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La gestió del territori i també la distribució de la 
població han variat al llarg del temps, una evolució i una 
transformació contínues que es mantenen en l’actualitat. Els 
usos del sòl, la relació de l’ésser humà amb el seu espai, han 
evolucionat i, a hores d’ara, evolucionen més ràpidament que 
mai. Es tracta d’una transformació que té una de les seues 
principals manifestacions en els models de poblament i tam-
bé en els d’habitar.

Diversos factors incideixen en la decisió de viure en 
un lloc concret i de com residir-hi. És per això que podem 
trobar-nos amb una multiplicitat de models: que bàsicament 
podem diferenciar en poblament concentrat i dispers, tot i 
que entre els dos extrems s’estén tota una escala de matisos. 
A grans trets, podem distingir entre poblament permanent o 
temporal, amb l’eventual o circumstancial, també amb una 
extensa gama de nivells. És una qüestió que s’ha produït al 
llarg de la història i que, a més a més, no es caracteritza per la 
immutabilitat dels models sinó, al contrari, per una evolució 
temporal. La situació actual és una bona mostra d’eixa evo-
lució i, així, en esta tercera dècada del segle xxi els accelerats 
canvis socioeconòmics, la millora de les infraestructures vià-
ries i la difusió de les noves tecnologies de comunicació estan 
provocant una sacsejada en els models preexistents de pobla-
ment. La diferència entre residència permanent o temporal 
sovint, per a moltes persones, es desdibuixa. Cada vegada 
més gent viu a cavall entre dos o més llocs. Conceptes nous 
com el de població vinculada a un lloc, aplicat al que no 
hi resideix habitualment però sí que hi acudeix amb certa 
regularitat, tenen més sentit. L’elevada mobilitat que carac-
teritza la societat actual, amb perspectives d’incrementar-se, 
n’és la raó principal. Una manifestació directa són les muta-
cions al model de poblament territorial i a l’habitatge, este 
darrer amb previsibles canvis més accelerats a curt o mitjà 
termini. Canvis que expressen les formes de vida habituals.

PRESENTACIÓ



7

Ara que ja hem contextualitzat la qüestió de l’hàbitat, 
destacat la seua capacitat d’evolucionar i els canvis accelerats 
als quals està sotmés, ens endinsem en una caracterització 
que pensem que és molt rellevant. Hui més que mai, en eixe 
context de difusió de l’hàbitat temporal, resulta interessant 
mirar cap enrere i apropar-nos al poblament de temporada 
en el territori valencià. Este és un estudi de recerca, tot i que 
tant o més de difusió d’un model de poblament, antecedent 
més o menys directe d’altres actuals, que sobretot als dar-
rers segles ha estat molt comú en les nostres terres. L’hàbitat 
temporal, aquell habitatge utilitzat com a residència durant 
d’alguns dies, setmanes o sovint mesos cada any, que és com 
l’hem delimitat, ha estat molt present i aquells que recorrem 
el territori valencià el trobem ací i allà.

L’etnologia, com algunes altres disciplines, no ha estat 
aliena a eixa qüestió com una manifestació més de les formes 
de vida. La presència i sovint la rellevància de l’hàbitat dispers 
temporal és una realitat ben coneguda per part dels estudi-
osos de l’etnologia, la geografia, l’ordenació territorial, etc., 
sovint també per part de molta població local en general. 
En les darreres dècades, l’hàbitat temporal, i tot allò que se li 
ha vinculat, ha estat objecte directament o indirectament de 
diversos estudis. Disposem d’aproximacions diverses, també 
amb enfocaments variats en la seua realitat, mentre s’han rea-
litzat anàlisis amb major o menor profunditat a escala local o 
zonal. La informació es troba en estudis històrics, geogràfics, 
inventaris patrimonials, etc.

Tot i l’existència de treballs en eixa línia, és cert que 
no resulta gens senzill fer un estudi sobre la qüestió, pensem 
que bàsicament per dos motius. Per una banda, la sempre di-
fícil distinció entre l’hàbitat permanent i el temporal, també 
amb l’eventual o esporàdic. Si intentem categoritzar allò so-
vint indeterminat, és complicat. Quan una casa o caseta dei-
xa de ser habitada de forma permanent passa a ser temporal? 
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Què succeeix quan coexisteixen els dos models en un ma-
teix lloc amb persones diferents? Quan un lloc de residència 
deixa de ser eventual, un habitatge on pernoctar uns dies, el 
podem considerar temporal? D’altra banda, el poblament en 
general, el dispers a major escala i el dispers temporal pel que 
fa al nostre cas, és una resposta, una adaptació al territori i a 
les seues formes de gestió, i el territori valencià es caracterit-
za per una gran diversitat. La pròpia diferenciació orogràfica 
o climàtica, el pes de la història i les estructures de gestió 
territorial, la caracterització de les comunitats passades i pre-
sents, de nou les formes de vida i de relació amb l’entorn, 
etc., accentuen eixa variabilitat. Això, la complexitat, pensem 
que ha dificultat o almenys desmotivat, la realització de més 
estudis de conjunt, en tant que n’hi ha risc d’estacar-se en un 
atzucac quan no de ficar-se en un vesper. Conscient d’eixa 
complexitat, el present treball pretén únicament ser un pas 
més en l’esforç de sistematització i alhora col·laborar en la 
difusió al voltant de la qüestió. Coneguts estudiosos des de 
l’àmbit de l’etnologia, i també des d’altres disciplines, ja s’han 
aventurat en este camp i esperem que altres puguen avançar 
sobre el camí que segueix la present anàlisi.

L’objectiu d’este estudi ha estat fer una aproximació 
al poblament temporal al territori valencià. Es tracta 
d’una aproximació al període anterior a les profundes 
mutacions produïdes en la segona meitat del segle xx, amb 
la transformació del model socioeconòmic i la millora de 
les comunicacions. El canvi de model econòmic i social, les 
noves pautes en la mobilitat van suposar la transformació 
radical i sobretot l’abandonament del model anterior. Ens 
hem centrat, per tant, en l’anàlisi i la reflexió al voltant d’un 
model vinculat a la denominada societat tradicional, rural i de 
base agrària, fins a mitjan segle xx, amb els seus antecedents 
més directes en els segles xviii i xix. El període històric 
referencial, a tots els efectes, ha estat les dècades centrals 
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del segle xx, just abans de les dràstiques transformacions 
posteriors. Sobre eixa base ens hem centrat en la manera de 
viure, d’habitar, de gestionar el territori, de relacionar-se, en 
les dècades de 1940 i 1950.

El marc temporal, per tant, està definit, tot i que farem 
referència a períodes històrics anteriors que hagen influït. El 
marc territorial també ha estat exposat: el conjunt del ter-
ritori valencià. Pel que fa a l’enfocament, és un estudi amb 
un plantejament bàsicament etnològic, molt centrat en les 
formes d’habitar, de viure, en un àmbit concret en la societat 
tradicional. Tot i això, n’és evident el pes específic d’altres dis-
ciplines com la geografia o la història, tan properes en molts 
aspectes en la línia de molts treballs. D’altra banda, l’onomàs-
tica i, concretament, la toponímia territorial han tingut un 
paper rellevant en el treball per la seua importància com a 
font d’informació. Hem aprofitat que després dels nombro-
sos estudis realitzats en les darreres dècades, amb reculls molt 
complets a escala municipal, disposem d’abundant informació 
sobre la qüestió, i hem fet un buidatge exhaustiu de topònims 
amb possible vinculació amb l’hàbitat temporal. En eixa línia, 
tot i la heterogeneïtat dels reculls municipals realitzats per 
a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, eixa documentació 
juntament amb la consulta de nombrosos estudis, també a 
escala local, ens ha permés avançar en el coneixement de la 
distribució territorial de l’hàbitat temporal en el conjunt del 
territori valencià. En qualsevol cas, es tracta d’una font que, 
a hores d’ara, es troba en plena fase d’anàlisi i que, finalment, 
no s’ha utilitzat a fons en l’exposició per no generar un text 
encara més pesat.

A més, pel que fa a la toponímia, i sobretot pel que 
té relació amb les formes i les condicions de vida del 
passat s’ha completat amb la consulta de nombroses fonts 
bibliogràfiques, especialment monografies locals. En eixa 
línia, també hem optat per incloure abundants textos literals, 
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amb la pretensió de cedir la paraula a les persones que han 
descrit característiques físiques, activitats o formes de vida, 
fins i tot en algunes ocasions en les seues reflexions. Hem 
pensat que podria enriquir el contingut assumint el risc d’una 
major densitat textual. Per contra, s’ha optat per no incloure 
notes a peu de pàgina, que si les afegim a les anteriors, en 
podrien complicar la lectura. Des del punt de vista formal, 
en la bibliografia hem prioritzat la referència a totes aquelles 
fonts esmentades específicament en el text i no en el conjunt 
de les utilitzades.

Hem estructurat el recorregut en un esquema senzill 
que descansa sobre dos blocs temàtics, independentment de 
la compartimentació en capítols. En primer lloc, es desenvo-
lupa una anàlisi sobre allò que considerem poblament dispers 
temporal i les característiques generals que té, una mena de 
definició que inclou una aportació relativament breu sobre 
la seua distribució territorial. A continuació, com que volí-
em ser didàctics i sobretot aprofundir en les formes de vida 
en concret, ens hem centrat en l’anàlisi, ara sí amb detall, de 
tres models de poblament, escollits entre molts altres, que 
pensem que són molt gràfics per apropar-nos a una realitat. 
Insistim que este és un estudi de caire etnològic, no geogràfic 
o arquitectònic, tot i que l’aportació de disciplines com estes, 
com també de l’esmentada onomàstica, evidentment han es-
tat valorades i tingudes en consideració.

Confiem que la línia de treball desenvolupada puga ser 
continuada en futurs estudis per poder conéixer millor una 
part important del que ha estat la vida de la nostra societat 
en el passat i que ha deixat la seua petjada en diferents nivells 
de l’actual.
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