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Un cop d’ull a Mutxamel
des de França

«Muchamiel paraît signifier «beaucoup de miel» et j’ai cru que tel était le sens de 
se nom quand je l’ai lu pour la première fois, mais il semble qu’il soit d’origine arabe
et au’il ait une toute autre signification» 

Valéry Larbaud (1881-1957)

Nota:  A la traducció apareixen els noms de les poblacions i els mots en castellà tal com com
apareixen a l’original en francès, en el cas de la traducció al castellà aquests mots apareixen en
negreta.



Un cop d’ull a Mutxamel des de França.

1.- Què es pot saber de Mutxamel a França?

La digitalització de les biblioteques ha permès la consulta dels seus fons d’una manera senzilla

sense haver de desplaçar-se fins al lloc on es troben. Encara que això pot comportar un biaix en la

recerca, la consulta de les biblioteques digitals és una forma d’aproximar-se a alguns temes que,

d’altra manera, no es podrien abordar sense una major despesa de temps i diners. La Biblioteca

Nacional  Francesa ha digitalitzat  una bona part  dels  seus arxius  que es  poden consultar  via

internet. Al conèixer de l’existència d’aquesta biblioteca virtual ens van fer una pregunta: el nostre

poble estaria recollit entre els seus arxius? Per contestar-la vam fer-hi una recerca, el resultat de

la qual presentem en aquest treball.

A partir de la recerca hem pogut comprovar que el nom de la localitat apareix en diversos textos

editats tant en França com en les seues antigues colònies. Per fer aquest estudi hem fet una

recerca de l’aparició del topònim  Muchamiel en la biblioteca virtual de la Bibliothèque National

Française-Gallica. Hem utilitzat aquest nom perquè de Mutxamel no s’hi ha trobat cap resultat,

això es deu a que el nom oficial de la localitat, al llarg dels anys, ha estat la versió castellanitzada.

Per  altra banda,  els  resultats de la  recerca acaben en l’any 1966,  i  no hem trobat  posteriors

mencions relacionades amb el nostre poble.

La consulta, de dita biblioteca virtual, ha estat feta entre el 6 de febrer i el 16 de març de 2019, i hi

hem trobat un total de 93 referències, de les quals n’hem descartat un bon nombre, ja que no totes

es corresponien amb el nom del nostre poble. Al fer la recerca hem trobat que, entre els resultats,

apareix el nom Mouchamiel en 28 ocasions, el qual es tracta d’un personatge de ficció que ix al

teatre o en algunes referències literàries, possiblement per la sonoritat del nom. Si descartem  les

referències a aquest mot, queda un total de 65 aparicions del nom del nostre poble en la recerca.

Els resultats es troben recollits en l’annex d’aquest treball.

Abans de comentar els resultats, hem de fer notar que el nom  Muchamiel és per a la llengua

francesa un tant  exòtic,  rememorant  l’àrab en la  seua pronunciació.  Així,  Valéry Larbaud diu:

«Muchamiel sembla significar «molta mel» i jo he cregut que eixe era el significat d’aquest nom

quan  jo  l’he  llegit  per  primera  vegada,  però  sembla  que  és  d’origen  àrab  i  tindria  un  altre

significat.»1 D’altra banda,  també presenta homonímia amb «mouche à miel» que és sinònim

d’abella en francés2. Els motius pels quals el topònim és esmentat en els diferents textos és variat

i, de cara a la presentació dels resultats, els hem separat en set apartats que no s’hi exclouen

entre ells. Així, els hem agrupat pel que fa a l’exotisme del nom, els relacionats amb la història, les

notícies aparegudes als  periòdics,  els  relacionats amb la geografia  i  els  viatges,  els  sistemes

1 Larbaud, Valéry. Journal inédit. Vol. 1. Ed. Gallimard. 1954. pp. 258.
2 Larousse.fr/dictionaires/francaise. Mouche à miel.



d’irrigació, l’emigració dels mutxamelers a França i Algèria i, un últim, en què apareix relacionat

amb la biografia d’alguns personatges notables.

2.- L’exotisme del nom.

Com hem dit anteriorment, el nom Muchamiel dóna un toc d’exotisme, vist des de França. Així,  és

utilitzat en nombroses ocasions per posar nom a personatges de ficció o a llocs que facen volar la

imaginació del lector a terres desconegudes. Tal com es mostra en els següents fragments:

Dins d’un conte, signat per Paul Féval,  aparegut a  Le

Monde Illustré, l’any 1859, titulat «La Salut» parla d’una

senyoreta  de  «di-set  anys  a  l’eixida  de  la  sala

Muchamiel  l’altra  nit  (Muchamiel  és  un  dels  meus

professors)»  i  descriu  el  personatge  més  endavant

«Aquest dimoni de Muchamiel és de fet especial per a

les sabatilles de les dames»3.  Uns anys més tard,  en

1863, apareix el mateix relat publicat a la revista  Jean

Diable,  aquesta  vegada  signat  pel  Docteur  Balanciel

Aine4.

A la novel·la de Paul Féval, editada el 1896, que porta

per títol Le Roi des geueux, que podríem traduir com «El

rei  dels  captaires»,  a  la  segona  part,  titulada  Les

Medina-Celi, un dels personatges comenta: «Son pare

era governador del vostre castell de Muchamiel.» i més

endavant: «...Jo vaig passar una setmana, l’any 1628, al

castell  de  Muchamiel,  del  que  mon  pare  tenia  el

comandament...»5 El seu autor, Paul Féval, es pot considerar com un dels pares de la novel·la

negra moderna per la seu obra  Jean Diable, la qual va donar nom a la revista del mateix nom

fundada per aquest autor6.

Dins d’aquesta revista apareix, en 1863, a l’article titulat «Últimes notícies de M. Veuillot», on es

parla d’uns personatges «Allà hi estaven els bons xics, Pile-de-Pont, Carcassone, Muchamiel i

Arpin, el terrible Savoyard, amb tot el que cal: vi, cervesa, aiguardent, licors.»7

Una altra vegada el trobem, com a nom d’un personatge, a l’article aparegut a Le Constitutionnel:

journal du comerce, politique et littéraire, el 10 d’agost de 1865, on es menciona «...un poema

3 Féval, Paul. La Santé. Le Monde Illustré Journal Hebdomadaire, nº99, 5 mars, 1859. pp. 150-151. (10 de l’annex).
4 Aine, Balanciel, Jean Diable, 25 avril 1863, pp. 347-349.
5 Féval, Paul. Le Roi des Gueux. Tome second. E. Dentu, Librairre-éditeur. Paris. 1896. pp. 180. (23 de l’annex).
6 Wikipedia. Paul Féval.
7 Teufel, Hans. Dernières nouvelles de M. Veuillot. Jean Diable, nº 18, 28 mars 1863. pp. 288. (11 de l’annex).



genealògic  i  confús  on  brillaven  els  noms de  Muchamiel,  Quatrezieux,  Tamerlan,  M.  i  Mme.

Lampion)8.

Dins de l’apartat de Teatre del periòdic L’Aurore, es relata un afer d’una artista i un individu on es

transcriu una carta signada per Théodore Muchamiel9.

En el terreny literari, i relacionat amb l’emigració de la gent d’aquestes comarques cap a Alger,

trobem dues novel·les. La primera d’elles es tracta de Le Sang des Races (La sang de les races)

de Louis Bertrand (1866-1941), elegit membre de l’Acadèmia Francesa en 192510, apareguda l’any

1899,  d’acord  amb Menages  i  Moncho11.  Comença l’obra  parlant  de  la  construcció  de  l’Alger

modern, de la necessitat de mà  d’obra i de les pedreres de Bab-el-Oued, en ella descriu els

personatges com a «... «nous desembarcats», com deien.

L’any anterior, esperonats per la fam, havien abandonat el

seu  poble  de  San-Vicente,  prop  d’Alicante,  amb

bandades completes de camperols de la província. ... ells

havien  vingut  a  buscar  el  pa  blanc  i  l’alegria  sobre

aquesta  terra  d’Àfrica.  ...El  paisatge  de  muntanya,  del

Suburbi i de la mar eren per a Ramon, Cagnète i Cinto,

una  habitud  molt  antiga.  Descendir  de  la  pedrera  al

tombar la nit els semblava una cosa tan necessària com,

l’any anterior, de portar a la mateixa hora els aparells del

pare en la carretera d’Alcoy o de Muchamiel.»12 El barri

de  Bab-el-Oued  era  el  barri  popular  d’Alger,  conegut

també per la Cantéra.13.

La segona novel·la que apareix a la recerca es titula Des

Dragées pour  le  Dragon (Plom per  al  Dragó),  de  l’any

1965.  En  ella.  l’acció  es  desenvolupa  a  Alacant  i  hi

apareix  nomenat  el  carrer  Muchamiel de  la  següent

manera: «sòlidament agafat, l’espantós Jojo va conduir el

seu executor fins a la calle Muchamiel; es va parar davant d’una porta corcada sobre la qual queia

una persiana...».14 L’obra està farcida de diàlegs en castellà i un dels personatges és nascut a

Alacant i va a visitar sa mare.

8 Féval,  Paul.  Coeur-d’acier.  Second épisode des habits noirs.  Le Constitutionnel:  journal  du comerce,  politique et
littéraire, 10 août 1865. (16 de l’anex).
9 L’Aurore. Politique, Littéraire, Sociale. Nº 3.820, 8 avril 1908. pp. 3. (33 de l’annex).
10 Wikipédia. Louis Bertrand.
11 Menages i Menages, Àngela-Rosa; Monjo i Mascaró, Joan-Lluís. Literatura sobre l'emigració valenciana a Algèria, el
cas d'Un mariage difficile de François Molines. Sarrià. Revista d'investigació i assaig de la Marina Baixa.2010. pp. 36-57.
pp. 40-41.
12 Bertrand, Louis.  Le sang des races. Modern-Bibliothèque Arthème Fayard & Cie, éditeurs, Paris, pp. 5-6. (65 de
l’annex).
13 Menages,  Àngela-Rosa;  Monjo,  Joan-Lluís.  Els valencians d’Algèria  (1830-1962).  Edicions  del  Bullent.  Picanya.
2007, pp 66.
14 Deltheil, Michel. Des Dragées pour le Dragon. Henri Hogé. 1965, pp, 132. (63 de l’annex).

Portada de la novel·la "Le sang des 
races"



De l’exotisme que aporten les nostres terres als viatgers francesos és una mostra evident el llibre

de  Frida  Weissman  que  porta  per  títol  L’exotisme  de  Valéry  Larbaud.  En  el  qual,  apareix

mencionat  Mutxamel  en  tres  extractes:  «Les  notes  del  Diari  tingut  a  Alicante  proporcionaran

encara la matèria dels dos passatges sobre Biar i Muchamiel, de «Douze Villes ou Paysages». «El

treball de condensació i de poetització, necessitat del pas de la matèria bruta proporcionada pel

Diari a l’obra final, és encara més evident en el passatge sobre Muchamiel (...) Així la frase «al

vespre, amb les cortines descorregudes, es veuen els interiors, disposats com escenaris per a

diverses accions» resulta més rica de sentit, quan es veu que està extreta d’una comparació entre

les cases de Muchamiel i un decorat de teatre del segle XVI...», «Així, ell visitarà Muchamiel,

Santa Faz, San Juan i Biar (...) És de les seues impressions de viatge anotades al seu Diari d’on

ell traurà els passatges sobre Muchamiel i Biar de «Douze Villes ou Paysages»». Al llibre es dóna

una llista cronològica dels seus viatges, segons la qual  Larbaud hauria estat per aquestes terres,

l’any 1905 per València, entre 1916 i 1919 per Alacant, Sant Vicent, Madrid, Biar, València, Alcoi i

Elx i  l’any 1920 per Alacant,  Oriola i  Elx.  L’autora descriu Larbaud com un «Europeu de cor i

d’esperit, per la seu concepció d’una Europa una i indivisible, per la seua manera de viatjar i de

viure en els diversos països, per la seua cultura, per les seues amistats, i finalment per les seues

obres.»15

Valéry Larbaud va viure a Alacant uns quatre anys, entre la tardor de 1916 i finals d’abril de 1920,

amb viatges intermitents durant aquest període, i, entre maig i octubre de 1917, a Sant Vicent16. Va

visitar Mutxamel el dimecres 10 de juliol de 1918 i va estar a la casa Ferraz17. De la seua estada,

Larbaud va guardar record al seu diari escrit en anglés i que es pot llegir en la traducció de Cano:

«Presintiendo que no podía permanecer en casa más tiempo sin caer enfermo o al

menos sin sentirme incapaz de trabajar, he ido en tranvía a Muchamiel y he visitado

Santa Faz y San Juan.

Muchamiel suena como «Mucha miel», y pensé que tal ..... Vi el pequeño teatro, el

diminuto casino, muy límpio, con mobiliario moderno, etc. La iglesia estaba cerrada,

de modo que me fui primero al estanco y luego a la posada, donde tomé un vaso de

jarabe de zarzaparrilla con soda (cobran un penique por vaso), y pasé allí media

hora charlando con la sirvienta, una linda muchacha, quien, dándose cuenta que yo

era  extranjero  (hablaba  castellano  en  vez  de  valenciano)  estuvo  muy  amable

conmigo.  Luego  fui  a  esperar  el  tranvía.  Las  casas  de  Muchamiel  ofrecen  un

aspecto muy particular. Tienen una gran entrada abovedada, por la que se ve la

habitación grande del piso de abajo, dividido en varios cuartos, pero no son muros:

la división es más bien moral que material: a la izquierda está la tienda, a la derecha

15 Weissman, Frida. L'exotisme de Valery Larbaud; préf. de P. Jourda. Librairie A.G. Nizet. Paris. 1966. (64 de l’annex).
16García Brotons, Vicente. Presencia alicantina y de San Vicente en la obra de Valéry Larbaud. Anales de Filología
Francesa. Vol 7. Universidad de Murcia. 1995. Pàg 45-53 (pàg. 52)
17 Sirvent Ramos, Ángeles. Espacio y texto en la cultura francesa.  Valéry Larbaud en Alicante.  Alicante en Valéry
Larbaud. Ängeles Sirvent Ramos (ed.) Universidad de Alicante. Alicante 2005. pp. 297-316. pp. 305.



el comedor, luego otra bóveda con un cuarto de estar a la izquierda, y un dormitorio

a la derecha;  más bóvedas, una escalera de madera,  con azulejos de cerámica

barnizada (de dibujos  amarillos  y  azules)  recubriendo  la  pared vertical  de  cada

escalón. Al fondo otra puerta, que abre a un jardín o patio. Todo es muy límpio, con

los tres muros y el techo abovedado pintados de cal. Se parece más a un decorado

de teatro  del  siglo  XVI  que a una casa inglesa.  Hay,  por  supuesto,  una cortina

delante de la entrada, un tablero gris (como en el poema de L.P. Fargue...«y todas

las casas tienen su tablero gris»). Cuando se aparte, o bien se abre a la puesta de

sol, el paseante puede asistir a una pieza agradable o más bien a una pantomima:

una una mujer comprando algo en el  cuarto-tienda,  una muchacha que llena de

agua  la  botella  (o  más  bien  el  botijo)  en  la  mesa  del  cuarto  comedor;  otras

muchachas  inclinadas  sobre  un  trabajo  delicado,  como  bordado  o  encaje;  una

madre que peina y viste los cabellos de su hija en el proscenio, etc.:  la escena

podría compararse también con su tríptico, ilustrando los diferentes episodios de la

vida de un santo.

En San Juan y en Muchamiel,  y alrededor de estos pueblecitos, hay numerosas

residencias  campestres,  rodeadas  de  jardines  y  de  parques  magníficos  (Santa

Elena  en  Muchamiel),  y  también  grupos  de  palmeras  y  grandes  pinos  del  sur.

Espesas cortinas de flores cuelgan a lo largo de los viejos muros. Pero el polvo

blanco lo cubre todo. La muchacha de la posada me dijo los nombres de varias

familias del país; bellos nombres algunos de ellos....

....  Llegué a casa aproximadamente a las nueve,  con el  cabello  todo blanco de

polvo. En conjunto (y a pesar del polvo) me hizo mucho bien ir a Muchamiel, aunque

no creo que vuelva.»18

Aquesta visita la va recordar posteriorment al seu llibre  Jaune Bleu Blanc. En ell,  dedica unes

quantes línies a descriure les seues impressions més amables sobre la població, en Douze villes

ou paysages podem llegir:

 «Muchamiel és la capital de la Huerta dels ametlers. El nom sona com «Molta-Mel»

i floreix com aquest vers de Juan Ramon Jiménez:

 como la flor del almendro, como la mejorana...

Poble amb l’aparença d’una petita ciutat neta i brillant, amb la seua gran església de

color groc d’or amb la cúpula de teules envernissades de blau marí; amb el seu petit

jardí  públic,  la  seua plaça quadrada.  I  a cinquanta passos en qualsevol direcció

estem en ple camp. Les altes cases tenen les entrades amb voltes, defensades del

sol polsegós dels carrers per cortines de tela beix i grisa que s‘inflen de vegades per

18 Cano Cano, José Luis. Valéry Larbaud. Diario alicantino (1917-1920). Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Alicante.
1984. pp. 114-116.



una corrent d’aire fresc vingut del sur. Al vespre, amb les cortines descorregudes, es

veuen els interiors, disposats com escenaris per a diverses accions: a l’esquerra la

botiga, a la dreta la sala de reunió dels parents i visitants. En perspectiva es veuen

altres voltes, altres escenaris fins a les verdes profunditats del patio. En segon pla,

l’escala amb les seues rajoles envernissades de blau amb dibuixos blancs i grocs; i

prop de l’escala, la cantarera, com un altar d’aigua, amb la seua ceràmica blanca,

porosa, traspuant sobre l’enllosat humit de la seua lleixa, on es veuen de vegades

clavellines o violetes tallades, posades a la fresca, com una ofrena feta a l’aigua.»19

3.- Relacionats amb la Història.

En aquest apartat relacionat amb cites històriques s’han trobat dos resultats. Així a l’any 1896, a la

Revue d’erudition,  dedicada especialment  a  l’estudi  de la  Edat  Mitjana,  apareix  el  nom de la

població entre la correspondència d’antiquaris espanyols de fi del segle XVIII adreçada al comte

de Lumiares. En ella es diu que «la Biblioteca Nacional ha comprat ... un recull de cartes originals

que poden aclarir  la història de la ciència epigràfica i  numismàtica de les províncies orientals

d’Espanya del segle passat». Entre aquestes cartes es menciona simplement «Muchamiel,  24

gener 1780.»20

L’altra aparició es troba a la  Bibliographie du droit international, on hi ha una entrada escrita en

castellà «LV, Murcia. Celebre pompa y magnifico aparato...con que los Cabildos eclesiastico y

secular... de .., han executado por los felices sucesos conseguidos por el Ilustrísimo Señor Don

Luis Belluga y Moncada, Obispo de Cartagena, en el socorro de Alicante y restauración de las

villas de San Juan, Muchamiel, Relleu y Onteniente y las demas de su distrito en este año de

1706. S.l.n.d.»21 Aquesta bibliografia es tracta del catàleg de la biblioteca del marqués d’Olivart.

Ramon de Dalmau i d’Olivart (1861-1928), jurista especialitzat en dret internacional,22 qui, com

explica en el prefaci de la segona part del catàleg datat en Madrid en juny de 1907, « les aventures

de la  meua Biblioteca són ben conegudes a Espanya.  ...,  jo  havia  donat  al  Ministeri  d’Afers

Estrangers ... a condició de vetlar per la seua direcció, a augmentar-la, a posar-la al dia i de  la

seua conservació.  Després de dos anys,  baix  el  pretexte d’economitzar  ...,  el  Govern em va

acomiadar i la Biblioteca al mateix temps dispersada i feta malbé.»23 és això el què el va portar a

fer aquest catàleg. 

19 Larbaud, Valéry. Jaune bleu blanc. Librairie Gallimard. Paris. 1927. pp. 108-109.
20 Bibliothèque de l’Ecole des Chartes. Revue d’érudition. Consacrée spécialement à l’étude du Moyen Age. LVII. Année
1896. Librairie d’Alphonse Picard et fils. 1896. pp. 74 (24 de l’annex).
21 Olivart, Marquis de. Bibliographie du droit international. Bibliotheque Internationale et Diplomatique XLI. A. Pedone,
Éditeur. Paris.  1905-1910, pp. 492. (29 de l’annex).
22 Gran Enciclopèdia Catalana. Vol. 8. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona. 1998. pp. 437.
23 Olivart, Marquis de. Obra citada. pp. 11-12. (29 de l’annex).



4. Notícies relacionades amb Mutxamel.

Als periòdics francesos també apareixen notícies sobre fets ocorreguts al nostre poble. La primera

notícia sobre Mutxamel la trobem el 12 de març de 1826 a Le Monitor Universel.24 En ell es recull

l’informe del governador militar i polític d’Alacant al capità general de València pel qual li fa saber

la victòria dels voluntaris realistes després d’haver perseguit l’enemic fins als afores de Mutxamel.

En la batalla hi va haver 5 rebels morts,  tres dels quals van ser conduits aquí, es van fer 21

presoners entre els quals es trobaven els dos germans Bazán, el major d’ells va resultar greument

ferit. Aquests fets són conseqüència del desembarcament a Guardamar dels germans Fernández

Bazán, el 19 de febrer de 1826, al front d’un grup d’homes armats amb la intenció de sublevar les

poblacions liberals en contra del poder absolutista de Ferran VII, els voluntaris realistes els van

atacar i els van perseguir fins a Mutxamel. El dia 25 van ser afusellats alguns dels expedicionaris a

Alacant i el 28 altres ho van ser a Oriola, el 4 de

març va ser afusellat Antonio Fernández Bazán,

encara estant ferit.25

Uns  anys  més  tard,  el  1844,  torna  a  haver

problemes.  En  aquesta  ocasió  és  tracta  de  la

rebel·lió  del  coronel  de  carrabiners,  Pantaleón

Boné,  i  la  seua  repressió  per  part  del  Capità

General de València, Federico Roncali.26

Aquests fets es troben reflectits al  Journal des

débats  politiques  et  littéraires,  de  17  febrer

1844,27  on es dóna la notícia de l’evacuació de

Múrcia pels revoltats i la persecució per part de

les tropes de Roncali  dels  insurgents:  «Aquest

general ha adreçat al govern un despatx datat a

Muchamiel, a dos llegües d’Alicante, el 7, anunciant que el desànim guanyava als revoltats». Un

altre periòdic també tracta aquests fets. Així, el Monitor Universel de 20 de febrer recull que, el dia

8,28 el general Roncali, en el seus últims despatxos des de Mutxamel, anuncia que el bloqueig

d’Alacant es troba rigorosament establert i que al proper correu podria probablement fer saber que

la revolta estava esclafada. En el número del 24 de febrer,29 del mateix diari es cita el diari  El

Corresponsal i diu: «des de Muchamiel ens escriuen, el 10: una representació del comerç i de les

24 Le Moniteur Universel, nº 71, dimanche, 12 mars 1826. (2 de l’annex).
25 La Parra López, Emilio. Represión y exilio de los liberales (1814-1832). Historia de Alicante. Tomo II. Ayuntamiento
de Alicante. Patronato para la Conmemoración del Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante. Diario Información.
1990. pp. 476 – 479.
26 Sánchez Recio, Glicerio. Primeras etapas del liberalismo (1833-1868). Historia de Alicante. Tomo II. Ayuntamiento de
Alicante. Patronato para la Conmemoración del Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante. Diario Información. 1990.
pp. 507-512.
27 Journal des débats politiques et littéraires, samedi, 17 février 1844. (4 de l’annex).
28 Le  Moniteur Universel, nº 51, mardi, 20 février 1844. (5 de l’annex).
29 Le  Moniteur Universel, nº 55, samedi, 24 février 1844. (6 de l’annex).
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classes més distingides de la població d’Alicante s’han presentat al general Roncali, per tal de

tractar amb ell la rendició de la plaça. L’emigració continua.»  Al dia següent, apareix la notícia que

el general Roncali, des del seu quarter general de Villa-Franqueza, adreça al ministre de la guerra

un despatx en què es diu que les tropes procedents del vaixell Balear han desembarcat i passen

la nit a Mutxamel.30

Ja és a finals del segle XIX, l’any 1896, quan apareix una altra notícia relacionada amb el poble.

En aquest cas està relacionada amb les eleccions i es fan ressò dos periòdics. A La Lanterne, el 9

de juny, podem llegir: «Cap candidat al Consell municipal o a la diputació ho havia somiat encara,

nosaltres  ho creiem almenys,  fer  servir  el  porc,  tan  volgut  pel  voraç  Monselet,  com a agent

electoral.  L’alcalde de Muchamiel,  en la província d’Alicante,  ha exonerat  de la  seua abjecció

immerescuda el  paquiderm que acompanyava Sant  Antoni.  Dos dies  abans de les  eleccions,

aquest dignatari municipal ha fet treure dels corrals dels electors tots els porcs que hi havia i els

ha fet portar prop de la casa comunal. I, com els vilatans, estupefactes, demanaven explicacions,

l’alcalde els va respondre simplement: Si tu votes pel candidat del govern, jo et tornaré el porc a

l’endemà de l’elecció, sinó declararé que té triquinosi, i el faré cremar. L’alcalde hauria, això ens

sembla, de patentar la idea.»31 Pràcticament amb el mateix redactat apareix, el 22 de juny, a La

Presse,  amb  la  següent  introducció:  «El  porc,  agent  electoral:  L’alcalde  de  Muchamiel,  gran

pueblo de la província d’Alicante...»32 Aquesta notícia també va aparèixer als periòdics espanyols,

com ara El Imparcial de 23 de maig amb el

titular: «El cerdo, elector»33.     

Per  una  altra  banda,  la  importància  de

conèixer tot el relacionat amb les mines i la

metal·lúrgia  per  part  de  la  societat  de

l’època es fa palesa amb la publicació del

periòdic  L’Echo des Mines et de la Métallurgie que porta com a subtítol  «Òrgan Tècnic de la

Defensa  Nacional  dels  treballs  públics  de  la  construcció  mecànica,  de  l’electricitat  i  de  les

finances». Al número de 19 de setembre de 1904, en la secció del Butlletí miner i metal·lúrgic,

apareix: «En Alicante, paratge de Portell de la Moleta, Don Isidore Sala Caturla, Muchamiel, ha

enregistrat 12 pertenencias de lignit.»34

De temes econòmics tampoc en falten, tal és el cas de la cotització en la Borsa de París de les

accions de la societat concessionària del tramvia d’Alacant a Mutxamel. Això fa que aparega el

nom de la població a l’Annuaire Desfossés  dels anys 1908, 1909 i 1910. Aquest anuari recull que

«el préstec està garantit  per una hipoteca establida sobre les concessions que pertanyen a la

30 Le Moniteur Universel, nº 56, dimanche, 25 février 1844. (7 de l’annex).
31 La Lanterne, 20é Année – Numéro 6988, mardi, 9 juin 1896 (25 de l’annex)
32 La Presse. 63º Année – nouvelle série, nº 1486,  lundi, 22 juin 1896. pàg. 2. (26 de l’annex).
33 El Imparcial. Diario Liberal. Sábado 23 de mayo de 1896.
34 L'Écho des Mines & de la Métallurgie.  Journal  bi-hebdomadaire,  organe technique de la Defense National,  des
travaux publics et financier. Lundi, 19 septembre 1904, pàg 1111. (28 de l’annex)
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Societat,  que són les línies d’Alicante-Elche-Crevillente,  Alicante a Muchamiel,  Alicante a San

Vicente, i prolongació de la concessió Alicante-Muchamiel que va del carrer de Sevilla al carrer de

Bilbao, passant per Alicante.» Als anuaris apareixen el preus de les obligacions i les accions de la

Societat dels anys 190635, de 190736 i 190837.   

El 28 de juliol de 1912 Le Petit Journal es fa ressò d’un accident d’automòbil ocorregut al municipi:

«Una col·lisió d’automòbils ha fet trenta-nou ferits. Madrid, 27 de Juliol. L’Heraldo publica un

comunicat d’Alicante dient que dos cotxes automòbils han tingut una col·lisió en el municipi de

Muchamiel. Hauria 39 ferits.»38

Els anuncis de les faves de la varietat  Muchamiel també apareixen en un diari, tal és el cas de

l’anunci,  d’un comerç de Casablanca (Marroc),  aparegut  els  dies 9 i  10 de setembre al  Petit

Marocain, que diu: «Carxofes Morades: soques i ulls arrelats. Faves quarantena, var. Muchamiel

clàusula garantida, a vend. Ttes. Quant. S.P.I.H.A. 129, aven. Pasteur, Casa, Tél. 08-36.»39 40

5. Relacionats amb la geografia i els viatges.

A les obres relacionades amb els viatges és habitual

que aparega el nostre poble, ja que es trobava en el

camí d’Alacant a València per Alcoi, i, per tant, es feia

necessari passar per ell.  A més, ens el trobem citat

en llibres de geografia i en enciclopèdies en què es

recullen les diverses poblacions dels món per ordre

alfabètic.

Al llibre Mémoire d’un voyage en Algerie et retour par

l’Espagne, el seu autor, Chanony, descriu el seu pas

per l’Horta d’Alacant: «El «camino real» d’Alicante a

València,  serà  des  de  llavors,  ...,  una  traça  de

carrilades  de  carro  a  travès  dels  camps.  Aquests

camps estan ben cultivats; es reconeix la industria de

just renom dels Valencians; però la terra i els cultius

estan  tocats  per  l’aridesa,  l’esterilitat,  aquí  i  allà

només algunes oliveres, algunes figueres estenen les

seues branques, les seues fulles amb colors de carbó; moltes es sequen i moren.

El terreny descendeix; forma una conca al voltant de la qual s’alcen les colines; és «la Huerta», el

jardí d’Alicante, antigament, un d’eixos oasis que van fer la riquesa i les delícies d’Espanya. Aquí

35 Annuaire Desfossés. Valeurs Cotées en Banque. E.Desfossés & Fabre Fréres. Paris. 1908, pàg. 189. (34 de l’annex)
36 Annuaire Desfossés. Valeurs Cotées en Banque. E.Desfossés & Fabre Fréres. Paris. 1909, pàg. 178. (35 de l’annex)
37 Annuaire Desfossés. Valeurs Cotées en Banque. E.Desfossés & Fabre Fréres. Paris. 1910, pàg. 167. (39 de l’annex)
38 Le Petit journal. Cinquantième année (Numéro 18.111). Dimanche, 28 juillet 1912. pàg 4. (42 de l’annex)
39 Le Petit Marocain. 22é Année – Nº 5679. Dimanche, 9 septembre 1934. pàg 9. (60 de l’annex)
40Le Petit Marocain. 22é Année – Nº 5680. Lundi, 10 septembre 1934. Pàg 7. (61 de l’annex)



mateix, tota fecunditat està esgotada; quan més població més misèria. Una petita vila descansa al

costat dret; el camí passa prop d’una avinguda de palmeres mutilades, que porta a un convent en

ruïnes; després travessa un lloc anomenat Palmito,... És un poble gran i blanc, net, raquític com

Santa Pola. Al contrari, la seua església està esplèndidament decorada al seu interior. Per tota

senyal d’hospitalitat, tan sols veig algunes tavernes. La calor és sufocant; porte caminant més de

dues hores; caldria dinar. Però el mapa m’indica prop d’aquí, en la ruta, la vila de Muchamiel

(abundant en mel); aquest nom està fet per atreure. Passe desdenyosament les humils fondes del

poblet; vull donar-me al confort de la vila.

Jo marxe, marxe; calor, secor, carrilades de carro, continuen, redoblen; de vila o d’alberg, cap ni

un. Adéu a l’Huerta! He de franquejar un pla calcari, rocós, on el camí es doblega en tots els

sentits, a travès d’obertures i de blocs. La fam, la set, criden dins la meua panxa buida. Em trobe

un arrier; li pregunte on és Muchamiel? Em diu que una llegua darrere de mi! És la petita vila que

vaig deixar a la dreta de Palmito. Un error del mapa m’ha justament, però cruelment, castigat per

les meues pretensions d’home de ciutat.»41

Una entrada al  Nouveau Dictionnaire de Geographie Universelle,  editada en 1857,  es descriu

Mutxamel com «poble d’Espanya, regne de València, prov i a 3 llegües al nord d’Alacant; produeix

oli;  comerç  d’excel·lent  vi.  4.000

habitants».42

A l’any 1864 apareixen dos guies per

als viatgers i en elles apareix citada la

nostra  població.  Així,  a  la  Nouveau

guide  général  du  voyageur  en

Espagne  et  en  Portugal,  es  diu:

«...seguint la carretera que es dirigeix

cap el nord, es passa a Muchamiel, 6

kil.,  4,000  hab.,  petita  vila  situada

sobre el curs del Castalla i a 4 kil. de la

mar.  Aquí  la carretera s’allunya de la

Mediterrània  que  es  troba  molt

allunyada  entre  un  gran  promontori

que acaba al cap de  San Martin.  Es

passa a  Xixona....»43 Mentres que, a la  Nouveau guide en Espagne,  quan es parla de la Vila

41 Chanony. Mémoire d’un voyage en Algérie et retour par l’Espagne. Paris. Charles Hingray, libraire.éditeur. 1853. Pàg.
145. (8 de l’annex)
42 Perrot, A.; Aragon. Nouveau Dictionnaire de Géographie Universelle. description physique, politique et historique de
toutes les parties du monde. Tome deuxième. H-Z. Quatrième édition. B.Renault et Cie., libraires-éditteurs. Paris. 1857.
pàg. 227. (9 de l’annex)
43 Lannau-Rolland, A. Nouveau guide général du voyageur en Espagne et en Portugal, Garnier frères, libraires-éditeurs.

Paris. 1864, pàg. 302, 514. (13 de l’annex)
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Joiosa ens diu: «Més lluny es veu, a la riba dreta d’un riu, la vila de Muchamiel (molta mel), al mig

d’una huerta que és l’únic indret cultivat de la plana d’Alicante.»44

Per la seua banda, a l’Enciclopèdia Larousse, de 1874, també apareix recollit el nostre poble com

«poble i municipalitat d’Espanya, província i a 8 kilom. N. d’Alacant, sobre la riba dreta del riu

Castalla; 4,000 hab. Collita i comerç de bons vins; fabricació de teixits de cànem. El domini del

Ravalet, propietat del comte de Casa-Rojas, conté magnífics jardins perfectament conservats».45

Es de fer notar que,  en aquell  temps,  el  nostre poble apareixia a les enciclopèdies franceses

mentres que, actualment, a l’Enciclopèdia Larousse digital46 no s’hi troba cap referència.

En una altra enciclopèdia,  Nouveau dictionnaire d'histoire, de géographie, de mythologie et de

biographie, publicada el 1889, l’entrada sobre Mutxamel diu: «v. d’Espanya, en la prov. d’Alicante,

sobre la r. dr. del Castalla; 3988 hab. Bell domini de Ravalet. Fab. de lones. Comm. de vins.»47

A final se segle XIX torna a aparèixer en altres guies de viatge. Així, en les guies de Espanya i

Portugal de Germond de Lavigne, editades en 1890 i 1892, es parla de Xixona i dels seus torrons i

de la qualitat de la seua mel. «... Aquest seria probablement l’origen del nom de la petita vila de

113 k. Muchamiel (molta mel), 3700 hab. Situada en la plana, al N.-E. d’Alacant, sobre la riba dr.

del rio Castalla;  però no sembla  que,

en el present, aquest producte siga més

fructífer  que  els  altres  productes

agrícoles  de  la  localitat.  Es  cita  el

domini de Ravalet, pertanyent al comte

de Casas Rojas, i en el qual estan els

magnífics  jardins  perfectament

mantinguts. Les flors, els bells fruits i les

plantes  exòtiques  donen  un  gran

atractiu  a  aquesta  part  de  les

proximitats d’Alacant.»48 49

Al segle XX els viatges per carretera es

fan  més  freqüents  i  la  Guia  Michelin

tracta de fer-los més fàcils. Així, a l’edició de 1912, l’itinerari entre València i Alacant està  descrit

44 Grandeffe de, Arthur.  Nouveau guide en Espagne. Bibliothèque du Voyageur. Imprimerie et librairie centrales des

chemins de fer. Paris. 1864, pàg. 31, 456. (14 de l’annex)
45 Larousse, Pierre.  Grand Dictionnaire universel du XIX siècle. Tome onzième. Administration du grand dictionnaire

universel. Paris. 1874. pàg. 664. (17 de l’annex)

46 Encyclopédie Larousse.fr. Mutxamel. Muchamiel
47 Descubes, A. Nouveau Dictionnaire d’Histoire, de Géographie, de Mythologie et de Biographie. Tome second. A. Le

Vasseur et Ce. Éditeurs. Paris. 1889. pàg. 348. (19 de l’annex)
48 Germond de Lavigne, A.  Collection des Guides-Joanne. Espagne et Portugal. Librairie Hachette et Cie. Paris. 1890,
pàg. 441. (20 de l’annex)
49 Germond de Lavigne, A.  Collection des Guides-Joanne. Espagne et Portugal. Librairie Hachette et Cie. Paris. 1892,
pàg. 229-230. (21 de l’annex)
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quilòmetre a quilòmetre en els  dos sentits  de la  marxa.  L’itinerari  entre Xixona i  Alacant  està

explicat  de  la  següent  manera  «142,2  Jijona,  travessa  en  macadam  mediocre.  (de  Jijona  a

Alicante carretera roïna, molt accidentada; la travessa de les poblacions es troben amb macadam

mediocre.) a l’eixida de la localitat descens 5 a 7 %, al 145 fin del descens i pujada sobre 700 m,

al  156 corba perillosa,  al  157,8 via de ferro,  vial  estreta al  costat  dret  de la  carretera.  158,4

Muchamiel 160,4 San Juan per a travessar-lo seguir les vies de ferro.» Per la seua part, l’itinerari

invers el descriu així: «8,1 San Juan, per travessar-lo seguir la via de ferro 10,1 Muchamiel, al

10,7 fi de les vies en la carretera, a 12,5 corba perillosa al 22,8 descens sobre 700 m., seguit de

pujada del 5 a 7 % a 26,3 Jijona...»50

L’any 1913 es publica a París un llibre de geografia traduït del francés al castellà en què, dins de

l’epígraf dedicat a la província d’Alacant, es descriu la terra d’excel·lent qualitat però mancada

d’aigua i que l’enginy dels habitants fa servir els escassos recursos i així diu: «De estos grandes

esfuerzos del arte y del ingenio, dan testimonio el pantano de Tibi y las presas de San Juan y

Muchamiel, que alimentan este jardín de las hespérides,, como podría llamarse por su amenidad y

la abundancia y riqueza de sus frutos la preciosa huerta

de Alicante»51.

6. Els sistemes d’irrigació.

El sistema de reg de la comarca d’Alacant, en particular

el pantà de Tibi, era motiu d’estudi per part de cronistes,

viatgers i enginyers tant espanyols com estrangers.52 Així

ho podem comprovar amb les següents obres, escrites

per part  dels  geògrafs i  enginyers francesos i  belgues,

dedicades a aquest tema. 

La  primera  descripció  de  l’Horta  d’Alacant  es  troba  al

llibre Description de Valence, editat l’any 1823 en què es

descriu la Província de València53.  A l’apartat  dedicat a

l’horta alacantina, la presenta com deliciosa on es veuen

una  agradable  barreja  de  vinyes,  tarongers  i  figueres,

etc.;  i  en  aquests  mateixos  camps  es  troben  pobles

perduts, verdures de totes les espècies i prats artificials.

«Aquesta Huerta, de la qual diuen que la població arriba

50 Guide Michelin. Espagne et Portugal (3e année). 1912, pàg. 282-283. (41 de l’annex)
51 Cortambert, E.; Corona Bustamante, F.  Curso de Geografia :  con la descripción física y politica y la geografia
histórica de las diversas comarcas del globo. Traduccion de F. Corona Bustamente, con la parte de España y America
original del mismo.. Libreria de Hachette y Cia. Paris. 1913. (43 de l’annex)
52 Alberola, Armando. Tibi, una presa modélica de fines del quinientos. La visión de cronistas, viajeros e ingenieros de
los siglos XVII a XIX. Cuatro siglos de técnica hidráulica en tierras alicantinas.  Armando Alberola (ed.)  Instituto de
Cultura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante. Alicante. 1995. pàg 141-158.
53 C.A.F. Description de Valence ou Tableau de cette province, de ses productions, de ses habitans, de leurs moeurs,
de leurs usages, etc. Vernarel et Tenon, Libraires, succeseurs de Mme Ve Lepetit. Paris. 1823. Pàg. 175-176. (1 de
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a 12,000 ànimes,  està sembrada d’una infinitat  de cases de camp, entre les quals  es troben

algunes magnífiques, com la del Principe Pio, la Casa de Pelerin, etc.», es tractaria de les finques

conegudes com de la Princesa i el de Pelegrí. De la importància dels camps dona fe la quantitat

de producció  222.888 cànters de vi,  4.000 lliures  de seda,  15.000 d’ordi,  25.000 cafissos  de

forment,  2.600 de panís, 4.000 d’ametles, 1.200 arroves d’oli,  1.000 arroves de cànem, 9.000

arroves  de  figues,  15.0000  arroves  d’altres  espècies  de  fruits,  16.000  de  verdures,  104.000

arroves de barrella i 130.000 arroves de garrofes. On s’indica que tota aquesta sorprenent riquesa

es deu en part a l’excel·lència i la fertilitat de la terra i, en part al reg, gràcies al Pantà i de les

preses de Sant Joan i Mutxamel; i també a la situació d’aquesta vall protegida dels vents freds. 

De la importància dels sistema de reg de la comarca dóna fe la publicació en 1864 de l’obra

Irrigations du midi de l'Espagne: études sur les grands

travaux  hydrauliques  et  le  régime  administratif  des

arrosages  de  cette  contrée,54 en  la  qual  es  dediquen

cinc capítols, del IX al XIII, a la descripció del sistema de

regadiu de l’Horta d’Alacant.  Entre elles es parla dels

assuts de Mutxamel i de Sant Joan, «les aigües arriben

a l’assut de Muchamiel localitzat al cap de la huerta; és

aquí  on  es  fa  la  derivació,  consistent  en  un  canal

principal  (acequia  mayor)  d’una  longitud  de  8  a  9

quilòmetres, sobre la qual s’uneixen successivament 22

grans  séquies  secundàries  (brazales),  que  es

ramifiquen  en  una  multitud  de  sequioles.  L’assut  de

Muchamiel està construït en línia recta normal a l‘eix del

Rio Monegre. Ocupa tota l’amplària del riu, que és en

aquest  punt  de  46  metres.»  A  continuació  fa  una

descripció  d’aquest  assut,  «l’alçària  és  de  2m,77;  la

secció  transversal  presenta  la  forma  d’una  doble

inclinació tenint una amplada total de 19m,40. Està revestit de pedres de gran talla emparellades

amb molta cura. Aquesta obra data de començaments de segle; va ser construït per substituir una

presa més antiga, que se la va emportar la gran crescuda de 1792.»  Ens diu que l’assut de

Mutxamel «és l’únic d’on pren aigua la huerta. Si s’observa la xarxa de séquies ...., es veu que

totes aquestes séquies es ramifiquen partint  de l’acequia principal que parteix d’aquesta presa.

Però, per no deixar perdre les aigües de les crescudes, existeix un segon construït més avall, el

de San Juan. Aquest assut recull: 1er. Les aigües que accidentalment passen per damunt del de

l’annex)
54 Aymard, Maurice; Lebasteur, M. Irrigations du midi de l'Espagne : études sur les grands travaux hydrauliques et le
régime administratif des arrosages de cette contrée. Librairie Scientifique, Industrielle et Agricole.Paris.- 1864, pàg 152-
154 (15 de l’annex)



Muchamiel, la qual cosa és molt rara .... 2on. Les aigües que han fet escapar en el moment de les

crescudes  per  les  quatre  comportes  de  descàrrega  situades  a  continuació  de  la  presa  de

Mutxamel;  3er.  Per  últim,  les  aigües  de  pluja  que  freqüentment  arriben  al  Rio  Monegre  pel

barranco de Vercheret, situat a la riba esquerra entre els dos assuts.

Les aigües retingudes per aquesta presa són derivades a un canal especial (acequia del Gualero),

traçada de manera que talla una part notable dels canals secundaris que ixen del canal principal

de Muchamiel.

....  L’assut de San Juan es remarcable per la

seua audàcia. Té només 3m,60 d’amplada per

7m,35 d’altura. Les dues parets són verticals.

Ocupa tota l’amplària del riu, que és en aquest

punt de 48 metres; està traçat seguint un arc en

cercle, convex a la corrent, la seua agulla és de

4 metres per 48 metres de corda.»

Més endavant dedica un capítol a la propietat

de  les  aigües,  la  venda,  la  comptabilitat

mitjançant  els  albarans  i  la  distribució  de  les

aigües.  Així  diu  «...el  consell  de  la  ciutat

(Alacant) va repartir les aigües que corren pel

Rio  Monegre  entre  tots  els  propietaris  de  la

huerta,  proporcionalment  a  les  terres  que

tenien en cultiu. El cabal normal del torrent, que correspon a les fonts perennes que l’alimenten, la

dula, per utilitzar l’expressió  del país, està dividit en 336 períodes d’1 hora 1/2 cadascun, que

s’anomena fil d’aigua (hilo), i els propietaris en reben un o més, d’acord amb l’extensió de les

seues terres.

.... la dula representa un cabal de 128 litres per segon, i el hilo és el volum corresponent a 1 hora

1/2 de dula cada 21 dies.

Aquesta  aigua  es  diu  aigua  vella  (agua  vieja),  per  oposició  a  la  que  va  ser  creada  per  la

construcció del pantà a la què se li dóna  el nom d’aigua nova (agua nueva).» Pel que fa a la

distribució de les aigües i la seua comptabilitat diu que la dóna a conéixer per ser curiosa, «Per

cada rotació de regadiu (tanda, martava), es preparen en les oficines tots els vals d’irrigació, o

albalaës, corresponents a les 1,038 hores 15 minuts de la tanda que començarà. Hi ha albalaës

d’un minut, dos minuts, tres minuts, quinze minuts, trenta minuts, una hora.» Del preu de l’aigua

també en parla: «Les vendes... tenen lloc generalment els dies de mercat que es fan una vegada

a la setmana als pobles de Muchamiel i San Juan, ubicats al mig de la huerta. El preu habitual

d’una hora d’aigua és de 80 reals, ..., aquest volum representa poc més o menys el reg d’una

hectàrea. Però en moments de gran sequera, la mateixa quantitat d’aigua es ven de 200 a 250

Figura dels albarans de venda d'aigua 
apareguda a les Irrigations du Midi de 
l'Espagne. 1864



reals, es a dir tres vegades més. Altres vegades, val molt menys; descendent fins a 10 reals.»

També ens parla dels braçals «les aigües que arriben de l’assut de Mutxamel entren a l’acequia

principal;  i  immediatament després, a la dreta del brazal del Alfaz,  troben un partidor que les

divideix en dos parts iguals: aquestes són les dues dules. Una entra al braçal de l’Alfaz, l’altra

segueix l’acequia principal, i es comunica amb el brazal de la Torre.»

Per últim, el capítol XIII tracta de l’organització del Sindicat i de la política del reg. En aquest es

recull el reglament de l’any 1849, on entre altres coses, es mencionen els empleats i agents què

intervenien  en  els  diferents  actes  pel  control  del  reg:  el  secretari  controlador,  que  tenia  la

comptabilitat, el cobrador que distribuïa els albarans, el tresorer, el controlador de les aigües (fiel

de aguas) que era el cap dels altres agents com el repartidor, que havia de cuidar que les dues

dules foren iguals, els sequiers, un per cada dula, eren qui distribuïen l’aigua als usuaris segons

els  albarans  que  els  presentaven,  els  guardes  dels  assuts,  el  pantaner o  guarda  de

l’embassament (pantà), i el xic de l’oficina.

Una vintena d’anys més tard es va publicar un altre

llibre que recollia el sistema d’irrigació de la comarca,

en aquest cas es tracta de Les irrigations. Les canaux

et les systèmes d'irrigation. En aquesta es dedica un

apartat a les preses d’aigua d’Alacant en què descriu:

«Les  aigües  del  Rio  Monegre  ixen  del  pantà  de

Tibi .....  i baixen al llit  del torrent amb un recorregut

d’una dotzena  de quilòmetres.  A aquesta  distància,

una  primera  presa  deriva  les  aigües  a  un  canal

principal  (acequia  mayor)  de  8  a  9  quilòmetres  de

llargària, a la qual s’unixen successivament 22 canals

secundaris (brazales) que irriguen una gran part de la

huerta d’Alicante. Aquesta presa, dita de Muchamiel,

és  perpendicular  a  l’eix  del  torrent  i  ocupa  tota

l’amplària  de 46 metres,  entre  les  roques que afloren sobre els  dos marges.....  La  presa de

Muchamiel,  construïda per reemplaçar l’antiga que la gran crescuda de 1792 es va emportar,

consta de quatre comportes...» En aquest es descriuen i es representen amb figures els assuts de

Mutxamel i de Sant Joan.55 

Posteriorment apareix una altra obra sobre el tema del reg, es tracta d’un recull  de lliçons de

l’Escola d’Enginyeria de Ponts i  Camins, de l’any 1892, titulada  Hydraulique Agricole et Génie

Rural. En aquesta es parla de les preses espanyoles i d’entre les quals cita que «Les aigües que

reguen  la  huerta  d’Alicante  són  derivades  del  rio  Monegre,  per  mig  de  dos  assuts:  el  de

55 Ronna, A. Les irrigations. Les canaux et les systèmes d'irrigation. Bibliothèque de l’Enseigment Agricole publié sous
la direction de M.A. Müntz. Librairie de Firmin-Didot et Cie. Paris. 1889. (pàg. 84-88) (18 de l’annex)



Muchamiel i el de San-Juan aigues avall de l’anterior.»56 Tots dos assuts es descriuen a l’obra i es

representen mitjançant les figures corresponents, similars a les de l’obra citada anteriorment.

Una vegada entrat el segle XX, l’any 1902, aquest tema es torna a tractar en una tesi dedicada als

sistemes de regadiu segons les condicions geogràfiques i les seues  modalitats i organització tant

a la Península Ibèrica com a l’Àfrica del Nord. En aquest es descriu l’Horta «Pujant un poc al Nord

d’Alicante damunt la colina rocallosa i escarpada on està la ciutadella de Santa Bárbara, es veu

desplegar-se la magnífica vega d’Alicante, sembrada de grans viles, Villafranqueza, San Juan,

Muchamiel i que estén els seus forments, els seus cànems i les seues vinyes fins al llit del Río

Monegre.  Les aigües del  Río Monegre han servit  des de sempre al  regadiu  d’aquesta  plana

cultivada, però des de finals del segle XVI (1579-1594) es va tancar l’alt de la vall del Monegre pel

gran i cèlebre pantà de Tibi; aquesta presa té 9 metres de base i 58 metres al cim d’una riba a

l’altra; el dic d’obra té 41 metres d’altura a la part de dalt i 42m, 60 a la part de baix. Aquesta presa

ha augmentat molt el volum d’aigua disponible per a la vega, però no sense complicar el problema

de la repartició.»57

La complicació del sistema de regadiu es fa notar en l’obra, publicada a Brussel·les el 1908, Les

différents systèmes d'irrigation58 on,  al  llarg de 104 pàgines,  tracta del sistema de regadiu de

l’Horta. Així, el capítol III està dedicat íntegrament a l’«HUERTA d’ALICANTE en l’Espanya seca, i

56 Durand-Claye, Alfred. Hydraulique Agricole et Génie Rural. Tome second. Octave Doin, éditeur. Paris 1892. Pàg. 292-
295 (22 de l’annex)
57 Brunhes, Jean. L'irrigation, ses conditions géographiques, ses modes et son organisation dans la Péninsule Ibérique
et dans l'Afrique du Nord : étude de géographie humaine : thèse présentée à la Faculté des lettres de l'Université de
Paris. C. Naud éditeur. Paris. 1902, (pàg. 82). (27 de l’annex)
58 Les  différents  systèmes  d'irrigation:  Documents  officiels  précédés  de  notices  historiques.  Tome  III.  Espagne.
Bibliothèque Coloniale International. Institut Colonial International. Bruxelles. 1908, pàg. 239-343. (32 de l’annex)
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HUERTAS veïnes: antic reglament per a nombroses viles en una regió irrigada amb el concurs

d’una  gran  presa-reservori  (presa  de  Tibi).»  En  aquest  capítol  es  recull  el  reglament  per  a

l’aprofitament de les aigües del Reg de l’Horta d’Alacant, datat el 30 d’abril de 1849. Mentres que

el capítol IV el dedica a la «Mateixa HUERTA D’ALICANTE i HUERTAS veïnes. Reglament més

recent que demostra la complicació progressiva en una zona irrigada amb el concurs d’una gran

presa-reservori.» on es recull el reglament de 24 de gener de 1865 que modificava l’anterior. Tots

dos  reglaments  estan  transcrits,  tant  l’original  en  castellà  com  la  seua  traducció  al  francés.

Destacarem que,  en aquests,  es  recull  el  sistema de séquies,  com exemple  esmentarem les

aparegudes a la pàgina 276,: el braçal de l’Alfàs, les filloles dels Plans, del Pany, d’Enmig, de

Lledons, d’Alberoles, de Terol o Arrabal, de Torregrosses, de la Torre, de Rodrigo o Romano, del

Senyal, el ramal del Salt, subramal de Moxica, filloles de Baladret i de la Venteta.

7. L’emigració cap a França i Algèria.

Un  altre  tema  que  trobem  en  la  documentació  trobada  és  el  relacionat  amb  l’emigració  de

mutxamelers cap a França. Ja hem vist, en l’apartat dedicat a la literatura, la presència d’aquesta

temàtica no massa coneguda en general. En aquest apartat presentem els articles de periòdics

que tenen relació amb la presència de mutxamelers en terres franceses.

D’entre els diversos periòdics que s’editaven a Algèria, trobem Papa-Louette. El seu nom es deu al

fet que, com hem dit anteriorment, Bab-el -Oued era el barri d’Alger on hi havia una colònia de

valencians, aquest nom designava els habitants del barri i el seu parlar com a papouette.59 Entre

59 Menages  i  Menages,  Àngela-Rosa;  Monjo  i  Mascaró,  Joan-Lluís.  El  Patuet  valencià.  Un  reflex  de  la  societat
algeriana colonial (1830-1962) divÈrsia 2, desembre 2012 revista de la càtedra sobre diversitat social de la universitat



les seues pàgines trobem diverses referències a Mutxamel. En la primera, datada per l’agost de

1907, el seu director, anomenat Galindo, menciona el seu viatge a València, en un francés barrejat

de castellanismes i valencianismes, «el barco ja havia arribat a Valence i jo encara dormia. ...

Quan jo he arribat a terra tot el mon que m’ha vist baixar el primer, es pensaven que era l’alcalde

d’Alger. ... De cop, escolte que algú em crida: «Galindo, ven aquí...». I a qui veig és el tio Zidro

que havia vingut de Muchamiel per vore les festes i que m’esperava amb la tartana per anar a

l’hotel. A tot el món el tio Zidro els havia dit qui era jo, és per això que quan la tartana s’ha posat

en marxa, la gent es treia el barret cridant: «Viva Galindo! Viva Papa-Louette!»60

El mateix  any,  amb data de 24 de novembre,  dins de la  Correspondència de l’Estranger  ens

trobem la salutació següent: «De Muchamiel (Alicante) – Moltes gracies por vuestro diario el Pillo

Papa-Louette que me fa pichar de rioure. Hasta la vista: Isidro

Salla.»61

Al  número  del  8  d’agost  de  1909,  apareix  la  notícia  d’un

casament, amb el títol d’Himeneu, «El papà Morales, propietari

del Café de la Liberté, ens ha fet saber del casament del seu fill

Michel amb la tota graciosa i encantadora Héléne Sala, filla del

nostre amic i corresponsal  Isidro Sala de Muchamiel Alicante. Als

nous casats, tots els nostres desitjos de felicitat, de prosperitat, i

molts petits Cagayous.»62 Els Cagayous «és una creació literària

d’Auguste  Robinet  (Alger,  1862-1930),  més  conegut  pel

pseudònim de Musette. Cagayous és l’encarnació prototípica dels

estaments  populars  de  l’Alger  creat  després  de  la  conquesta

francesa, més concretament del barri de Bab-el-Oued, amerat de

tots els ingredients més coloristes vinguts de la Mediterrània»63

Al número següent, del 15 d’agost, apareix «Ouna Carta de Protestacion» en defensa de l’exèrcit

espanyol d’Àfrica, que comença dient: «Voilà Mouchou el jornaliste, pourquoi je vous écris, avec

ouna  gran  rabia  dins  la  pancha  méoua...»  i  que  va  signada  per  «Don  QUIQUO  de

MUCHAMIEL.»64

El 3 d’abril de 1910, en la secció d’última hora, s’informa del naixement d’un nadó de la manera

següent: «Sabem amb plaer que el nostre camarada François de Muchamiel ha rebut com a regal

pompeu fabra. Pàg. 60.
60 Papa-Louette. Journal Satirique, Humoristique et Anti-Politique. Deuxième Année, N 36, dimanche, 11 août 1907. (30
de l’annex)
61 Papa-Louette. Journal Satirique, Humoristique et Anti-Politique. Deuxième Année, N 51, dimanche, 24 novembre
1907. (31 de l’annex)
62 Papa-Louette. Journal Satirique, Humoristique et Anti-Politique. Quatrième Année, N 33, dimanche, 8 août 1909. (36
de l’annex)
63 Menages i Menages, Àngela-Rosa; Monjo i Mascaró, Joan-Lluís. Literatura sobre l'emigració valenciana a Algèria, el
cas d'Un mariage difficile de François Molines. Sarrià. Revista d'investigació i assaig de la Marina Baixa.2010. pp. 36-57,
pàg. 40.
64 Papa-Louette. Journal Satirique, Humoristique et Anti-Politique. Quatrième Année, N 34, dimanche, 15 août 1909. (37
de l’annex)



de Pasqües un paquet  d’Espanya on hi  havia un bonic  xiquet  amb dos petits ous.  El  nostre

company està content i tot; el petit nou Louette es porta bé i la mare ha tornat de la seua emoció.

Llarga vida a tots!».65

No tot era divertit a l’Algèria, en el periòdic l’Echo d’Alger del 25 d’octubre de 1912, apareix que es

procedirà a la venda en subhasta pública dels béns, entre d’altres, de «La dama Maria de la

Conception dita també Incarnation Lopez, esposa del Senyor Vicente Aracil,  propietari resident

amb ella  a Muchamiel,  carrer  del  Sour (Espanya)  i  d’aquest  últim per  l’autorització marital.»66

També apareix una nota necrològica, és el cas de la publicada al mateix periòdic, amb data de 10

d’abril de 1936: «Els Srs. Morales Michel pare i fill: les famílies Morales, Poveda, Aracil, Chelpi i

Lopinto tenen el gran dolor de comunicar la mort de la seua estimada Madame Marie MILAGRO

POVEDA  dona  de  MORALES la  seua  esposa,  mare  i  parent,  passat  el  3  d’abril  corrent,  a

Muchamiel (Espanya), havent rebut els sagraments.»67

D’altra banda, podem trobar-nos alguns mutxamelers

que van adoptar la nacionalitat francesa. Al  Journal

Officiel  de  la  République  Fraçaise,  equivalent  al

B.O.E. espanyol, ens podem trobar al llarg dels anys

la comunicació de l’atorgament de dita nacionalitat.

La primera que ens trobem apareix el 22 de gener de

1928,  en  que   es  llegeix:  «El  president  de  la

República  francesa,  d’acord  amb  el  fiscal  general,

ministre  de  justícia,  Decreta:  Art.  1er.  -  Son

naturalitzats  Francesos  per  aplicació  de  l’article  6,

paràgraf  1er,  de  la  llei  de  10  d’agost  de  1927:  ...

MARTINEZ (Laurent),  restaurador,  nascut  el  19 de

juliol  de  1880  a  Muchamiel  (Espanya),  resident  a

Alger.»68

En  anys  successius  ens  trobem  més  noms  que

mostrem a continuació:  

. Any 1929: 

- 10 febrer: «Aracil (Francisco). Cultivador, nascut el

10  d’octubre  de  1887  a  Muchamiel  (Espanya),

resident a Jacou (Hérault), que té dos fills menors: 1º Raoul-Salvador, nascut el 3 d’agost de 1914

a Saint-Drezery (Hérault); 2º François, nascut el 15 de desembre de 1919 a Saint-Bauzille-de-

65 Papa-Louette. Journal Satirique, Humoristique et Anti-Politique. Cinquième Année, N 5, dimanche, 3 avril 1910. (38
de l’annex)
66  L’Echo d’Alger: journal républicain du matin. Première année. N 224, vendredi, 25 octobre 1912. (40 de l’annex)
67 L’Echo d’Alger, 25e Année – Nº 9380. vendredi, 10 avril 1936. pàg. 8. (62 de l’annex)
68 Journal Officiel de la République Française. Lois et Décrets- 22 janvier 1928, pàg. 986. (45 de l’annex)
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Motmel (Hérault). ... LLEDO (Francisca-Raphaëla, dona d’ARACIL, nascuda el 30 de juny de 1888

a Muchamiel (Espanya), resident a Jacou (Hérault).»69

- 18 d’agost: «JOVER (Joseph), obrer, nascut el 27 de gener de 1908 a Muchamiel (Espanya),

resident a El Affroun (Alger). - Atorgament total.....SALA (François), obrer llauner, nascut el 21 de

gener de 1911 a Muchamiel (Espanya), resident a Alger.- atorgament total.»70

-  29 desembre:  «MIGUEL (Antoine),  electricista,  nascut el  23 de gener de 1910 a Muchamiel

(Espanya), resident a Saint-Eugène (Alger).- Atorgament total.»71

. Any 1930

-  1  de  juny:  «GOZALBES  (Gaspard),  treballador  agrícola,  nascut  el  6  de  gener  de  1893  a

Muchamiel (Espanya), resident a Saint-Laurent-d’Aigouze (Gard).72

- 19 d’octubre: «ALLEMANY (Marie-Loreto), dona de CUENCA, nascuda el 3 de febrer de 1892 a

Muchamiel (Espanya), resident a Alger.»73

- 9 de novembre: «GARCIA (Philomène), dona de PLUTINO, nascuda el 1er febrer de 1894 a

Muchamiel (Espanya), resident a Alger.»74

. Any 1932

-  7  de  febrer:  «LLORET  (François),  manobre,  nascut  el  17  d’agost  de  1909  a  Muchamiel

(Espanya), resident a Gailhan (Gard).»75

. Any 1939

-  9  d’abril:  «GARCIA  (José-Isidro),  mecànic,  nascut  el  15  de  maig  de  1909  a  Muchamiel

(Espanya), resident a Montbazin (Hérault).»76

. Any 1940

- 18 de febrer:  «BLASCO (Francisco),  conductor,  nascut  el  22 de juny de 1906 a Muchamiel

(Espanya), que té dos fills menors: 1º François-Sauveur, nascut el 19 de juny de 1927 a Alger; 2º

Raphaël-Albert, nascut el 19 de desembre de 1935 a Alger, i GONZALEZ (Emancipation-Obrera),

la seua dona, nascuda el 11 de setembre de 1905 a Alger, de pare espanyol, resident allà.»77

- 24 de març: «GIL (André),  treballador agrícola, nascut el 30 de novembre de 1909 a Tierzo

(Espanya), que té dos fills menors: 1º Renée, nascuda el 29 de maig de 1934 a Béziers (Hérault);

2º Henriette, nascuda el 29 de maig de 1934 a Béziers (Hérault), i QUEREDA (Vincente), la seua

dona, nascuda el 16 de març de 1912 a Muchamiel (Espanya), residents a Béziers (Hérault)»78

-  31 de març:  «CREMADES (Louis),  obrer pintor,  nascut el  15 de juny de 1929 a Muchamiel

(Espanya),  que té una filla  menor,  Lizette-Félice,  nascuda el  27 de juny de 1935 a Mazamet

69Journal officiel de la République française. Lois et décrets-10 février 1929, pàg. 1761, 1764. (46 de l’annex)
70 Journal officiel de la République française. Lois et décrets-18 août 1929, pàg. 9745. (47 de l’annex)
71 Journal officiel de la République française. Lois et décrets-29 décembre 1929 pàg. 13970. (48 de l’annex)
72 Journal officiel de la République française. Lois et décrets- 1 juin 1930, pàg. 6092. (49 de l’annex)
73 Journal officiel de la République française. Lois et décrets- 19 octobre 1930, pàg. 11905.(50 de l’annex)
74 Journal officiel de la République française. Lois et décrets- 9 novembre 1930, pàg. 12570. (51 de l’annex)
75 Journal officiel de la République française. Lois et décrets- 7 février 1932, pàg 1448. (52 de l’annex)
76 Journal officiel de la République française. Lois et décrets- 9 avril 1939, pàg. 4719. (53 de l’annex)
77 Journal officiel de la République française. Lois et décrets- 18 fébrier 1940, pàg. 1251. (54 de l’annex)
78 Journal officiel de la République française. Lois et décrets- 24 mars 1940, pàg. 2220. (55 de l’annex)



(Tarn),  i  CARBO  (Pilar),  la  seua  dona,  nascuda  el  7  de  març  de  1913  a  Mas-de-las-Matas

(Espanya), residents a Mazamet (Tarn).»79

. Any 1947

- 3 d’agost: «SALA (Francisco), cultivador, nascut el 11 de juny de 1903 a Muchamiel (Espanya),

resident a Saint-Drézery (Hérault).»80

-  12  octubre:  «SALA (Roque-Manuel),  treballador  agrícola,  nascut  el  27  de  maig  de  1905  a

Muchamiel (Espanya), que té dos fills menors: 1º Bernard-Marie-André-Joseph, nascut el 16 de

novembre de 1938 a Montpeller (Hérault); 2º Philippe-Salvador-André, nascut el 4 de gener de

1944 a Montpeller (Hérault), i JUAN (Vincente), la seua dona, nascuda el 26 de maig de 1913 a

Tabernes de Valldigna (Espanya), resident a Saint-Serlès (Hérault).»81

Com  assenyala  Vilar,  «Alicante  se  nos  muestra  en  el  siglo  XIX  como  la  más  caracterizada

provincia española de emigración a Argelia.  ....  El  drenaje migratorio,  no tardó en alcanzar  a

localidades y  lugares  ubicados en el  secano,  tales  como Muchamiel,  San Juan,  Benimagrell,

Santa Faz, Villafranqueza y San Vicente del Raspeig.»82 D’acord amb els resultats trobats a la

recerca,  hem  de  fer  notar  que,  entre  les  persones  nascudes  a  Mutxamel,  els  nacionalitzats

francesos a Algèria són 6, mentres que a la zona del sud de França ho són 8. El que ens fa pensar

que la migració mutxamelera es va produir tant cap a Algèria com cap a la França metropolitana,

en concret a l’Hérault i el Tarn, regions situades al sud-est de França. També podem comprovar

que van emigrar tant dones com homes, que es casen amb altres espanyols i només el matrimoni

de Francesc Aracil i Francisca-Rafaela Lledó ho és entre dos persones nascudes al poble. 

8. Biografies.

El nom de la nostra població també apareix lligat a determinades persones que han estat més o

menys conegudes a França. Així, ens troben en primer lloc, un oficial de la Grande Armée, en la

guerra  del  francés.  Es  tracta  de  Pierre-César  Gudin  des  Bardelières,  (1775-1855),  nomenat

vescomte en 1822,  va arribar  al  grau de tinent-general.83 A l’obra  Les Bulletins de la  Grande

Armée es parla d’ell:  «oficial de la Legió d’Honor, el 7 de maig de 1811. nomenat general de

brigada el 11 de gener de 1812, va continuar en l’armada d’Espanya. Va marxar el mes d’abril

següent, al cap de 10 companyies del 16é de línia, a Mutxamel per tal de reconéixer què passava

en les tropes espanyoles acantonades a Alacant. La dificultat dels camins havia retardat  l’arribada

del general Harispe, que anava cap al mateix lloc, el general Gudin va haver de mantenir, durant

quatre hores tots el esforços d’una nombrosa guarnició, que maniobrava per tallar-li la retirada;

79 Journal officiel de la République française. Lois et décrets-  31 mars 1940, pàg. 2359. (56 de l’annex)
80 Journal officiel de la République française. Lois et décrets- 3 août 1947, pàg. 7598. (57 de l’annex)

81 Journal officiel de la République française. Lois et décrets- 12 octobre 1947, pàg. 10147. (58 de l’annex)
82 Vilar, Juan Bta. Los alicantinos en la Argelia Francesa (1830 -1914). Anales de la Universidad de Alicante. Historia
Contemporanea.  Universidad de Alicante 1982. pp.. 127-161
83 Wikipédia. Pierre-César Gudin des Bardelières



però les disposicions que va fer, ben secundades pel 24é de dragons, van aconseguir alliberar-lo,

i l’enemic es va posar en fuga».84

Efectivament, el 25 d’abril, segons la versió francesa, a les dos de la matinada Gudin va eixir de la

Vila Joiosa amb deu companyies (uns 1500 homes) i va arribar a Mutxamel a les deu del matí, on

hi va trobar alguns guerrillers que van ser expulsats del poble. A continuació, va desplegar les

tropes per defensar-se al poble i ocuparen les altures a la dreta i al front de la població (lloma del

Calvari) per esperar l’enemic, que comptava amb 4.000 o 5.000 homes i que coronava les altures

per atacar-lo.  A les dos de la vesprada va estar obligat a abandonar el poble i concentrar les

tropes, col·locant 4 companyies darrere del Barranc per assegurar-se la retirada, en eixe moment

van arribar els generals Delort i Harispe amb les respectives tropes.85 Per la part contrària, des

d’Alacant  van  eixir  «los  tres  batallones  de  Canarias,  Alicante  y  Chinchilla,  al  mando  de  los

coroneles D. Demetrio Odalid, D. Joseph de Torres y el sargento mayor D. Joaquin Cortés, 2

piezas de artilleria  de acaballo,  y  una pequeña guerrilla  de Usares de Castilla,  en total  1500

hombres». Els francesos van ocupar a les 8 del matí els pobles de Sant Joan i Mutxamel, prenent

posició en les altures immediates. A l’altura de la Creu de pedra, es va quedar l’artilleria, ja que el

terreny i les tanques de l’horta impedien utilitzar-la. Les guerrilles van avançar cap a la mar per

84Pascal, Adrien. Les bulletins de la Grande Armée: précédés des rapports sur l'armée française, depuis Toulon jusqu'à
Waterloo, extraits textuellement du Moniteur et des Annales de l'empire: histoire militaire du général Bonaparte et de
l'empereur Napoléon, avec des notes historiques et biographiques sur chaque officier. Tome 4. Imprimerie de E. Brière.
Paris. 1842. pp. 294-295. 
85 Informe  sobre  el  combate  de  Muchamiel.  Carta  del  general  Gudin  al  general  Montmarie.  27-4-1812.  Archives
Nationales (París). Guerra e Historia Pública. Universidad de Alicante.

Horta d'Alacant al mapa d'Alacant de 1859. Escala 1:100.000. Institut Geogràfic Nacional.



explorar el flanc dret, mentres que les 3 companyies de Canàries van continuar pel camí de Sant

Joan, les 3 de Xinxilla cap a Mutxamel (possiblement pel camí que deixava la Santa Faç a la dreta

i anava cap el Calvari), i les tres restants a Santa Faç de reserva. Al cap de totes aquestes tropes

anava  el  general  Roche  qui,  amb  la  resta  de  Canàries  i  el  batalló  d’Alacant,  va  seguir  per

l’esquerra pels turons que segueixen el camí reial (possiblement la serra d’Orgègia i la lloma de

les Paulines)  que va cap a Mutxamel, des d’on es podia controlar els camins de Sant Vicent i

Xixona que, per manca de cavalleria, no es podia observar. En obrir foc entre els dos exèrcits es

van vore en la necessitat de desallotjar-los de les altures del Calvari de Mutxamel, de la qual cosa

es van encarregar les companyies de granaders de Canàries i Xinxilla sostingudes pels caçadors.

Aquestes tropes van carregar a la baioneta i van fer que els francesos baixaren per unir-se a la

seua reserva i, quan estaven intentant envoltar-los per la dreta amb el batalló d’Alacant, van vore

una columna d’infanteria i cavalleria que s’aproximava per la banda del Palamó, que es trobava

sobre el flanc esquerre, i intentava interposar-se entre ells i Alacant. Això va motivar la retirada

escalonada cap a la serra de Sant Julià per poder tornar cap a Alacant, contenint a l’enemic que

els  perseguia.  Al  dia  següent  els  francesos  es  van  retirar  si  bé  van  matar  bastants  paisans

indefensos als pobles86. Les baixes per part de les tropes espanyoles van ser 3 morts i 16 ferits,

entre ells el sos-tinent de Canàries, D. Juan Carrasco, el tinent de Xinxilla, D. Antonio Peralta, i el

sots-tinent D. José Amores87.

En un altre ordre de coses, a  la revista Les Annales Politiques et Littéraires,  al capítol titulat «Els

Llibres. Viatges i Viatgers», es parla del viatger Valéry Larbaud, del qual ja hem comprovat la seua

relació amb el poble. En aquesta revista es diu de Larbaud, entre altres coses, que «destaca per

descobrir l’ànima, el sentit d’una ciutat, d’un paisatge, a comprendre’ls en la seua intimitat....Ja

que es tracta, generalment, de poblets perduts: Yarningale, al Warwickshire, o Muchamiel, a la

província d’Alicante.»88

Tampoc  la  mort  de  l’antropòleg  Manuel  Antón  va passar  desapercebuda  per  al  món científic

francés. Així, a la Revue d’Anthropologie apareixen tres pàgines dedicades al reconegut professor.

Al tom XXXIX de la revista, obri l’apartat de «Notícies i Correspondència» la nota necrològica,

signada per R. Verneau, que passa revista a la carrera professional i científica d’Antón. «El 4 de

setembre de 1929 ha mort a Madrid D. Manuel Antón y Ferrándiz, qui ha sigut, en Espanya, el

primer professor d’Antropologia. Va nàixer a Muchamiel, en la província d’Alicante, en 1849.» En

ella, Verneau, parla de l’estada de Manuel Antón a París: «...ell va venir a París i es va presentar a

de  Quatrefages.  El  meu malaurat  mestre  el  va  acollir  amb la  seu afabilitat  habitual  i  em va

encarregar que el dirigira en els seus estudis. Al llarg del mesos, Antón freqüentava el laboratori

d’Antropologia  del  Museu,  treballant  amb ardor,  i  quan,  en  1884,  va  tornar  a  Madrid,  es  va

86 Diario de Palma. Núm 145. Domingo, 24 mayo de 1812. pp 621-623.
87   Periódico Militar del Estado Mayor General. Núm. 21. Jueves 28 de mayo de 1812. pp. 360.
88 Crémieux, Benjamin. Les Annales politiques et littéraires. Dir. Pierre Brisson. nº 2303, 1er février 1928, pàg. 114. (44
de l’annex)



apressar a crear, al Museu de Ciències naturals,  un laboratori d’acord als que ell  havia vist a

Paris.», de la creació de la càtedra d’Antropologia que va ocupar fins a la seua jubilació en 1919,

dona els títols de les publicacions sobre antropologia d’Antón, assenyala la seua elecció com a

membre de la Reial Acadèmia de la Història. També el seu pas per la política, ja que Antón va ser

elegit  tres  vegades  diputat  al  Parlament  (1891,  1897,  1906)  i  acaba  dient:  «Allò  que  els

antropòlegs no sabrien oblidar...., són els serveis que ha prestat Manuel Antón a la ciència de

l’Home en un país on aquesta ciència era inexistent abans d’ell. Ell ha convençut els mitjans de

l’interés  que  ella  representa,  ha  format  els  alumnes,  i  puc  dir  que  si  l’antropologia  compta

actualment d’adeptes al país veí, això és a ell sobretot que li ho devem.»89

9.- Conclusions.

Com podem concloure dels resultats obtinguts en la recerca, podem dir que el nom de la població

és conegut a França ja a principis del segle XIX, la primera referència que hem trobat data de

1823. A més, el seu nom, apareix recollit en variades publicacions de diferents tipus. Al temps que,

tots aquests resultats posen en valor la història i el patrimoni de la població.

El nom amb que es coneix el poble és l’oficial de l’època, això els porta a certs equívocs, pensant

en l’abundància de mel, i en l’exotisme del nom, que és utilitzat en diverses obres literàries, bé per

donar nom als personatges o bé als llocs. Cal destacar que Valéry Larbaud dedica unes línies a

descriure’l. 

El nom de la població apareix en la recopilació d’arxius històrics de manera succinta.  

Als periòdics francesos van aparèixer algunes notícies de fets que van passar als voltants del

poble.

La seua localització en el camí de València a Alacant fa que aparega als llibres de viatgers i a les

guies de viatge. Per la seua part, les enciclopèdies el recullen entre les seues pàgines, fet que

indica que tenia certa rellevància.

Cal destacar la importància del sistema de regadiu de l’Horta que és estudiat amb deteniment pels

geògrafs i enginyers, en particular els assuts i séquies.

Un apartat, poc estudiat de la nostra història, és el de l’emigració cap a França i Algèria, de la qual

queda constància tant als diaris oficials, a l’obtenir la ciutadania francesa els nascuts a Mutxamel,

com a les referències al poble en els periòdics algerians i també a l’aparició de referències a la

població en novel·les ambientades en el món d’aquesta emigració.

Per últim, veiem que apareix citat en la biografia o estudis d’alguns personatges que, d’alguna

manera,  han  tingut  una  relació  amb  Mutxamel,  entre  els  quals  destaca  la  nota  necrològica

dedicada a Manuel Anton.

89 Vernau, R. L’Anthropologie (Paris). Tome trente-neuvième, juin 1929. Masson et Cie, éditeurs. Paris. 1929. pàg. 565-
567. (59 de l’annex)



10.- Annex.

A  continuació  es  recullen  els  resultats  obtinguts  a  la  recerca  efectuada  utilitzant  el  mot

«Muchamiel» al motor de recerca de la biblioteca virtual de la Bibliothèque National Française-

Gallica al lloc d’internet:

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=

%28gallica%20all%20%22Muchamiel%22%29&lang=fr&suggest=0

1.- Description de Valence ou Tableau de cette province, de ses productions, de ses habitans, de

leurs moeurs, de leurs usages, etc.  Par C.A.F. Ornée d’une belle carte gravée par P. Tardieu.

1823. pàg 176.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209840r/f186.image.r=Muchamiel?rk=21459;2

2.- Gazette nationale ou le Moniteur Universel, nº 71, 12 mars 1826.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k44242467/f1.image.r=Muchamiel?rk=42918;4

3.- Les bulletins de la Grande armée : précédés des rapports sur l'armée française, depuis Toulon 

jusqu'à Waterloo, extraits textuellement du Moniteur et des Annales de l'empire : histoire militaire 

du général Bonaparte et de l'empereur Napoléon, avec des notes historiques et biographiques sur 

chaque officier. Tome 4 / par Adrien Pascal- 1842. Pàg. 295

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65294412/f299.image.r=Muchamiel?rk=21459;2

4.-  Journal des débats politiques et littéraires, 17 février 1844. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k446474k/f2.image.r=Muchamiel?rk=21459;2

5.- Gazette nationale ou le Moniteur Universel, nº 51, 20 février 1844.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4446968d/f1.item.r=Muchamiel

6.- Gazette nationale ou le Moniteur Universel, nº 55, 24 février 1844

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k44469729.r=Muchamiel?rk=64378;0

7.- Gazette nationale ou le Moniteur Universel, nº 56, 25 février 1844.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4446973q.r=Muchamiel?rk=85837;2

8.- Mémoire d’un voyage en Algérie, et retour par l’Espagne/ par Chanony. 1853, pàg. 145

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103722m/f146.image.r=Muchamiel?rk=128756;0

9.- Nouveau dictionnaire de géographie universelle : description physique, politique et historique 

de toutes les parties du monde. H-Z / par A. Perrot,... et Aragon,...- 1857. pàg. 227.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6544759s/f251.image.r=Muchamiel?rk=150215;2

10.- Le Monde illustré 5 mars 1859, pàg. 150-151.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62696644/f6.image.r=Muchamiel?rk=21459;2

11.- Jean Diable, 28 mars 1863, pàg. 288

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61329267/f16.image.r=Muchamiel?rk=193134;0

12.- Jean Diable, 25 avril 1863, pàg. 347-349

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54438564/f12.item.r=Muchamiel

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=(gallica%20all%20%22Muchamiel%22)&lang=fr&suggest=0
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=(gallica%20all%20%22Muchamiel%22)&lang=fr&suggest=0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54438564/f12.item.r=Muchamiel
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61329267/f16.image.r=Muchamiel?rk=193134;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62696644/f6.image.r=Muchamiel?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6544759s/f251.image.r=Muchamiel?rk=150215;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103722m/f146.image.r=Muchamiel?rk=128756;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4446973q.r=Muchamiel?rk=85837;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k44469729.r=Muchamiel?rk=64378;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4446968d/f1.item.r=Muchamiel
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k446474k/f2.image.r=Muchamiel?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65294412/f299.image.r=Muchamiel?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k44242467/f1.image.r=Muchamiel?rk=42918;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209840r/f186.image.r=Muchamiel?rk=21459;2


13.- Nouveau guide général du voyageur en Espagne et en Portugal, par A. Lannau-Rolland. 1864,

pàg. 302, 514.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5819830w/f327.image.r=Muchamiel?rk=214593;2

14.- Nouveau guide en Espagne, par Arthur de Grandeffe- 1864, pàg. 31, 456.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5679956n/f491.image.r=Muchamiel?rk=236052;4

15.- Irrigations du midi de l'Espagne : études sur les grands travaux hydrauliques et le régime 

administratif des arrosages de cette contrée / par Maurice Aymard,... ; précédé d'un rapport de M. 

Lebasteur,...- 1864, pàg 128-182.

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96089107/f180.image.r=Muchamiel?rk=21459;2

16.- Le Constitutionnel: journal du comerce, politique et littéraire, 10 août 1865

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6739944/f1.image.r=Muchamiel?rk=321890;0

17.- Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, géographique, mythologique,

bibliographique.... T. 11 MEMO-O / par M. Pierre Larousse- 1874, pàg 664.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205363w/f667.image.r=Muchamiel?rk=343349;2

18. - Les irrigations. Les canaux et les systèmes d'irrigation / par A. Ronna,...- 1888-1890, pàg. 48,

84-87.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k283600.r=Muchamiel?rk=21459;2

19.- Nouveau dictionnaire d'histoire, de géographie, de mythologie et de biographie. Tome 2 / par 

une société de professeurs et de savants, sous la direction de A. Descubes,...- 1889, pàg. 348

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6569170v/f358.image.r=Muchamiel?rk=1158804;0

20.- Espagne et Portugal, par A. Germond de Lavigne,...- 1890, pàg. 441, 734.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5673278z.r=Muchamiel?rk=1180263;2

21.- L'Espagne et le Portugal, par A. Germond de Lavigne,...- 1892, pàg. 229-230

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5675601d.r=Muchamiel?rk=386268;0

22.- Hydraulique agricole et génie rural: leçons profesées à l’École des ponts et chaussées. Tome 

2/ par Alfred Durand-Claye, ...; et redigées par M. Félix Launay...; (préfaces de Mme Ernestine 

Durand-Claye et de M. Mille) – 1892, pàg. 292-295.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6257059v.r=Muchamiel?rk=21459;2

23.- Le roi des gueux. Les Medina-Celi / par Paul Féval, 1896. pàg. 180.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64282w/f185.image.r=Muchamiel?rk=21459;2

24.- Bibliothèque de l'École des Chartes- 1896, pàg. 74.

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12432c/f74.image.r=Muchamiel?rk=21459;2

25.-  La Lanterne, 20e Année – Numéro 6988. 9 juin 1896

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7510403h/f1.item.r=Muchamiel

26.-  La Presse. 63º Année – nouvelle série, nº 1486,  22 juin 1896. pàg. 2.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k548115q/f3.item.r=Muchamiel

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k548115q/f3.item.r=Muchamiel
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7510403h/f1.item.r=Muchamiel
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12432c/f74.image.r=Muchamiel?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64282w/f185.image.r=Muchamiel?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6257059v.r=Muchamiel?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5675601d.r=Muchamiel?rk=386268;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5673278z.r=Muchamiel?rk=1180263;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6569170v/f358.image.r=Muchamiel?rk=1158804;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k283600.r=Muchamiel?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205363w/f667.image.r=Muchamiel?rk=343349;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6739944/f1.image.r=Muchamiel?rk=321890;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96089107/f180.image.r=Muchamiel?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5679956n/f491.image.r=Muchamiel?rk=236052;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5819830w/f327.image.r=Muchamiel?rk=214593;2


27.- L'irrigation, ses conditions géographiques, ses modes et son organisation dans la Péninsule 

Ibérique et dans l'Afrique du Nord : étude de géographie humaine : thèse présentée à la Faculté 

des lettres de l'Université de Paris / par Jean Brunhes,...- 1902, pàg. 82

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5496542c/f110.image.r=Muchamiel

28.-  L'Écho des mines et de la métallurgie- 19 septembre 1904, pàg 1111.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57459347/f11.image.r=Muchamiel?rk=1587990;4

29.- Bibliographie du droit international. 1-2 / par le marquis de Olivart,...- 1905-1910.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93715h/f501.image.r=Muchamiel?rk=21459;2

30.- Le Louëtte algérois. Journal satirique, humoristique et littéraire- 11 août 1907. 

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6393266s/f2.image.r=Muchamiel?rk=1673828;0

31.-Le Louëtte algérois. Journal satirique, humoristique et littéraire- 24 novembre 1907.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6393281g/f3.image.r=Muchamiel?rk=42918;4

32.- Les différents systèmes d'irrigation : documents officiels précédés de notices historiques. 

Tome 3, 1908, pàg. 275, 239-344.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55544555.r=Muchamiel?rk=21459;2

33.- L’Aurore 8 avril 1908 (Numéro 3820). pàg. 3.

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k740681c/f3.image.r=Muchamiel?rk=21459;2

34.- Annuaire Desfossés (1908), pàg. 189.

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5525351n/f225.image.r=Muchamiel?rk=21459;2

35.-  Annuaire Desfossés (1909), pàg. 178

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5529512g/f206.image.r=Muchamiel?rk=42918;4
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