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I. INTRODUCCIÓ. MOTIVACIÓ DE L’INFORME

En  data  15  de  gener  de  2007,  amb una  resolució  del  Conseller  de

Territori i Habitatge, es va aprovar definitivament el Pla Especial de Vinculació

a  Habitatges  de  Protecció  Pública  i  el  Programa d’Actuació  Integrada,  que

incorpora Projecte de Urbanització del Sector Santa Anna de Gandia (València)

i adjudica la condició d’Agent Urbanitzador a l’Instituto Valenciano de Vivienda,

SA.

L’objecte pel qual es realitza aquest informe és l’enderrocament previst

de  l’alqueria  de  Romaguera,  situada  a  LES  FANECADES,  39,  amb  dades

cadastrals 3978804, finques nº 013 i 014, en ser afectada pel Programa para el

Desarrollo de Actuación Integrada del Sector Santa Anna de Gandia, formulat

per l’IVVSA i el seu Projecte de Urbanització. 

La  demolició  d’aquesta  alqueria  suposaria  una  greu  pèrdua  per  al

patrimoni cultural de la comarca, a causa del valor històric, tipològic i etnològic

d’aquest edifici.
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II. SITUACIÓ DE L’ALQUERIA

L’alqueria de Romaguera està situada a la partida LES FANECADES, 39 de

Gandia, pròxima al barranc de Beniopa. És un edifici exempt, integrat en una

finca agrícola  que s’ha anat  urbanitzant  al  llarg  del  segle  i  ha donat  lloc  a

l’aparició del barri de Santa Anna. La seua façana principal s’alça davant d’un

camí privat  anomenat carrer  de l’Alqueria  de Romaguera,  que parteix  de la

plaça de Santa Anna. Actualment, està dividida en dos propietats i ocupa els

números 1 i 3, de l’esmentat carrer.

4

Alqueria de Romaguera. Vista general.



III-  ASPECTES HISTÒRICS

Es  desconeix  la  data  de  construcció  de  l’edifici  però  cal  remuntar-la

almenys a la primera meitat del segle XIX.

Els primers propietaris identificats  de l’alqueria i  finca agrícola de Les

Fanecades,  també  anomenada  de  Baix  Santa  Anna,  són  la  família  Jordà

d’Alcoi. Aquesta família pertany a la petita noblesa alcoiana. És una de les 7 o

8 famílies principals de la ciutat, com els Descals, els Merita o els Sempere,

que  emparentades  des  del  segle  XVII  constitueixen  l’elit  de  la  ciutat.  Son

propietaris terratinents i inversionistes. La seua riquesa prové, bàsicament, de

la possessió de nombroses finques agrícoles, cases i molins, molts dels quals

es transformaran posteriorment en fàbriques tèxtils.

Concretament, la  primera  propietària  identificada  és  Mariana  Jordà  i

Almúnia, que als padrons d’habitants de Gandia del 1834 ja apareix entre els

membres de l’estat noble. També apareix en la llista d’horts i alqueries l’Hort de

Jordà,  del  qual  és  masover  Gaietà  Miñana.  Aquest  Hort  de  Jordà és,  molt

probablement, la finca agrícola de Les Fanecades, ja que és l’única propietat

coneguda que els Jordà tenien a Gandia1.

 

Mariana Jordà i Almúnia a la seua mort, el 14 de gener de 1850, deixa

en herència l’alqueria  i  la  finca agrícola de Baix Santa Anna a la  seua filla

Rosario Jordà i Jordà.  

“Un pedazo de tierra de diez y ocho hanegadas huerta con su casa de campo,

situada  en  término  de  la  ciudad  de  Gandia  en  el  barranco  de  Santa  Ana

lindante con tierras de don Francisco Morant, con las de doña Josefa Reyes,

camino de Santa Anna en medio, con el cementerio, tierras de Joaquin Gil, las

de don Andrés Ferrer médico y con las de esta herencia (...)

Otro pedazo de tierra secana y monte con sus aguas vesantes plantada de

olivos y algarrobos, situada en término de dicha ciudad de Gandia y barranco

de Santa Ana, su cabida cuanta fuere lindante con las tierras de la antedicha
1 AMG. Padró d’Habitants de 1834 (AB- 1721/9).
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casa  de  campo,  con  las  de  la  administración  de  Santa  Ana,  ahora  de  los

Padres Escolapios de dicha ciudad (...)2

 L’hereva, Rosario Jordà i Jordà, és casada amb Carlos Corbí i Gisbert,

qui dóna major llustre al llinatge alcoià, ja que era rebesnét del famós heroi de

la resistència borbònica en Pere Corbí. Tinent Coronel de Milícies i Coronel i

Brigadier  dels  Reals  Exèrcits,  en  Pere  Corbí  es  distingí  notablement  en  la

guerra  de  Successió.  Fervent  partidari  de  Felip  V,  lluità  àrduament  per

contrarestar l’alçament maulet al sud, en les comarques d’Alacant. Destacà en

nombrosos fets d’armes, com la defensa de Xixona i Castell de Guadalest, i fou

un dels ajudants del Duc de Berwick en la batalla d’Almansa. Al final  de la

guerra va ser  nomenat  Primer Corregidor  Militar  i  Justícia Major  de Xixona,

càrrec que exercí durant 44 anys, fins el 1753, convertint-se així una de les

persones més poderoses d’Alacant durant l’època.

2 AMA.  Protocol notarial de Jose Mataix de  Moltó. 14-1-1850.
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El seu fill Miquel Corbí i Andrés, va tindre per fill a Carles Corbí i Àlvarez

de  Santizo,  noble  veí  d’Alcoi,  ordenat  cavaller  de  la  Real  Maestranza  de

Granada. Casat amb Margarida Descals, va tenir dos fills que continuaren la

descendència.  El  seu  fill  major,  Pedro  Corbí  i  Descals  es  va  casar  amb

Concepció Gisbert Colomer, i van tenir per fill a Carles Corbí Gisbert, el marit

de Rosario Jordà i Jordà3.

El matrimoni Jordà-Corbí, el 3 de setembre de 1956, 6 anys després de

rebre  en  herència  la  propietat  de  Baix  Santa  Anna,  la  posà  en  venda  i  el

comprador fou Josep Romaguera i Boix, un veí de Gandia.

 “ Doña Rosario Jordá y Jordá, asistida de su marido Don Carlos Corbí

(...) vende y da en venta real y enagenación perpetua por juro de heredad para

siempre a Don José Romaguera y Boig (sic), hacendado vecino de la ciudad

de Gandia y a los suyos, un pedazo de tierra de diez y ocho hanegadas huerta

con su casa de campo, sita en término de dicha ciudad de Gandia, partida de

Les Fanecades, lindante con el barranco de Santa Anna, con tierras de Don

Francisco Morant, con las de los herederos de Doña Josefa Reyes, camino de

Santa Anna en medio, con el cementerio, acequia madre y camino de Beniopa;

otro trozo de tierra secana y monte con sus aguas vesantes y plantado de

olivos y algarrobos, situado en dicho término de la ciudad de Gandia y monte

de  Santa  Anna,  su  cabida  tanta  cuanta  hubiere,  lindante  con  tierras  de  la

antedicha casa de campo y con tierras de los Padres Escolapios, ahora de la

Nación y con las de Andrés Sancho (...)”4 

O siga, que el 1856 la propietat de l’alqueria i la finca agrícola passa de

la família alcoiana dels Jordà a la família gandiana dels Romaguera.

La presència de la família Romaguera a Gandia està documentada des

del  segle  XVII  en els  Quinqui  Libri  de l’Arxiu  de  la  Col·legiata.  Els  primers
3 Hurtado Álvarez, Ernesto: Esbozos Genealógicos i nobiliarios relativos a Alicante. Publicación
de la Caja de Ahorros Provincial. Alicante, 1983. Pàgs. 117-119.
4 AMA. Protoco notarial de Josep Terol Sempere. 6-9-1856.
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Romaguera  són  Ramon  i  Estevan,  tintorers  de  nacionalitat  francesa  que

contrauen matrimoni amb dones de la localitat com Joana Hernandez i Maria

Beruta. La branca de Ramon i Joana no continua a Gandia però la de Estevan i

Maria és prolífica.  Curiosament,  entre  els  padrins  dels  fills  dels  Romaguera

apareixen nobles de la ciutat del llinatge Quincoses o membres de la família

Borja, la qual cosa demostra la bona posició social de la família. 

La família Romaguera pertany a la burgesia gandiana. És una família de

tintorers que, gràcies a la bonança econòmica del segle XVIII arriba a ser una

de les famílies més influents de la ciutat. Com diuen Anaclet Pons i Just Serna

del  cas  de  Gandia  “  (...)  el  segle  XVIII  registrà  un  creixement  econòmic

d’envergadura que tingué principalment dues conseqüències. D’una banda va

permetre  que  comerciants  i  fabricants  locals  aconseguiren  un  ràpid

enriquiment,  i  es  va  consolidar  ben  aviat  com a  un  grup  homogeni  i  amb

patrimonis  considerables.  En  aqueix  sentit,  l’acumulació  de  capital  que

s’aconsegueix entorn del comerç de la seda és paradigmàtica.”5 

Els Romaguera consten en el llistat dels majors contribuents de la ciutat.

Formen  part  de  la  llista  insaculatòria  des  de  mitjan  segle  XVIII.  Josep

Romaguera Serra  assoleix el càrrec de diputat del Comú i síndic personer el

1766.  La  participació  dels  Romaguera  en  els  temes  decisius  de  la  gestió

pública  serà  constant.  Entre  1835 i  1836,  Josep Romaguera  Garcia  va ser

alcalde de Gandia, d’ideologia liberal. El seu fill Francesc Romaguera Boix, va

ser alcalde quatre anys després, el 1839. I també el seu nét Joan Romaguera

Roig va ser alcalde entre 1873 i 1874.6

Josep Romaguera Boix, fill del primer alcalde i germà i oncle dels altres

dos, és un terratinent que viu de rendes en la casa nº 25 del carrer Major de

Gandia. És també propietari d’una xicoteta fàbrica de tòrcer seda situada al nº

23 del mateix carrer, que té llogada al seu nebot Ramon. Un any abans de

morir,  el  1856,  compra  l’alqueria  i  finca  agrícola  de  Baix  Santa  Anna  al

5 PONS PONS, Anaclet; SERNA ALONSO, Just. Un negoci de famílies: els Trènor i els Vallier a la

Safor del segle XIX. Gandia: Ajuntament de Gandia, 1993, pàgs. 90.
6 Llista d’alcaldes de Gandia facilitada per l’Arxiu Municipal de Gandia.
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matrimoni de Rosario Jordà i  Jordà i  Carlos Corbí i  Gisbert.  A la seua mort

sense descendents, el 1857, l’alqueria i la finca passen  pro indiviso als seus

nebots Juan i Ramon Romaguera i Roig, fills del seu germà Francesc.7 

El  1977  els  germans  acudeixen  al  notari Pasqual  Sanz  i  Forés  per

escripturar la divisió de la propietat i afirmen haver-la dividit amistosament anys

enrere. En aquesta divisió de la propietat es reparteixen l’alqueria, quedant la

part nord per a Ramon Romaguera Roig i la part sud per a Juan Romaguera

Roig.  Aquesta  divisió  de  la  propietat  entre  els  dos  germans  explica  que

actualment l’alqueria estiga dividida en dos.8 

Juan i Ramon Romaguera Roig eren dues de les persones més populars

i influents en la Gandia de la segona meitat del segle XIX. Eren torcedors de

seda, propietaris d’una fàbrica amb torn de seda de entre 90 i  160 fusos a

cavall.  La seua ideologia  liberal  i  la  llarga tradició  de la  seua família  en  la

participació en els afers públics els portà a interessar-se per la política i Joan va

ser regidor el 1868 i alcalde el 1873, durant la primera república. Amb el colp

de Pavia i el retorn de la monarquia va ser deposat del càrrec.9 

Els germans eren propietaris del Casino Círculo Gandiense, situat entre

el Carrer Major i la plaça del Rei Jaume I, que va arribar a tenir fins a 200 socis.

Era el  centre social  i  polític  de la Gandia  liberal  i  arribà a acollir  mítins de

polítics destacats en el seu moment com ara Canalejas i concerts de músics

tan  importants  com  Tàrrega.  També  van  ser  confrares  fundadors  de  la

Hermandad de Setmana Santa “Ecce Homo”  i  Joan fou  vocal  de la  secció

d’hisenda de la  Junta Directiva per a les festes en el  2n centenari  de Sant

Francesc de Borja, el 187110. 

7 AMG. Protocol notarial de José Maria de Arias, 7-8-1863. 
8 AMG. Protocol Notarial de Pasqual Sanz i Forés,  8-2-1877. 
9 ALONSO I LÓPEZ, Jesús Eduard. Història de La Safor. Simat de Valldigna: Edicions La Xara,
1998.
10 SANZ Y FORÉS, Pascual. Fiestas religiosas y seglares en el II Centenario de San Francisco de Borja.
Gandia: Associació Cultural La Safor, 1984, pàgs. 19, 49,
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11

     Ramon Romaguera Roig



      El  1869,  durant  l’alçament  republicà,  arribà  a  Gandia  el  líder  federal

Joaquim  Peris,  el  Pintoret  de  Sueca,  amb 400  homes  a  prendre  la  ciutat.

L’alcalde d’aleshores, Josep Merí, decidí d’impedir l’entrada amb l’ajut de bona

part  dels  prohoms de la  ciutat.  Les  capes  benestants  urbanes  es  van unir

enfront dels jornalers i desarrelats captats pels republicans. Joan Romaguera

Roig va ser, entre d’altres, un dels que muntaren guàrdies en llocs estratègics

de  la  muralla,  ajuntament,  escoles  pies  etc.  per  impedir  l’entrada  dels

revolucionaris i la defensa va ser un èxit. 

Anys  després,  el  març  de1874,  una  incursió  d’una  partida carlina

comandada per Corredor entrà per sorpresa a Gandia. Els carlins reuniren en

la  casa  consistorial  els  majors  contribuents  de  la  ciutat  amb  l’objecte  que

anticiparen  les  quantitats  del  trimestre.  Entre  ells  es  trobava  Ramon

Romaguera i Roig.  Els prohoms es negaren a pagar les 30.000 pessetes que

exigien les carlins. Llavors se’ls van endur com a hostatges cap al nord. Per

alliberar-los, es va reunir una comissió de gandians a fi de recaptar els fons

requerits i el dia següent es pugueren recuperar els hostatges a Sogorb.11

Per  tant,  els  Romaguera  tenen  una  constant  participació  en  la  vida

gandiana a través de la seua presència en el Consell de la Vila, la seua intensa

relació  social  amb els  ciutadans,  especialment  d’ideologia  liberal,  i  la  seua

experiència  en  la  gestió  privada de la  seua fàbrica  i  pública  en tota  mena

d’afers. Son persones amb responsabilitat política, capacitat de gestió efectiva,

solvència econòmica personal i vocació d’intervenció en la vida local.

Casats amb les germanes bessones Cirila i Càndida Ruiz Roman van

tenir nou fills cada un. De tots els fills de Ramon, Maria Romaguera Ruiz va

heretar la part nord de l’alqueria de Baix Santa Anna i la seua cosina Càndida

Romaguera Ruiz, filla de Joan, va heretar la part sud de l’alqueria, a més d’una

part de les terres.12 

11 Per més informació podeu veure: ALONSO I LÓPEZ, Jesús Eduard. Sáenz de Juano. Simat

de Valldigna: Edicions La Xara, 2002, pàgs. 25-28.
12 AMG. Protocol notarial de Pasqual Sanz i Forés. 10-4-1888.
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El  germà  de  Càndida,  continuà  la  tradició  de  l’avi  Romaguera  de

participació  en  la  vida  pública.  Francesc  Romaguera  Ruiz,  advocat  de

professió,  es va casar  amb Clara Howard Gómez,  filla  del  cònsol  britànic a

Màlaga. Va ser alcalde de Gandia en dos ocasions, de 1893 a 1894 i de 1897 a

1899  i  dirigent  del  partit  liberal  dels  Fusionistes.  Era  conscient  de  les

necessitats  d’impulsar  una  transformació  urbana  que  facilitara  el

desenvolupamet econòmic que s’estava produint a Gandia a finals del segle

XIX.  L’increment  de  la  producció  i  comercialització  dels  productes  agraris

requeria de tota una sèrie de mesures urbanes paral·leles que facilitaren el

procés,  com  l’enderroc  de  les  muralles,  la  creació  de  noves  carreteres,

l’eixamplament del port, l’arribada del ferrocarril etc...  Junt amb Josep Rausell i

Sinibaldo  Gutiérrez  va  fer  possible  la  transformació  de  la  Gandia  antiga

decimonònica en una nova ciutat preparada per afrontar els reptes que el segle

XX presentava. 
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Francisco Romaguera Ruiz



 També va ser director de l’Alcoy & Gandia Railway & Harbour Company

Limited, que gestionava el  Ferrocarril  Gandia-Alcoi  i  del Port13,  subagent del

Lloyd’s  britànic,  vicecònsol  a  Gandia  de  sa  Magestat  Britànica  i  Membre

Honorari de la més excelsa Ordre de l’Imperi Britànic.

Cinc anys després que Càndida Romaguera Ruiz rebera en herència

l’alqueria i part de les terres de Baix Santa Anna, el 1893, el seu marit, Enrique

Vela i Mora,  va comprar la meitat nord de l ‘edifici a la cosina de la seua dona,

Maria Romaguera Ruiz i l’alqueria es torna a unir en una única propietat. El

matrimoni hi va viure fins al seu darrer dia.14 

El 1922, l’alqueria de Baix Santa Anna va ser venuda als seus masovers:

el matrimoni Bautista Romero Giner i Rosa Banyuls Garcia, els descendents

dels quals la conserven actualment dividida en dues propietats.15 

13 Per més informació veure: GIMENO CERVERA, Fernando. Història del Port de Gandia.

Gandia: Ajuntament de Gandia, 2007.
14 (Protocol notarial de Pasqual Sanz i Forés. 1893.
15 (Protocol notarial de Vicente Vilar Català 1922)
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III- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

L’alqueria de Romaguera és una casa rural  aïllada enmig d’una finca

agrícola. La seua estructura constructiva és la d’una casa compacta sota una

teulada fraccionada. L’edifici té dues plantes: planta baixa i primer pis. Consta

de cinc murs de càrrega, fets de maçoneria, de més de seixanta centímetres de

gruix,  disposats  en  paral·lel,  perpendiculars  a  la  façana,  que  donen  lloc  a

quatre  navades.  Aquesta  estructura  és  curiosa,  ja  que  les  cases  rurals

compactes dels segles XVIII i XIX, almenys les de l’Horta de València, solen

estar estructurades en navades paral·leles a la façana. 

15

Alqueria Romaguera. Any 1937.



Els forjats estan fets amb bigues de fusta i emmotlades de rajola,  que

recolzen  en  els  seus  extrems  sobre  els  murs  de  càrrega,  de  manera

perpendicular, seguint les tècniques constructives de l’arquitectura tradicional

valenciana.  La coberta  és de teula  àrab i  disposa a sota  d’una cambra de

ventilació.

La  façana està  orientada  cap a  llevant.  S’estructura  a  partir  d’un  eix

central compositiu, que ordena els buits de la casa. La planta baixa té dues

portes centrals, que donen accés a cada un dels dos habitatges en què es va

dividir  la  casa,  i  dues  finestres  laterals.  La  segona  planta  té  dos  balcons

alineats sobre les portes i  una finestra lateral.  Sobre el  primer pis  i  sota la

coberta hi ha una cambra que trau a l’exterior dues rosasses de ventilació. La

façana  remata  en  forma  triangular  que  resol  la  coberta  a  dues  aigües

perpendicular a la façana.

La  planta  baixa  està  protegida  del  sol  de  l’estiu  per  una  pèrgola

metàl·lica  on  s’ha  emparrat  una  vinya,  que  ve  a  ser  una  variant  de  la

característica porxada que acostuma a haver a les alqueries.

Interiorment l’alqueria està dividida en dos habitatges. El del sud era la

residència dels senyors i el del nord era la residència dels masovers. Tots dos

conserven  els  forjats  de  bigues  originals  i  paviments  hidràulics  de  diferent

cronologia.

Al  voltant  de  l’habitatge es  distribuïen  els  antics  corrals.  Són  patis

rectangulars tancats per murs de maçoneria, adossats a les façanes laterals i

posterior de la casa. Els estables estaven orientats al nord, el corral de les aus i

el del ramat estaven orientats a ponent, darrere de la casa. Cara al sud, hi

havia un altre corral, que presenta un cos cobert d’una navada. En els cossos

coberts dormien alguns animals, es guardava llenya etc... 
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Com que la casa ha estat habitada gairebé dos-cents anys, al llarg del

temps s’han efectuat diverses intervencions amb l’objecte d’ampliar els espais

habitables, a costa de reduir l’espai destinat a corrals i estables. Actualment,

els corrals de ponent estan abandonats i la resta han estat integrats en la casa

com  a  habitacions  o  magatzems.  L’última  rehabilitació  de  la  casa  va  ser

efectuada entre 1995 i 1996. Actualment es conserva en perfectes condicions.

Entre les infrastructures dedicades a l’activitat agropecuària cal esmentar

que l’alqueria, a finals dels segle passat, tenia una era de trillar, una caseta per

guardar eines de llaurança, una bassa situada en les proximitats de l’alqueria i

una sènia. A hores d’ara, només es conserven la caseta i la bassa.
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Interior de l’alqueria de Romaguera.
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IV. VALOR CULTURAL DE L’ALQUERIA DE ROMAGUERA

El valor cultural de l’alqueria de Romaguera resideix en ser un exponent molt

representatiu i ben conservat de l’arquitectura rural de la comarca de la Safor. 

Com  diu  Miguel  del  Rey  en  la  seua  obra  Alqueries.  Paisatge  i

arquitectura  en  l’horta:  “L’arquitectura  rural,  d’altra  banda,  és  el  símbol

d’arrelam  de  qualsevol  societat,  és  la  icona  bàsica  a  què  fa  referència  la

memòria quan necessita una imatge que simbolitze el vincle amb la natura.16

L’alqueria té un valor simbòlic, per la seua vinculació a la terra, al nostre

passat de comunitat rural. La seua capacitat de transformació en el temps parla

de les distintes estructures de poder i de les diverses maneres d’explotació del

territori.  Ens  condueix  a  un  tret  distintiu  de  la  cultura  rural  valenciana:  la

capacitat de transformar la natura en paisatges de valor singular, horts fecunds

que  pel  goig  visual  de  la  terra,  l’aigua  i  els  vegetals  esdevenen  vertaders

jardins.

A l’horta de Gandia,  com a la de València,  en els segles XVIII  i  XIX,

s’estén un nou concepte d’alqueria: l’alqueria burgesa, que fa les funcions de

centre  de  residència  temporal,  centre  d’explotació  agrària  d’un  propietari

absentista, edifici d’emmagatzematge i residència dels arrendataris que porten

la terra. Les principals famílies de la ciutat, com els Vallier, Fourrat, González,

Abargues, Pallarés, Marquesta o Romaguera tenien els seus horts amb cases

per  als  masovers  i  edificis  annexos  per  al  ramat,  utillatge  agrícola  i

infrastructures de rec.  Aquests edificis  són,  per tant,  testimoni  d’un moment

concret de la història rural del nostre país i esdevenen peces imprescindibles

per poder entendre el nostre passat com a societat d’arrels agràries. Des de les

antigues alqueries islàmiques, passant per les alqueries senyorials de temps

forals  i  les  alqueries  burgeses  dels  segles  XVIII  i  XIX,  fins  a  les  alqueries

contemporànies, es pot traçar la singladura del camp valencià.

16 DEL REY AYNAT, Miguel i altres autors. Alqueries. Paisatge i Arquitectura en l’horta.

València: Consell Valencià de Cultura, 2002.
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El món rural és fonamental per entendre l’evolució d’Europa al llarg dels

segles, ja que el binomi camp-ciutat és un dels puntals fonamentals sobre el

qual els historiadors han construït les seues interpretacions. Per aquest motiu,

no es pot  abordar  la història  de Gandia,  i  en general,  la  valenciana,  sense

atendre les transformacions esdevingudes al camp i la relació d’aquestes amb

els processos urbans. El paper que van jugar les alqueries com a centres de

producció  és  imprescindible  per  a  entendre  la  història  del  poblament  −en

aquest cas poblament dispers− i les formes de cultura i sociabilitat rural que es

generaven al voltant seu. 

En el cas de l’alqueria de Romaguera, a més de ser interessant des del

punt  de  vista  històric  com  a  testimoni  d’un  sistema  de  producció  agrari

característic del segle XIX a l’horta de Gandia, ho és per la identitat dels seus

propietaris. Els primers, els Jordà, eren una família nobiliària alcoiana amb gran

influència  a  nivell  comarcal.  Els  segons,  els  Romaguera,  eren  una  família

representativa de la burgesia gandiana per la seua activitat econòmica com a

torcedors  de  seda  i  per  les  seues  implicacions  en  la  política  local.   La

popularitat dels seus propietaris reforça el valor de l’edifici i el converteix en un

referent dins la memòria històrica local.

En  efecte,  les  alqueries  s’han  convertit  en  els  senyals  identitaris  per

excel·lència  d’aquella  Gandia  més  estretament  vinculada  ma  el  medi  rural,

aquella vila decimonònica, de base agrària, en què la població depenia de la

terra i de l’evolució dels conreus. Aquesta Gandia encara era viva fa a penes

unes dècades i, per tant, continua viva encara en la memòria col·lectiva. Els

ciutadans la reconeixen com a pròpia. El paisatge de l’horta gandiana amb les

seues alqueries  forma part  inexcusable  de  la  fisonomia  de la  ciutat  i  de la

manera  amb  què  els  ciutadans  conceben  el  seu  espai  vital.  L’alqueria  de

Romaguera és un dels edificis amb què els ciutadans han identificat sempre

una partida del terme municipal,  la de les Fanecades,  Baix Santa Anna. La

major part de les cases de la zona estan construïdes en els terrenys de la finca

dels Romaguera. L’alqueria era l’únic edifici existent quan va començar en els

anys vint i trenta del segle XX el procés d’urbanització i, per tant, ha estat una
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peça constitutiva de la fisonomia tradicional del barri de Santa Anna. L’edifici és

un testimoni històric que explica l’evolució urbanística d’una part de la ciutat.

D’altra banda, com ha quedat exposat en la descripció física, aquesta

alqueria  té  un  gran  interés  des  del  punt  de  vista  tipològic.  S’estructura  en

navades perpendiculars a la façana, aconseguides amb la construcció de murs

de càrrega paral·lels. La coberta de dos aiguavessos, a diferència de la majoria

de les alqueries gandianes i de l’horta de València, no vessa les aigües a les

façanes principal i posterior sinó a les laterals. Totes aquestes característiques

la  converteixen  en  un  model  singular  que  reclama  estudis  pregons  que

oferisquen més informació sobre l’edifici. 
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V. INTERPRETACIÓ I MESURES A ADOPTAR.

La destrucció  de  l’alqueria  de Romaguera,  privarà  la  ciutat  d’un  dels

seus béns patrimonials de major valor històric, artístic, arquitectònic i etnològic,

especialment representatius de la història i la cultura valenciana a la comarca

de la Safor.

Davant d’aquesta realitat, ens és d’obligació, com a interès científic i

interès usufructuari de la localitat de Gandia, el promoure la seua preservació,

conservació, estudi i restauració. Per açò, es deuen preveure tota una sèrie de

treballs de recerca documental i arqueològics per tal d’esbrinar l’antiguitat de

l’edifici i la possible existència de construccions anteriors. A més, cal estudiar

en profunditat la seua fàbrica arquitectònica. I, també, és necessària la

restauració d’aquelles parts de l’edifici, com els corrals, i la bassa que puguen

estar en pitjor estat de conservació.

 

Per tot això, el Projecte d’Urbanització del Sector Santa Anna de
Gandia, lluny d’enderrocar l’alqueria i d’acord amb el que estableix la
legislació vigent en matèria de patrimoni, -Llei 4/1998, d’11 de juny de la

Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià [1998/5159], D.O.G.V.

Nº 3.267 de 18 de juny de 1998, i les seues modificacions Llei 7/2004 de 19

d’octubre, de la Generalitat de Modificació de la Llei 4/ 1998 d’11 de juny de

Patrimoni Cultural Valencià [2004/10667], D.O.G.V. Nº 4.867 de 21 d’octubre

de 2004, i Llei 5/ 2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de

modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny de Patrimoni Cultural Valencià

[2007/1870]. D.O.G.V. Nº 5.449 de 13 de febrer de 2007,  hauria de preveure
les mesures necessàries per a la protecció legal de l’edifici i la del seu
entorn, ja que suposa l’ocasió idònia per al reconeixement públic del seu
valor com a bé immoble del patrimoni cultural.

Gandia, a 24 d’abril de 2007.

Isabel Canet Ferrer

Llicenciada en Geografia i Història,
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