gràcies als treballs de neteja fets pels 

servicis de Restauració de la Direcció General del Patrimoni Cultural valencià, dirigits per la 

doctora Carmen Pérez, ja que estes coves, en els seus més de sis mil anys d’existència, no 

sols han resistit a les distintes agressions naturals, com a les artificials, ja que s’han utilitzat 

com a lloc per a fer fogueres. 

 

Segons l’arqueòleg municipal Segura Martí, la importància d’este jaciment “es troba en 

l’existència de motius d’Art Llevantí, superposats a figures d’Art Esquemàtic i 

Macroesquemàtic, circumstància que convertix la Sarga en el jaciment d’art rupestre 

postpaleolítico de l’arc mediterrani que millor informa sobre les seqüències cronològiques de 

les diferents manifestacions pictòriques que es van desenrotllar en la Prehistòria recent 

valenciana entre el V i el II mil·lenni aC.” En este sentit, destaquen per la seua singularitat i 

bellesa els complexos serpentiformes a manera de meandres de la Balma II. En esta balma 

apareixen en l’extrem de la dreta un ramat de cabres i diverses figures humanes, en l’altre 

extrem trobem un arquer caçant  cervos. 
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En la Balma I destaca un conjunt d’arquers, uns extraordinaris cervos ferits per fletxes 

clavades en diversos punts del cos, i dos arbres ja espolsats i amb fruits en els bords de les 

copes i en el sòl. 

 

En totes les balmes apareixen diversos nivells de representació, fins a tres de diferents, entre 

els quals destaquen línies en zig-zag que podrien tindre una simbologia relacionada amb la 

fertilitat, una figura "orant", que també apareix en la ceràmica coetània. Superposats a estos 

elements apareixen figures de cervos i  figures humanes  relacionades amb la caça o la 

recol·lecció. 

  

Conclusions 

 

1.- La zona arqueològica d’art rupestre de la Sarga és un jaciment de valor excepcional, situat 

en un paratge d’altíssim valor mediambiental pròxim a terres cultivades, les quals produïxen 

una pressió relativa en el conjunt (la comprensible construcció de masies o habitatges 

diversos, de casetes d’aïnes i fins i tot d’una nau d’ús agrícola), i per tant considerem que 

convé i urgix legislar amb precisió l’àrea d’influència i  protecció del BIC. 

 

2.- Per una altra banda, vist el seu valor excepcional, es recomana, fins i tot sabent les 

dificultats econòmiques i organitzatives que això implica, que s’intente establir un pla de 

divulgació del BIC que implique tant visites culturals com escolars, i que no es limite a un dia 

al mes, pla que reforçaria la necessitat de determinar la delimitació de l’entorn de protecció, i 

en conseqüència l’establiment d’una escrupolosa normativa de protecció,  en la consideració 

que l’art rupestre és un patrimoni fràgil, i també perquè la seua comprensió va unida al 

paisatge en què s’ha conservat més de 7.000 anys. En este sentit seria convenient instal·lar-hi 

un centre d’interpretació, utilitzant alguns dels elements existents. 

 

3.- Considerem que la zona d’influència delimitada per la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport, segons els detalls expressats en el pla del territori publicat en la pàgina 21479 del Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7353 de 4 de setembre de 2014, és l’adequada. 

 

4.- En conseqüència el Consell Valencià de Cultura emet informe positiu a l’expedient pel qual 

es complementa la declaració dels BICs, amb categoria de Zona Arqueològica. 

 

5.- Este informe s’enviarà a la Direcció General de Cultura, que l’ha sol·licitat, a l’Ajuntament 

d’Alcoi, a la Diputació d’Alacant i a la FVMP. 
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L’art llevantí és una manifestació artística d’àmplia distribució per la fatxada oriental de la 

Península Ibèrica–d’Osca i Lleida a Jaén i Almeria–, en la qual les figures humanes i d’animals, 

aïllades o formant escenes, es convertixen en protagonistes principals. (Hernández Pérez, M – 

Josep M. Segura Marti. La Sarga. Art rupestre i territori. Ajuntament d’Alcoi. Alcoi, 2002.) 

 

L’art macroesquemàtic és una manifestació artística exclusiva de les terres alacantines 

limitades pel mar i les serres d’Aitana, Benicadell i Mariola. Es caracteritza per l’ús de pintura 

de color roig fosc i motius de grans mides i de gros traçat. (Ibídem Hernández Pérez, M – 

Josep M. Segura Marti, 2002.) 

 

 


