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REFERÈNCIES HISTÒRIQUES
ANTERIORS A JAUME I
Les referències anteriors al regnat de Jaume I són escasses.
En un text del segle I del geògraf grec Estrabón (any 60 a.C) se li atribueix a l’Albufera un diàmetre de 55 km.: “Al Nord
de Diana (Dénia) hi ha un llac marítim, tan gran que té 400 estadis i ha menester un dia natural de marxa a l'home de
cavall que vulga envoltar-lo tot”.
Però segons J.H.Ferrero hi ha un error en aquesta apreciació, ja que el llac arribaria des del riu Sucronis (Xúquer) fins al
Palantis (Túria), aquesta distància és de l'ordre de 35 a 40 Km., per la qual cosa el perímetre hauria de ser bastant major,
entre 80 i 100 Km. La toponímia que utilitza aquest autor és aparentment inversa, ja que denomina Turilis al Palància i
Palantis al Túria, atribuint aquest canvi al fet que “el temps i els canviants costums i llengües han baratat els noms del
Túria i el Palància”, semblant-li més lògic per raons etimològiques aquesta nomenclatura.
També cal destacar la referència que fa l'orador i escriptor Cayo Plinio Cecilio Segundo (Plinio el Jove) en el seu
Naturalis Història a l’amoenum stagnum (estany amé). Plinio el Jove va residir a Espanya durant l'últim terç del segle I amb
el seu oncle Plinio el Vell (segle I d.C).
La referència posterior que es pot considerar més antiga és la de l'historiador i geògraf romà Festo Rufo Avieno (segle IV
de la nostra era) que en el seu poema Ora Marítima, i fent referència a un antic periple grec o púnic del segle VI a.C parla
de “Palus Naccararum” en referència a l’Albufera. Encara que aquesta referència no és unànime identificant-se aquesta
descripció amb uns altres com la Mar Menor o fins i tot la Ribera de Cabanes o el Pla de Vinaròs.
Segons la descripció d'Avieno, el llac s'estenia entre els rius
Túria i Xúquer, depassant l'espai que hui dia ocupen els
arrossars, estimant-se una superfície superior a les 30.000
hectàrees.
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PROCEDÈNCIA DEL NOM DE
L'ALBUFERA
Sembla ser que del procedeix el nom d'Albufera procedeix de l'època
musulmana.
En aquest sentit cal destacar l'anàlisi que realitza J.H. Ferrero: “Quant al
nostre llac, alguns fan procedir el seu nom de Alboeira o de Albuhera però
cap dels meus amics àrabs ha pogut explicar-me que paraules més o menys
deformades per l'ús, poden correspondre aquests noms. En canvi, en el
llibre que s'ha citat anteriorment, es diu el llac El Buh Segera, on sembla ser
l'apòcope de Buhar, que significa mar i Segera significa xicoteta, i incloent
l'article arribem a l'expressió “la mar xicoteta”.
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REFERÈNCIES HISTÒRIQUES
POSTERIORS A JAUME I
Jaime I d'Aragó, després de la conquesta de València el 9 d'octubre de 1238, i

tal com es desprén del Llibre del

Repartiment i es reprodueix en la seqüela del Llibre Negre de la Cort de la Bailía General, va procedir a repartir entre tots els
que van contribuir a l'empresa les terres, cases, alqueries i heretats dels vençuts. No obstant això, va reservar per a la seua
propietat l'Albufera i la seua Devesa, condició promulgada pel rei en el “Llibre del *Repartiment”, per la qual cosa ambdues
es mantenen en poder de la Corona d'Aragó i, posteriorment, de la casa reial espanyola. L’Albufera i la seua Devesa
queden annexionades al Patrimoni Real convertint-se en Vedat Real de Caça. Així en 1250 es va concedir als veïns dels
poblats més pròxims com El Palmar, Catarroja, Silla i uns altres, certs privilegis: “… Statuimos in perpetuum, quod in Albufera
Valenctiae possitquilibet vicinus et habitator Civitatis et Regni Valentiae et quiliber extraneus…”
Durant l'Edat Mitjana, els monarques que van succeir a Jaume I (Pere I i Pere II, Jaume II, Alfons II…) van mantindre una
normativa de protecció respecte a aquesta zona, reservant-se el seu domini i prohibint l'alienació d'aquests paratges,
reservant per a si aquestes propietats com a regalia de la Corona i imposant normes reguladores per a l'exercici de la caça i
pesca.
Durant l'Edat Moderna, fins a l'arribada de la dinastia borbònica amb Felip V, els
successius monarques van continuar reservant per a si aquestes propietats, regulant la caça
i pesca. Això, va influir substancialment, perquè es mantinguera el respecte pel llac i el seu
entorn.
Així, durant el regnat de Carles I (1500-1558, aquest va permetre el pasturatge i l'extracció
de llenya a l'entorn de l’Albufera.
Felip II el rei Prudent (1527-1598), va prohibir expressament el pasturatge i l'extracció de
llenya, protegint la seua àrea. En 1577 es va produir el primer important treball de partió i
amollonament de l’Albufera amb la finalitat d'establir les seues bogues.
Felip III el Piadós (1578-1621), va emetre en 1618 una Carta Real ordenant al Capità general
del Regne de València tractar amb especial duresa a aquells que entraren a agafar llenya,
caçar, pescar o pasturar amb animals en l'albufera i els seus voltants.
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En 1708, Felip V l'Animós, Duc d'Anjou, i com a premi pels serveis prestats durant la guerra de secessió, cedeix a don
Cristóbal Moscoso, la Vila de Cullera, juntament amb el senyoriu de l’Albufera. Cristóbal de Moscoso va ser un dels
comandaments més capaços de l'exèrcit borbònic, la qual cosa li va procurar un ràpid ascens polític. Nomenat virrei de
València, encara que de forma testimonial, durant uns pocs mesos entre 1706 i 1707, després de la batalla d'Almansa va
rebre com recompensa el senyoriu de l’Albufera i la vila i marquesat de Cullera, possessions tradicionalment lligades a la
Corona, l'alienació de la qual va provocar una forta controvèrsia.
El 18 de juliol de 1761, Carles III promulga les Reals Ordenances en Bon Retir. Aqueix any es realitza un nou
amollonament, que coincideix pràcticament amb el realitzat en el segle XVI.
El primer llibre de Matrícula de Pescadors del Real Llac de l'Albufera, es va crear en compliment d'aquestes Reals
Ordenances. Carles III va signar aquesta Reial orde 'exigint' el seu bon ús, règim i manteniment, detallant a través
d'indicacions necessàries el funcionament de canals o 'goles'. Aquestes normes van continuar vigents fins al segle XX. El
citat rei va ordenar a més cartografiar el llac que, en aquella època, suposava quasi 14.000 hectàrees.
En 1765, es promulga la Real Ordre per la qual s'aprova que en la Real Ordenança de l'Albufera de 1761 s'afija l'article que
“als llauradors que tenen terres en els límits no se li prohibisca l'ús de barques pròpies per a conduir terres als seus
establiments, traure la caça, canyes i brossa que produeixen i transportar els arrossos d'una part a una altra i en casos de
causar perjudici als pescadors, que siguen castigats per l'intendent a qui han de quedar subjectes l’Albufera i els que
hagueren de pescar o fer en ella'”.
Per la Reial orde d'1 de febrer de 1778, la Comunitat de Pescadors passa a ser una entitat
autònoma, ja que fins a aqueix moment havia format part del “Comú de Peixcadors de la
Ciutat de València”. Encara que seria en 1857 en què, per primera vegada, en la Junta General
es prescindeix de l'obligada presència del Bayle General el moment en la citada comunitat
gaudiria de plena autonomia.
Carles III havia manat construir, a Aranjuez, el Real Celler en 1782 per a proveir de vi i oli a
la Casa Reial i, en 1795 Carles IV cedeix la propietat del celler a Godoy (Príncep de la Pau) a
canvi de les Hortes de la Moncloa, en el camí de Madrid al Pardo.
En 1798 el 28 de febrer, la Corona recupera el celler, donant a canvi a Godoy el Real Llac de
València, denominat “L'Albufera”. Carles IV va concedir el domini de l'Albufera a Godoy
amb el títol de Duc de Sueca a canvi de les terres que posseïa a Aranjuez, concedint-li els
drets de pesca en el llac corresponent, així com la propietat d'aigua, regs i plena jurisdicció
sobre la vila.

Però la caiguda de Godoy i la confiscació els seus béns en 1808, durant el

regnat de Ferran VII, reverteix el llac al Patrimoni Real.

En 1761,
Carles III
realitza la
segona partió i
amollonament
de l'Albufera.

Durant la invasió francesa, Napoleó, mitjançant el Decret de 24 de gener de 1812, dona el llac al Mariscal Suchet i el
nomena Duc de l’Albufera.
Com a part de la donació inherent al ducat, Suchet entra en possessió del llac i els seus aprofitaments, renovant tots els
reglaments anteriors relatius a l'administració del llac, la percepció dels drets sobre la pesca de l’Albufera, realitzant una
compilació i elaborant un reglament.
En les Ordenances que va dictar el Mariscal Suchet en 1812, s'indicava que hi hauria un Jurat i un Tinent Jurat pescador
que alternativament habitaria a Catarroja i en as barraques del Palmar, havent-se de nomenar d'entre ells els tres
candidats que presentaren els pescadors, no podent, aquests, valdre's de cap títol o privilegis de Corporació per a
celebrar juntes, excepte amb l'autorització prèvia del director de l’Albufera.
Tornat a España Ferran VII, va cedir en 1818 l'usdefruit de l'Albufera i la seua Devesa als infants don Francisco de Paula i
don Carlos, els qui van nomenar administrador al general Elío. Però Isabel II, que sota la regència de la seua mare donya
María Cristina va pujar al tron en 1833 per defunció de Ferran VII, va disposar que l'administració de tals propietats
tornara a cura dels Reals Patrimonis, si bé es respectava el dret a la meitat dels seus productes a favor de l'infant don
Francisco de Paula i es destinava l'altra meitat a engrossir l'haver real, revocant la donació feta a l'infant don Carlos a
causa del seu alçament contra la reina en pretensió d'ocupar el tron d'Espanya. Per Reial orde de 27 d'octubre de 1841 es
va disposar la total pertinença al Real Patrimoni de les rendes que gaudien els infants amb anterioritat a la mort de
Ferran VII.
El 12 de Maig de 1865, l’Albufera i la seua Devesa no s'inclouen en la relació de béns propietat de la Corona i passen a ser
considerats “Béns Segregats del Real Patrimoni”. Es declaren en estat de venda, quedant subjectes a les condicions
recollides en el TÍTOL III del Comunicat Oficial de la Reina Isabel II.
La llei de 18 de desembre de 1869, dictada pel regent del regne, va declarar extingit el Patrimoni de la Corona, que
anteriorment, per decret de 12 de maig de 1865, s'havia reduït ja considerablement; i com vulga que en totes dues
disposicions es concreten els béns destinats a l'ús i servei del rei i entre aquests no figuren l'Albufera ni la Devesa, van
passar aquestes propietats a ser patrimoni de l'Estat, donant per finalitzats més de sis segles de propietat real.

El 23 de Juny de 1911, Alfons XII promulga la Llei per la qual se cedeix en propietat a l'Ajuntament de València
“l'Albufera i la forest Devesa de l'Albufera”.
En ella estableix limitacions al domini de les finques, i concretament a la Muntanya de la Devesa en el seu article 4:
“L'Ajuntament de València s'obliga igualment a conservar l'arbratge de la Devesa i la integritat del seu sòl, el qual no
podrà tindre una altra ocupació o destinació agrícola més que el de muntanya, i no es practicaren en l'altres tales que les
que s'autoritzen en el Ministeri de Foment, la intervenció del qual s'ajustarà al que determine l'articule 13 de la Llei de
muntanyes de 24 de Març de 1865.” La condició queda recollida en la Real Cancelleria, del S.XVI.
El 3 de Juny de 1927 se signa l'acta oficial de lliurament pel rei Alfons XIII, a l'Ajuntament de València, del Llac i Devesa
de l'Albufera. En ella s'estableix la superfície del Llac en 3.114 Ha, 25 àrees i 56 centiàrees; es taxa l'hectàrea en 296
pessetes, resultant el preu de l'Albufera 921.819,65 ptes i de la Devesa 151.160,76 ptes, aconseguint la suma un import total
d'1.072.980,41 ptes. El pagament de tal quantitat és acordat en el termini de vint anualitats. “El Llac de l'Albufera causa
alta en l'Inventari de Béns i Drets de l'Excm. Ajuntament de València el dia 30 de Maig de 1947, mentre que es va
inscriure en el Registre de la Propietat el 12 de Maig de 1958, és a dir transcorreguts quasi onze anys des de la seua alta i
inclusió en l'inventari municipal.” També “la Forest de la Devesa”, sempre lligat a la destinació de l'Albufera causa alta en
l'Inventari de Béns i Drets de l'Excm.
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