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EPISODIOS DE LA CIUDAD DE ALICANTE 

Gerardo Muñoz Lorente 

L’autor 

Va ser secretari d'organització i secretari provincial a Alacant el 1986. Diputat a 

les Corts Valencianes de 1987. El 1990 president del CDS al País Valencià. Després 

dels fracassos electorals a les Corts el 1991 i a les generals de 1993, va abandonar 

el partit incorporant-se després al PSPV-PSOE, essent membre de l'executiva a 

Alacant. Va dimitir d'aquest càrrec el 2003 i des d'aleshores s'ha dedicat plenament 

a la seva carrera literària i d’articulista de premsa per al diari Información. En 2018 

fou escollit membre del Consell Valencià de Cultura. 

El llibre 

Es tracta d’un recull d’articles de contingut històric sobre la ciutat d’Alacant 

publicats al diari Información. En aquest cas els publicats durant l’any 2014. Hi ha 

un altre dels publicats el 2013 ‘Momentos de Alicante’ i un del 2015 ‘Episodios de 

la Ciudad de Alicante 2’. Podríem afegir ‘Cosas que importan en 51 artículos 

periodísticos (2006) on es mesclen articles d’opinió i alguns d’història de la ciutat. 

Personalment crec que és un llibre de lectura entretinguda, per una banda per 

tractar-se de capítols curts que relaten fets que són interessants, en alguns casos 

per ser històrics i en altres per formar part d’un anecdotari de la ciutat que ens dóna 

una visió d’ella en diferents èpoques. Petites històries. Esquers per arrossegar-nos 

a aprofundir en diferents èpoques de la ciutat. 

 

Per tant puc dir que m’ha agradat el llibre i de fet ja he comprat el següent i en 

ment tinc el dels Moments d’Alacant. 

 

Em centraré en alguns dels moments que més m’han encuriosit. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_a_les_Corts_Valencianes_de_1987
https://ca.wikipedia.org/wiki/PSPV-PSOE
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_Valencià_de_Cultura
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LA FAMÍLIA MINGOT 

S’ha de dir que Muñoz té un llibre on parla dels principals cognoms arrelats a la 

nostra ciutat, ‘Apellidos alicantinos’ (2018). Un d’ells és el de Mingot. No disposo 

d’aquell llibre i per tant en parlaré del que diu en els seus Episodis. 

Al llarg de tot el llibre és el cognom que més es repeteix, més encara que Garcia, 

que figura com a segon (passa el mateix al segon número d’Episodios). Un cognom 

que és molt comú a la província d’Alacant. Hem de dir que hui en dia Mingot té la 

màxima representació a França (21.214 persones el porten). A Espanya (el segon 

país) consten 837 persones, de les quals a la nostra província 520 persones, 276 

viuen a la Vila Joiosa i 101 a Alacant. A gran distància trobaríem València, 

Barcelona, Girona i Lleida, essent testimonial a la resta d’Espanya1. 

Un cavaller de nom Jaume Mengot va anar de Nimes, França, al servei de la 

Corona d’Aragó en la Conquesta del regne Múrcia i va obtenir terres a la ciutat 

d’Alacant i des d’ací el llinatge es va estendre per tot el regne de València i 

Catalunya2. Per la seua banda el cronista Jaime Bendicho afirma que procedeix de 

Rocafort, d’on va passar a Catalunya i d’ací a la conquesta del Regne de València, 

establint-se a Alacant3. 

No obstant, segons el cronista Viravens, Jaume I el 1260 i el 1264 es va allotjar 

a la casa de Francisco Mingot, a la Vila Nova. Alacant encara pertany a la Corona 

de Castella des de 12474. La conquesta d’Alacant (1296)  és posterior a la de 

València (1225), si bé Jaume I ja ho havia estat a Alacant amb motiu de la revolta 

mudèjar de 1264-1266 una primera volta i repoblant-la de catalans (juntament a 

Múrcia, Llorca i el camp de Cartagena i Múrcia). 

El cognom el trobem ja entre los repobladors del regne de València als llibres de 

Repartiment, tant al Cap i Casal (1354 i 1373) com a Almassora (1379) (hem de dir 

que només una casa en cadascuna de les poblacions)5. No consta a Alacant el 

cognom als llibres de repartiment del segle XIV. O bé els Mingot van arribar amb 

els castellans o, com suggereixen alguns historiadors la debilitat demogràfica de 

                                                             
1 

https://es.geneanet.org/genealogia/mingot/MINGOT 
2 

https://www.heraldicadeapellidos.com/usuarios/control-2/ver_apellido_interior.php 
3 http://www.gerardomunoz.com/apellidos2-1.pdf 
4 http://www.gerardomunoz.com/apellidos2-1.pdf 
5 Enric Guinot Rodríguez. Els fundadors del regne de València. Repoblament, antroponimia i llengua a la València 

medieval. 1999. Edicions 3i4. 

https://es.geneanet.org/genealogia/mingot/MINGOT
https://www.heraldicadeapellidos.com/usuarios/control-2/ver_apellido_interior.php
http://www.gerardomunoz.com/apellidos2-1.pdf
http://www.gerardomunoz.com/apellidos2-1.pdf
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Castella ja va obligar després de la primera conquesta a permetre l’assentament de 

llinatges de la Corona d’Aragó. Al segle XIV ja trobem al jurat Bernardo Mingot 

Entre 1476 i 1493 trobem tres germans Mingot, Antoni, Bernard i Nicolàs, 

exercint càrrecs en el govern municipal d’Alacant. A més sabem que eren uns actius 

comerciants (blat, vi, sal i panys, oli, mel, fruites i hortalisses o salaons, i fins i tot 

donant-se a la pirateria. Al segle XVI seran uns altres tres germans Mingot, Joan, 

Antoni i Bernat Mingot Fernández, armats com cavallers i fundant “mayorazgos6” 

com Antonio José Mingot Pascual. 

Al segle XVII dues nissagues seran les més importants, la del comerciant Antonio 

Mingot i la del Jurat Francisco Mingot. La primera branca s’anirà emparentant amb 

famílies il·lustres de la ciutat. Antonio i Bernardo Mingot van sufocar el sollevament 

morisc de la vall de Laguart el 1609. Bernardo, com a jurat de la ciutat va ser 

excomunicat pel bisbe d’Oriola per l’enfrontament que van tindre pel títol al que 

aspirava Sant Nicolau com a Concatedral. Un tercer germà, Francisco va ser 

Justícia el 1585 i jurat el 1586 i un fill seu, Gregorio Mingot Doménech va arribar a 

canceller del Consell d’Aragó el 1644. Aquesta branca finalitza el 1727 amb la mort 

sense descendència de Luis Juan de Torres Mingot i Rocafull, Mayoral de Benialí i 

senyoriu de Busot. 

L’altra branca, la del jurat Francisco Mingot, està formada per sastres i pescadors 

que aniran creixent econòmicament i social durant el segle XVIII. Al segle XIX 

Aureliano Mingot Valls consta entre els majors contribuents de la ciutat el 1832, 

essent alcalde entre 1879 i 1880. Antonio Mingot Fenoll és mestre a Tabarca el 

1869. Francisco Mingot Valls va ser diputat i alcalde d’Alacant el 1874 i va ser 

condecorat amb la Gran Creu d’Isabel la Catòlica. Mariano Mingot Shelly, fill 

d’Aureliano, també va arribar a ser alcalde i alcalde accidental el 1897. Precisament 

la premsa liberal i anarquista de l’època acostumen a parlar d’ells amb sospites de 

corrupció. 

Tenim al segle XX a Leoncio Mingot Minguilló, que venia en exclusiva la Mahou 

a la ciutat. Un catedràtic de matemàtiques, José Mingot Shelly que va arribar a ser 

tinent d’alcalde entre 1930-31. O Mariano Mingot, Shelly, propietari i director d’ ‘el 

Noticiero’, de caire conservador, va ser notari a Ibi i Alacant. Tancaríem aquesta 

família amb alguns militars i durant la Guerra Civil Gervasio Mingot Tallo, capità, va 

                                                             
6 Mayorazgo té una traducció al valencià conflictiva: herencia, pubillatge, primogenitura…  
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ser acusat de traïció per part dels republicans, va aconseguir eixir lliure i es va 

passar al bàndol sollevat. El seu germà Juan de Dios va ser afusellat juntament 

amb altres 50 falangistes el 29/11/1936. Un tercer germà, José María va dirigir el 

Jutjat Provincial de Responsabilitats Polítiques després de la Guerra (amb el que 

va passar amb son germà podríem dubtar de la seua equanimitat). Encara havia un 

altre germà, Manuel, també militar. Durant el segle XXI trobem descendents 

d’aquesta branca al món empresarial. 

Hi ha una nissaga d’arquitectes a la ciutat que duen el cognom de Mingot 

reflectida en un altre capítol del llibre. 

Ens trobem al davant d’un cognom estretament lligat a la ciutat d’Alacant des de 

la conquesta cristiana. 
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CARLOS PRADEL 

Per què Pradel? Doncs perquè el “magnat de l’Albufereta”7, és un dels promotors 

la fesomia d’un racó del litoral lligat a la meua infància i joventut, ja que era, i és, la 

platja on sempre anàvem, estiu i hivern, dissabtes i diumenges, els meus pares, els 

seus fills i ara els seus néts8. Jo no havia sentit parlar de qui era l’artífex d’aquells 

edificis, d’aquells gratacels, però al preguntar a mon pare em va dir que sí el va 

conèixer, i en persona, ja que la major part de la seua colla d’amics a l’Albufereta. 

En segon lloc pel misteri que l’envoltava. Difícil no llegir aquests dos articles i no 

veure similituds amb un personatge de hui en dia molt conegut a la ciutat, Enrique 

Ortiz, salvant algunes distàncies. 

Un home de món, nascut a Suïssa, amb doble nacionalitat franco-suïssa, que va 

passar per França, Itàlia, Veneçuela, Paraguai, Cuba... arrossegant diverses 

imputacions delictives de gairebé tots eixos països. Va arribar a Alacant amb una 

molt important quantitat de diners en metàl·lic però vivint en un caravana. 

Constructor i fundador d’associacions culturals, es guanyava l’adhesió dels seus 

treballadors pagant l’educació dels seus fills, dels funcionaris públics amb beques 

per als seus fills per al Liceo Francès. Donava festes al seu xalet o passejades al 

seu iot a les quals assistien representants de la banca i societat alacantina. Un 

home exemplar del qual es va conèixer el seu passat arrel de la seua desaparició 

el 1978 i la investigació periodística què 

va vindre després. La desaparició va 

provocar la presentació de la demanda 

de fallida de l’empresa Rocafel i una 

denúncia d’estafa. Va tornar el 1980, va 

passar un temps a presó i va ser absolt 

el 1984 estafa i d’evasió de divises, el 

1985 d’evasió de divises, 1986 d’estafa i 

falsedat... 

                                                             
7 com el denominen a la revista Cal Dir, de l’Òrgan central del Partit Comunista del País Valencià. 

http://biblioteca.ccoo.cat/intranet-tmpl/prog/en/local_repository/documents/17748_43563.pdf 17/01/1978 
8 També anàvem fins que vaig tindre tres o quatre anys a la del Postiguet, perquè llavors vivíem a Carlines Baixes, al trencant amb 

el Pla i la teníem a prop. 

http://biblioteca.ccoo.cat/intranet-tmpl/prog/en/local_repository/documents/17748_43563.pdf
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El barri de l’Albufereta rep el nom de 

la zona pantanosa en que s’havia 

convertit l’antiga ria per l’acumulació de 

sediments fluvials. Durant la segona 

meitat del segle XX van aparèixer els 

mastodòntics complexes de la 

Chicharra, Vistamar, Monteymar, finca 

Adoc, Alfin i Eusebio Sempere, coronant 

la rotonda de la illeta. Un barri poc uniforme, poblat per múltiples identitats,  

“generador d’imatges d’una modernitat decadent”, un 

dels exemples del moment àlgid del desenvolupisme 

(desarrollismo) urbanístic, amb edificis que hui en dia 

consten al registre DOCOMOMO9 per conservar-los 

com Vistamar, la Chicharra o las Torres10. 

En paraules del periodista Martín Sanz, l’Albufereta 

era la gran oblidada, un intent d’emulació de Mònaco o 

Cannes. Un barri que va créixer de la mà de Carlos 

Pradel i de l’arquitecte Juan Guardiola Gaya 

(l’arquitecte del Cap de l’Horta), amb l’ajuda de l’alcalde 

Agatángelo Soler, que va veure l’oportunitat de fer ombra a Benidorm als anys 60-

70 i crear llocs de treball, i la col·laboració del maquetista Jordi Brunet Forasté11. 

Un somni que neix als anys 20, quan Sant Joan ja era un focus d’atracció per al 

turisme madrileny. Hem d’afegir la connivència de la Prefectura de Costes de 

València.   

                                                             
9 Documentation and Conservation of buildings, sites and  neighbourhoods of the Modern Movement 
10 https://alicanteplaza.es/martin-sanz-homenajea-a-la-albufereta-con-una-prosa-apelativa-en-forma-de-postales-

technicolor 
11 https://alicantepress.com/art/35430/las-evocadoras-postales-de-martin-sanz-sobre-la-albufereta 

https://alicanteplaza.es/martin-sanz-homenajea-a-la-albufereta-con-una-prosa-apelativa-en-forma-de-postales-technicolor
https://alicanteplaza.es/martin-sanz-homenajea-a-la-albufereta-con-una-prosa-apelativa-en-forma-de-postales-technicolor
https://alicantepress.com/art/35430/las-evocadoras-postales-de-martin-sanz-sobre-la-albufereta
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Seran els 60 els que marquen la fesomia de l’Alacant de hui, i ací una de les 

figures imprescindibles és Pradel i el seu afany urbanístic desmesurat. Va introduir 

grans canvis en el sector hostaler, en un moment en què la ciutat s’obria al turisme 

de masses. Discoteques, clubs o cafeteries van esquitxar la trama urbana el 1962. 

L'any 1959 quan l'arquitecte Juan Guardiola Gaya redacta el Pla General (més aviat 

Pla Parcial) d'ordenació de la Platja Sant Joan, aprovat el 1960, amb la intenció de 

crear una franja al llarg de la costa, un conjunt amb illes obertes i blocs en altura, 

amb més de 10 plantes, creant una pantalla lineal d'escassa profunditat. Una 

ruptura paisatgística, un paisatge nou. L'horta pateix els efectes de la urbanització 

que distorsiona la trama rural, per l'aparició de 

nous assentaments, pèrdua de sòl cultivable, 

inutilització d'antigues infraestructures de 

regadiu, en definitiva, pels efectes de la 

urbanització del camp, que converteix el sòl 

en expectativa urbanística (Vera, 

1987)12. L’estret pas entre la 

Serra Grossa i el mar cap a la 

platja de l'Albufereta, que 

concentra tant la carretera com la 

línia fèrria, es converteix en la 

porta d'entrada a la zona turística. 

En ell Guardiola, a les ordres del 

promotor Carlos Pradel, construeix amb diversos referents internacionals i 

indubtable domini tècnic, un front urbà de gran intensitat edificatòria. D'allí sorgeix 

la carretera d'accés a la platja13. 

                                                             
12 La ‘otra ciudad’ funcionalista. El caso del Cabo de Las Huertas (1959-1979) Palomares Figueres, Maite; Pastor 

Sogorb, Patricia; Martínez Medina, Andrés. ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS DEL 
TURISMO: EL IMAGINARIO TURÍSTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CONTEMPORÁNEO Seminario 

celebrado en Girona los días 23, 24 y 25 de enero de 2014 en la Universidad de Girona  Edita: Viguera Editores, 
Barcelona Girona, 2014 ISBN: 978-84-92931-37-8 

13 Bajo la playa, los adoquines. Tejidos turísticos de la Región Metropolitana Alicante - Murcia. 1959-2009. Tesina de 

Máster en Urbanismo DUOT–UPC. Tutor: J. Sabaté. Julio 2011. PEPE BRU 
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Alacant va rebre una alta taxa d’immigració de 

pieds-noirs que van començar a arribar a finals dels 

50, però sobretot a principis dels 60 amb la guerra 

d’independència d’Algèria. Van ser ben acollits i van 

trobar una gran fluïdesa en els crèdits, amb 

interessos molt baixos, sembla ser que per 

indicació de Franco. Una part d’eixe col·lectiu 

formava part de l’OAS. Eixos pieds-noirs van 

comptar també amb l’inestimable 

recolzament de Carlos Pradel, que 

va contribuir al creixement i 

manteniment de la Nova Escola 

Francesa al carrer Sant Vicent, 

després coneguda com a Liceu 

Francès (on van estudiar alguns 

bons amics meus de joventut), la 

construcció de la qual s’atribuïa 

(potser la que es troba a l’Albufereta sí) i que en l’actualitat es troba a El Campello. 

Va ser un grup destacat en la compra d’habitatges de Pradel. La majoria de 

compradors de pisos a l’Adoc o el Gafner van ser pieds-noirs, com els que van 

regentar els baixos dels citats edificis, sobretot fleques i pastisseries. També es van 

dedicar a les llibreries i joieries en altres àrees de la ciutat. Seva Llinares14 a la seua 

obra constata que entre un 15 i un 20% del col·lectiu tenia una situació econòmica 

privilegiada. 

Als anys 60-70, les úniques vies de comunicació des d'Alacant fins a la platja 

Sant Joan eren la carretera de l'Albufereta, prolongació de la carretera del Mal Pas 

executada en 1933-34, després de la seva aprovació per les Corts Generals com a 

                                                             
14 Antonio Seva Llinares. Alacant 30.000 pieds-noirs. Edicions 62, SA. Col·lecció Tres i Quatre. 1968. Barcelona. 
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pas previ al desenvolupament de la Ciutat-Jardí Prieto i el trenet que va a Dénia. 

Hui en dia es tracta d’un lloc més còmode per viure, amb el Mediterrani als peus de 

la finestra, amb habitatges nous o de segona mà, amb lloguers assequibles. Ben 

comunicada per tres vies principals: la via Parc, l’avinguda de Vila Joiosa i 

Vistahermosa. Un tramvia que resulta el mitja més ràpid de comunicació, 

supermercats, l’elitista escola Europea, col·legis i instituts, un eficaç centre de Salut, 

zones verdes, restes arqueològiques, platja...15. 

El 1964 inicia la construcció del Riscal, un gratacel de 35 plantes. El jutjat de lo 

Contenciós administratiu de València, en 1965, va declarar nul·la la llicència de 

l’ajuntament. El 1967 continuava paralitzada fins que al setembre va rebre una 

llicència municipal. Agatángelo Soler considerava la necessitat de tindre un edifici 

singular a la ciutat. Com ell mateix diria: “tot el que es va fer allà va ser definitiu per 

a Alacant, per al progrés i la prosperitat dels alacantins. De no haver-se obrat així, 

Alacant seria hui una ciutat sense fesomia pròpia, igual que qualsevol poble gran 

perdut en la planura”. En aquell temps Juan Guardiola projectava un altre gratacels 

a la confluència entre Alfons el Savi i la Rambla de Méndez Núñez, la Torre 

d’Alacant. 

     

Riscal        Torre Alacant 

   El 1965 el ministre d’Informació i Turisme, Manuel Fraga, atorgà la medalla al 

Mèrit Turístic a Carlos Pradel i la seua empresa Rocafel per les construccions a la 

platja de l’Albufereta. També va construir l’edifici Bahía de los Pinos i el Riscal. 

                                                             
15 https://www.20minutos.es/noticia/10199/0/albuferreta/muelle/mediterraneo/  

https://www.20minutos.es/noticia/10199/0/albuferreta/muelle/mediterraneo/
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Però no només hem de parlar d’urbanisme, sinó de problemes ecològics i 

sanitaris. El doctor Vicente Reyes, regidor d’Alacant entre 1961 i 1966, va presentar 

a la Comissió de Turisme un estudi sobre incidències sanitàries a la platja de 

l’Albufereta on cridava l’atenció sobre els casos d’infeccions a la pell i parts 

sensibles del cos dels qui freqüentaven aquell lloc. L’Albufereta havia deixat de ser 

una petita cala de barraques on venia a banyar-se la gent de l’horta per convertir-

se en una zona turística, amb millors accessos per la Cantera (el Malpàs que ix en 

alguns plànols antics) i on s’aixecaven els primers xalets i edificis d’apartaments 

com l’Alfil, on Carlos Pradel continuava guanyant terrenys i aixecant gratacels entre 

el mar i la Serra Grossa. L’informe va suposar un petit escàndol. El doctor 

denunciava la proliferació d’edificacions i vessaments al mar que estaven 

contaminant la platja. D’eixa denúncia ix la decisió de construir un emissari submarí. 

Amb l’arribada del primer ajuntament democràtic, el 1979, Lassaletta va ordenar 

precintar i cegar els vessaments directes al mar des de diversos xalets, així com la 

connexió de tot el construït per Pradel amb l’emissari submarí i el següent cas va 

ser connectar tot el clavegueram amb el general de la ciutat. Hui s’ha d’allargar de 

nou eixe emissari ja que l’Albufereta no es veu afectada per la corrent marítima que 

va de Muchavista fins al Cocó16. Les notícies d’alta contaminació d’aquesta platja 

es van repetint al llarg dels anys, el 1979 o sobretot el 1981, amb el trencament de 

l’emissari i la saturació d’habitatges. Llavors es va proposar arranjar-lo i dur-lo dos 

kilòmetres mar endins, enfront dels 280 metres que té l’actual17. En aquella època 

recordo que vam començar a anar a la Platja de Sant Joan, una platja que, per cert, 

a mon pare no li agradava gens. 

Quan Carlos Pradel va voler construir el port esportiu l’Almadrava el 1980, partits 

polítics de l’ajuntament, excepte l’UCD, associacions de veïns i comunitat de 

propietaris van protestar davant el governador civil i l’empresa, que estaven 

emparades pel Consell de Ministres, ja que consideraven que, la platja de la 

Albufereta era de les més contaminades i el port ho empitjoraria. L’ajuntament a 

més va recórrer al Consell de Ministres per motivacions urbanístiques, ja que el pla 

general de la ciutat no contemplava aquesta infraestructura18. El port, després de 

guanyar-se el terreny al mar, ni es va començar. La finca Adoc, la urbanització 

Rocafel, malgrat la seua il·legalitat, finalment van ser legalitzats 

                                                             
16 Diario Información de Alicante. 2007/01/16 
17 https://elpais.com/diario/1981/07/08/espana/363391231_850215.html 
18 https://elpais.com/diario/1980/11/07/espana/342399629_850215.html 

https://elpais.com/diario/1981/07/08/espana/363391231_850215.html
https://elpais.com/diario/1980/11/07/espana/342399629_850215.html


11 
 

Pradel, Horcajo, Jumkelt, forasters, juntament a Pastor Peris, van urbanitzar 

Vistamar i van contribuir al desenvolupament del Manhattan alacantí la qual van 

aportar quantioses inversions. Van construir una depuradora, van iniciar la fórmula 

mixta de propietat (es pot habitar un mes a l’any i llogar-lo la resta de l’any). 

Presentaven projectes i sol·licitaven llicències. Durant la dècada següent es van 

produir denúncies i incompliments. Fins i tot va ingressar a presó. Ell, Cremades i 

Furió serien absolts pel Jutjat número 2 d’Alacant. L’oficial d’eixe jutjat, Mariano 

Morales Torrejon va ser acusada de corrupció i va ser apartada del seu lloc de 

treball en divesos períodes i finalment condemnat i separat del seu càrrec19. 

      

 

 

 

 

                                                             
19 Maria Teresa Molares Mora. La evolución de la propiedad rústica en Alicante entre 1950 y 1980. Una aproximación 

interdisciplinar. 2006 Tesis Doctoral. Universitat d’Alacant. 
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LAQANT 

Si d’alguna cosa puc estar segur és del gran desconeixement que acostuma a 

haver sobre la història d’Alacant. Contínuament veiem gent que arriba a ser 

‘negacionista’ del passat, ignorant d’una part d’ella mateixa, la que menys interessa 

a les seues idees, sovint polítiques, i realçant aquelles que més els convé. De 

manera més o menys general ens pot passar a tots i oblidem l’objectivitat per 

centrar-nos en la nostra subjectivitat. 

Són molts els qui desconeixem el passat de l’Alacant islàmic. Tenim nocions 

d’ací i d’allà, però no recordo que mai s’expliqués la seua història, ni a l’escola, ni a 

l’Institut i, més difícil encara, a la Universitat. Per això veure articles com aquest 

‘¿dónde estaba la Laqant del pacto de Teodomiro?’, o ‘el primer gobernador’, 

‘Mudejares’20, o ‘Ibn al-Labanna. El poeta errante de Denia’ o ‘Tudmir. Una isla en 

el immenso mar islámico’21, ajuden a conèixer una realitat desconeguda. És com si 

la història d’Alacant comencés el 1248 amb la conquesta de la ciutat de Castella i 

per a molts després hi haurà un salt fins a la unió dinàstica de les dues Corones 

hispàniques, oblidant que Alacant va ser una ciutat de la Corona d’Aragó de la qual 

vam obtenir furs, llengua i cultura. Tot i que només pel que els interessa, perquè 

també ignoren la resta de la seua història. Hi ha molts que s’autoanomenen 

alacantins de tota la vida que creuen que aquesta ciutat té el temps que 

comprèn la seua memòria22. 

Entre el 713 i 1248 la vila romangué sota dominació dels àrabs. Medina 

Laqant (o Lakant) o Al-Laqant, origen directe del nom actual en valencià, Alacant, 

consta al pacte de Tudmir (Teodomiro) com una població dins de la governació 

d’Uryula (Oriola) que arribava de Lorca a Cehegin (Múrcia). 

L’article no diu gran cosa respecte a la història en sí de la ciutat, però dóna 

algunes pistes sobre el que era la ciutat  musulmana. Si bé és cert que Alacant seria 

una petita vila on vivien visigots i romans (pensem que en aquells moments encara 

hi existia una certa diferenciació entre les dues ètnies), segurament s’anirien 

assentant musulmans al recer del port, l’horta i el castell. La medina es troba a la 

                                                             
20 Aquests dos inclosos a: Gerardo Muñoz Lorente. Episodios de la ciudad de Alicante 2. Editorial Sargantana. València. 2019 
21 Aquests dos inclosos a: Manuel Martínez López. 27 alicantinos ilustres. Viaje al fondo de la provincia. ECU. Sant Vicent del 

Raspeig. 2004. 
22 Alicante no tiene quien la quiera. Isabel González. 04.05.2018  

https://ca.wikipedia.org/wiki/1248
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falda del Benacantil i arribava més o menys al carrer Llauradors. Una zona de tallers 

d’adobs al barranc de Canícia i de forns i tallers artesans a la zona de Babel, on 

podria trobar-se el soc i magatzems portuaris. Amb població dispersa envoltant al 

pla, i una economia bassada en el cereal, l’olivera i la vinya. Espart, mel, fruita i 

pesca complementen la seua economia. 

https://www.researchgate.net/figure/Limites-de-la-Cora-de-Tudmir-segun-Molina-Lopez-L-y-Vallve-Bermejo-2_fig17_331802923 

 

 

http://nuestrasmiscelaneas.blogspot.com/2010/01/viajes-de-

extranjeros-por-el-reino-de.html 

El Cora de Tudmir segons tres models diferents. El de la dreta seria potser el més conegut. 

Els cristians van poder viure més o menys tranquils, pagant els seus impostos 

com a “fills del llibre” fins l’arribada dels siris de Baly, cap al 746. L’aristocràcia 

hispano-visigòtica es va anar unint en matrimoni amb el nous dominadors i 

s’instal·len a les antigues ciutats o viles romanes. Cap al 778-779 s’anul·la el Pacte 

de Tudmir i des de llavors, seran les famílies pro-Omeies les que governaran la 

zona. El 825 una rebel·lió dels mudaries i iemenies assentats a la cora de Tudmir 

obligarà a traslladar la capital d’Oriola a Múrcia. 

La reactivació de la Via Augusta per al comerç i la creació d’un eix comercial 

entre Callosa del Segura i Alacant, pot ser l’origen del creixement de la ciutat, que 

amb un bon port i un accés a la citada via li donava una situació privilegiada. 

El 917 Al-Aslami serà el primer governador musulmà de Qalyusa (Callosa de 

Segura), que incloïa Alacant, tot després d’una sublevació de la cora de Tudmir. Al-

Aslami procedeix d’una forta família assentada en la més islamitzada Ils (Elx) i es 

https://www.researchgate.net/figure/Limites-de-la-Cora-de-Tudmir-segun-Molina-Lopez-L-y-Vallve-Bermejo-2_fig17_331802923
http://nuestrasmiscelaneas.blogspot.com/2010/01/viajes-de-extranjeros-por-el-reino-de.html
http://nuestrasmiscelaneas.blogspot.com/2010/01/viajes-de-extranjeros-por-el-reino-de.html
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va rebel·lar diverses voltes contra el califa, eixint sempre perdonat. De fet el 924 va 

ser obligat a viure al castell de Laqant, on va tornar a sollevar-se. Al-Aslami va ser 

desterrat a Albacete i Laqant va passar a formar part del districte agrícola d’Ils. 

Entre finals del segle X i començaments del segle XI es pot donar per completa 

la islamització del territori. Amb la descomposició en Taifes del Califat, Oriola va ser 

capçalera d’una taifa fins que el 1038 quan va ser integrada a la de Dénia i després 

per la de Saragossa. Durant aquest temps Alacant creix econòmicament i 

demogràfica. Sabem també que en ocasions es produïen aixecament originats per 

tropes mercenàries cristianes, majoritàriament castellanes, com Rodrigo Díaz de 

Vivar, el Cid, va intentar crear un estat que es va estendre des de l’Ebre a Oriola i 

que seria derrotat pels almoràvits que, el 1092, dominaven ja Alacant i el 1102 

València (moment en que el Cid demanava ajuda al rei de Castella). Per fer-los front 

es va cridar als almoràvits del Marroc que es van fer els amos de Al-Àndalus. 

Del segle XII tenim una 

descripció feta pel geògraf àrab Al-

Idrisi: ciutat petita amb bones 

construccions. Té soc, mesquita, 

aljama i una altra mesquita amb 

predicació. Exporta espart. Té 

fruita i llegums, figues i raïm. Una 

alcassaba inassequible i enlairada. 

Es construeixen vaixells i 

barcasses. El castell a part del 

alcàsser, tenia un albacar 

emmurallat on es refugiava la 

població amb els ramats en cas de 

setge. 

El segle XIII arriben els almohades que repoblaren el territori i fortificaren 

diverses poblacions. Van dividir el territori en unes noves administracions on cada 

castell podia viure de l’administració d’un àrea autosuficient, com el de Laqant que 

arribava a Busot, Asp, Agost, Nompot (Monfort), Alcoraia, Benimagrell, Mutxamel... 

Alacant es va convertir en un port de primer ordre amb comerç que arribava a tot el 

Mediterrani i a Portugal. 
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L’últim rei de Múrcia, Zayyan Ibn Mardanish (coronat el 1239, després d’haver 

perdut València, cridat pels rebels) va anar pactant amb Castella i Aragó fins que el 

1241 va cedir diverses ciutats a Castellà, entre elles Alacant, provocant la fugida de 

la classe poderosa i amb recursos, donant lloc a una progressiva ruralització de la 

ciutat. La majoria va anar a Tunísia. Sobre el paper continuava essent un senyoriu 

governat i habitat  per musulmans, però sota la dependència, teòrica de Castella. 

Alacant era cobejada com a port de Castella a la Mediterrània, mentre la muntanya 

alacantina estava en mans de la Corona d’Aragó. Entre 1246 i 1249 (segons 

l’autor), Ibn Mardanish va abandonar Alacant i va deixar la ciutat en mans dels 

castellans que van aplicar una dura política repressora i la ciutat va quedar gairebé 

buida, però no per una expulsió generalitzada, sinó per la por als conqueridors. Es 

calcula en uns 50.000 els musulmans que van abandonar els regnes de València i 

Múrcia. Es van quedar aquells que no disposaven de mitjans per marxar. L’impacte 

va ser tan gran que Alacant va trigar molts anys en recuperar la seua força 

econòmica, ja que els escassos senyors arribats no eren ni agricultors ni 

comerciants ni mariners, sinó simples senyors de la guerra. La vitalitat de la ciutat 

no tornarà fins que no passés a mans de la Corona d’Aragó. 

Actualment el traçat àrab és podria resseguir als carrer Vilavella, Maldonado, 

places de Quijano i del Carme cap a la porta de l’Horta, al NO. Carrers per sobre 

d’estos eixos i Sant Roc. La mesquita major que es trobava al costat de Porta 

Ferrisa (Santa Maria). A extramurs es trobava l’altra mesquita, a prop de Sant 

Nicolàs segons Viravens, qui assegura que al sud de l’actual església, a fer obres 

de fonamentació de diverses cases construïdes al segle XVI van aparèixer les piles 

d’ablució. El cementiri es trobava al sud, flanquejant el camí de Múrcia. Es calcula 

que la població de la ciutat estaria al voltant de 2.436 persones23. 

Bibliografia principal 

 Miguel Ángel Pérez Oca. Alicante. Biografía de una Ciudad. 

 David Garrido.  9 d'Octubre: la dissort de l'emir Zayyān. Memòries històriques. 7 octubre 2018 01:00h. 

https://www.diarilaveu.com/apunt/84876/9-doctubre-la-dissort-de-lemir-zayyan 

 Historia de Alicante. Dir. Francisco Moreno Sáez. Ed. Ajuntament d’Alacant. Patronato para la Commenoración del 

Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante. Diario Información. Alacant. 1989.   

o La islamización. Rafael Azuar Ruiz. 

o La Ciudad medieval. El Puerto y el Castillo. Pablo Rosser Limiñana 

                                                             
23 Antonio Ramos Hidalgo. Evolució urbana de Alicante. Institut d’Estudis Juan Gil-Albert. Alacant 1984 

../AppData/Antonio/Downloads/Memòries%20històriques
https://www.diarilaveu.com/apunt/84876/9-doctubre-la-dissort-de-lemir-zayyan
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o La Ciudad medieval. La Vila Viella i la Vila Nova. Marius Bevià 

o Conquista y repoblación (1247-1490). Juan Manuel del Estal 
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Un Alacant per al record 

Abans parlava de l’oblit del nostre passat. Del passat àrab de la ciutat, però 

també del passat valencià dins de la Corona d’Aragó, una ciutat on el català era la 

llengua pròpia dels seus habitants. 

El 1244 el Tractat d'Almizra havia fixat la línia Biar-La Vila Joiosa com a frontera entre 

Aragó i Castella. Alacant va quedar per a Castella tot i que amb grans problemes per 

repoblar-la, fet que va aconsellar deixar un gran nombre de mudèjars al territori. 

Amb la rebel·lió mudèjar entre 1264 i 1266 al Regne de Múrcia, Jaume I "el Conqueridor" 

va intervindre militarment en ajuda del seu gendre, Alfons X el Savi. Els repobladors 

castellans, catalans, i aragonesos (essent els segons i tercers els més nombrosos) 

reberen tota mena de privilegis i franquícies per tal de facilitar el seu assentament, 

com el Fur Reial (agost 1252). 

 Alacant fou conquerida l'abril del 1296 per Jaume II qui respectà els privilegis i 

institucions anteriors, encara que adaptant-les a la nova situació política. Primer 

dins de la Governació d’Oriola i després com a ciutat propietat de Corona. Després 

es va incorporar Alacant al Regne de València (Sentència Arbitral de Torrelles, 1304, i Tractat 

d'Elx, 1305). Els Furs de València, des del 1308, regiren la Vila. Pensem que en aquesta 

època la realitat del Sud del País Valencià era molt diferent. Els Llibres de 

Repartiments entre 1373 i 1425 ens deixen veure que a Alacant el 50% de la 

població és clarament d’origen catalanoparlant; un 33% d’origen castellanoparlants; 

i un 17%, indistints, (podrien ser castellans o catalans per tindre cognoms 

indiferenciats a la Península). A Elx per al mateix període el 52% són 

catalanoparlant; el 36% castellanoparlants, un 10% d’indistints i un 2% occitans. 

Oriola per la seua part el 58% eren catalanoparlant; el 29% castellanoparlants i un 

13% d’indistints24. 

Podem comprovar que quant més al sud major és el percentatge de 

catalanoparlants, es deu sobretot al fet que Oriola era la capital de la Governació i 

Elx una important ciutat on s’assentarien la major part de les classes dirigents 

catalanes. Des de la intervenció de Jaume I el 1264-1266, es va repoblar el regne 

de Múrcia amb catalans essent el català una llengua d’ús a la ciutat de Múrcia fins 

                                                             
24 Enric Guinot Rodríguez. Els fundadors del regne de València. Repoblament, antroponimia i llengua a la València 
medieval. 1999. Edicions 3i4. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1244
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tractat_d%27Almizra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Biar
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vila_Joiosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castella
https://ca.wikipedia.org/wiki/1264
https://ca.wikipedia.org/wiki/1266
https://ca.wikipedia.org/wiki/Regne_de_Múrcia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_I
https://ca.wikipedia.org/wiki/1252
https://ca.wikipedia.org/wiki/1296
https://ca.wikipedia.org/wiki/Regne_de_València
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sentència_Arbitral_de_Torrelles
https://ca.wikipedia.org/wiki/1304
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tractat_d%27Elx
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tractat_d%27Elx
https://ca.wikipedia.org/wiki/1305
https://ca.wikipedia.org/wiki/Furs_de_València
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al segle XV, quan tenim constància dels últims parlants. A Oriola encara era llengua 

usada al segle XVIII. 

El 1709, la ciutat seria conquerida pels borbònics durant la Guerra de Successió, 

dos anys després de la derrota d’Almansa. El castell va resistir encara fins el 1710, 

el mateix any que València. Amb els Decrets de Nova Planta25 es perden els furs i 

constitucions propis de la ciutat i del Regne de València i s’incrementa una 

castellanització, ja iniciada per l’alta noblesa i classes dirigents, però ara a més amb 

la imposició de la llengua26. 

Als anys 30, encara que el procés de substitució Brauli Montoya a la seua obra 

de referència obligada, “Alacant: la llengua interrompuda” (1996) parla d’una 

substitució iniciada el segle XX i com s’anava perdent pel seu abandó per part de 

les classes directores, mentre les Populares eren valencianoparlants com ho 

demostra “El Tio Cuc”. El pas al castellà es convertia en una afirmació d’estatus, 

una ferramenta de segregació. Ens mostra el nostre problema per a integrar 

algunes facetes i reptes de la modernitat. Fases de substitució lingüística: 

ZONA INICI CULMINACIÓ 

Centre modern Cap a 1865 1917 

Centre Antic 1911 1970 

Perifèria urbana Cap a 1910 1979 

Perifèria rural 1955 Cap a 1980 

 

Tot això té a vore amb el capítol de ‘Memorias de un exiliado’, de Rafael García 

Bañuls, que va haver d’anar a la Guerra Civil, destinat al front de Madrid. Ell mateix 

explica que els alacantins mantenien l’ús del valencià entre ells cosa que feia que 

els confonguessin amb els brigadistes internacionals. 

Una realitat que sovint oblidem, no és infreqüent sentir algú dir que ací mai s’ha 

parlat valencià, malgrat que hui dia el valencià es troba malalt de mort. Segons 

l’enquesta del 2015, l’àrea de l’Alacantí, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà i Marina 

Baixa, el valencià el parla un 44,1% de la població (essent la ciutat d’Alacant una 

illa lingüística on amb prou faenes arribaria al 10%). L’Alcoià, Comtat i Marina Alta, 

                                                             
25 Però al llarg de la guerra les tropes fidels a Felip V reconqueriren els estats de la Corona d'Aragó —el regne de València i el 

regne d'Aragó caigueren el 1707, Catalunya el 1714 i Mallorca el 1715—, i aleshores Felip V invocant el «dret de conquesta», 
acusant-los de «rebel·lió», i manifestant la voluntat de «reduir tots els seus regnes a les lleis de Castella», abolí els Furs i 
les Constitucions dels estats de la Corona d'Aragó, quedant derogades també les institucions constitucionals que fins aleshores 
havien compartit amb els monarques espanyols la sobirania. 

26 Instrucció secreta redactada per l'Abad de Vivanco, secretari del Consejo de Castilla, adreçada als corregidors de Catalunya: 

«Posarà els més grans esforços per a introduir la llengua Castellana, amb la finalitat de donar les providències més temperades, i 
dissimulades perquè s'aconsegueixi l'efecte sense que es notin els esforços.» 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dret_de_conquesta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rebel·lió
https://ca.wikipedia.org/wiki/Furs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Constitucions_catalanes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_de_la_Corona_d%27Aragó
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sobirania
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Abad_de_Vivanco&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corregidor
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el valencià es situa al voltant del 77,8% de parlants, dins dels més abundants al 

País Valencia. En canvi l’Alt Vinalopó la zona d’Elda i el Baix Segura, comarques 

castellanitzades, trobem un 14,7% de parlants, que ja són més que a la ciutat 

d’Alacant27. 

No he pogut vore els documents que ha treballat Gerardo Muñoz per 

confeccionar aquest llibre. Durant les èpoques de domini de la Corona d’Aragó, els 

noms propis valencians segur que eren una gran majoria. Als episodis només 

apareixen al de ‘Los crímenes de Joan Escuder’. És molt probable que la substitució 

dels noms catalans dels principals prohoms de la ciutat per noms castellans es 

donés vers el segle XVI. Però la traducció d’eixos noms dels documents originals 

als articles contribueix a fer oblidar que el valencià era la llengua pròpia de la ciutat. 

Evidentment arreu dels articles els cognoms catalans flueixen amb normalitat. Hui 

en dia són com una resta arqueològica del passat valencianoparlant dels alacantins, 

de la seua pertinença a la Corona d’Aragó. Per cert, els cognoms catalans encara 

són freqüents al Baix Segura, al camp de Cartagena i l’Horta de Múrcia, així com 

en part de la seua toponímia. 

Desconec el posicionament sobre la llengua de Gerardo Muñoz, membre 

del Consell Valencià de Cultura des de 2018, i no voldria que això es prengués com un 

retret envers l’autor, sinó més aviat la constatació de la pèrdua d’un patrimoni que 

poca gent, en aquesta ciutat, considera com a propi i que fins i tot el rebutgen i 

menyspreen. Una qüestió de militància lingüística que jo mateix, a Alacant, trobe 

complicada de mantenir. 

Parafrasejant-lo amb el primer títol del llibre: “las lenguas también mueren” 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Enquesta d'ús i coneixement del valencià 2015. Generalitat Valenciana, 2015. [Consulta: 15 juny 2018] 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_Valencià_de_Cultura
http://www.ceice.gva.es/documents/161863154/163274321/encuesta+uso+valenciano+2015+valenciano.pdf/9ee83720-e04a-4030-9cac-6e693742a811
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