


SOTAIA - RODAFAM
Exposició Fotogràfica
Del 15 de febrer al 7 de març
Casa de Cultura, Ajuntament de Bellreguard 46713 Valencia
Comissaria: Dora Salavert i Torres
Alcalde: Alexandre Ruiz Gadea
Regidor de Cultura: Marcos Haro Escrivano 
Ingestigat per Joan A. Torres Cremades
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L´exposició fotogràfica SOTAIA-RODAFAM és un recull d’unes quantes fotografies extretes 
d’un encàrrec fet per l’Ajuntament de Bellreguard al fotògraf Juan José Todolí, imatges que 
romandran com a document gràfic de l´actualitat del nostre municipi, un treball de gran 
valor perquè passaran a formar part del testimoni històric del patrimoni bellreguardí.

Fotografies actuals que prendran més importància si cal al llarg del temps, ja que serviran 
perquè quede reflectit en el record el poble tal com és ara. I així, en un futur podrem girar 
la vista enrere i fer-ne una visió comparativa.

L´autor ens presenta una selecció de la col.lecció d´imatges, dividida en cinc àmbits 
diferents: platja, poble, terme, església i cementeri.

Aquesta exposició no deixarà indiferent al públic per la destresa amb què estan realitzades 
les fotografies, on l’autor mostra el seu punt de vista i ens fa contemplar el nostre poble 
des d’una perspectiva diferent, il.luminant llocs quotidians, la bellesa dels quals ens sol 
passar desapercebuda al veïnat de Bellreguard.

La nostra costa, racons ocults del nostre terme, cases de característiques emblemàtiques, 
eixe graffiti que sembla que sempre ha estat en eixa paret i que conta una part de la nostra 
història, la nostra església vista des de diferents perspectives quasi no reconegudes pel 
propi veïnat, i el cementeri, lloc de culte al nostres avantpassats, creadors de la nostra 
historia.

Agrair per últim a Juan José Todolí l’oportunitat que he tingut de gaudir de l’experiència 
de contemplar el nostre poble i la platja des del seu objectiu. He vist com ha anat buscant 
la llum, canviant l´enfocament i cuidant fins a l’últim detall en l´estructura i el muntatge de 
les fotografies que s’exposaran en la Casa de la Cultura de Bellreguard. DE SEGUR QUE 
ENS FARÀ GAUDIR!

Dora Salavert i Torres Comissaria
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SOTAIA - RODAFAM
Del Sotaia de Joan Roca, al Bellreguard dels Borja. Del Rodafam patit 
pels llauradors, al territori estudiat/estimat per Joan Pellicer. Del 
llogaret morisc al Bellreguard divers.

Sotaia – Rodafam. Poble i Platja.

El nostre poble ha rebut nombroses mirades al llarg de la història 
que ens ajuden a aprendre a veure’l, a parar la mirada en el que és 
hui Bellreguard, modelat pels quefers dels seus habitants.

Bellreguard, el nostre poble. Amb les seues mancances, amb les 
seues bondats. Ens cal conéixer-lo perquè, certament, no s’estima 
allò que no es coneix. Hem de posar en valor el nostre poble, el 
nostre patrimoni, el que s’amaga rere la calç de cada façana de les 
nostres cases. Les veus silenciades en cada vorera, en les arrels de 
cada taronger i en el so de cada campana.

Ens cal veure cada detall que mirem a diari pels carrers de 
Bellreguard. Gràcies, Juanjo Todolí, per convertir en fotografia cada 
mirada sobre el nostre poble.

Alexandre Ruiz Gadea
Alcalde de Bellreguard









SOTAIA
La primera vegada que apareix el nom d’ALQUERIA DE ÇOTAYA D’EN 
ROCA, és en un cens de fochs (famílies) musulmanes del terme 
de Gandia de l’any 1381 ordenat per Alfons d’Aragó, Alfons el Vell, 
senyor de Gandia i marqués de Villena, lloc en què habitaven set 
famílies àrabs, el senyor del qual era Jaume Roca.

En 1433, l’alqueria de Sotaia havia crescut a setanta famílies i el 
senyor Juan Roca havia construït el trapig, ja que posseïa un extens 
terme de camps de regadiu on es conreava la canya de sucre, que 
feia de Sotaia una de las alqueries més pròsperes i riques del terme 
de Gandia.

En 1486 l’alqueria de Sotaia i el seu terme, fou comprada pel primer 
duc de Gandia, Pere Lluís de Borja. En l’escriptura de compravenda, 
en llatí, diu: “Loci Bellreguart antiquitus nominatum Sotaya populatum”  
(el lloc de Bellreguard antigament denominat popularment Sotaya).
Des de llavors Sotaia passa a ser la denominació d’una extensa 
partida agrícola del terme de Bellreguard, situada al sud, els límits 
de la qual eren el barranquet de Sotaia i els termes de l’Alqueria i 
Rafelcofer.

Aquesta partida fou durant el segle XVIII una terra molt rica per 
al cultiu de la morera utilitzada per a la criança de cucs de seda. 
Durant el segle següent es va  canviar al conreu de raïm moscatell 
per a produir panses. Els agricultors bellreguardins construïren 
molts riuraus per a assecar el raïm i el paisatge del terme va 
canviar totalment.  La partida de Sotaia, per les característiques 
de la composició de la seua terra, produïa un raïm moscatell molt 
apreciat pel seu sabor dolç, molt semblant al raïm de la Marina Alta.  
Les panses eren exportades pel port de Dénia.



Durant el segle XIX, hi hagué diversos plets entre els pobles de Bellreguard, 
Rafelcofer i l’Alqueria, sobre els límits dels seus termes. Existeixen protocols 
notarials datats entre els anys 1850  i 1870 en els quals el Molí de Miquel 
estava situat en la partida de Sotaia del terme de Bellreguard.  Al final, els 
jutjats i la diputació limitaren el terme del poble fins al barranquet de Sotaia,  i 
l’antiga i rica partida de Sotaia que li va donar nom durant dos segles,  passà 
a formar part dels termes de Rafelcofer i l’Alqueria.

Prova del fet que la partida de Sotaia, durant cinc segles, pertangué al 
terme de Bellreguard és  el que en la actualitat es pot veure anant per la 
carretera: després de Bellreguard venen les cases de Sotaia en terme de 
l’Alqueria, després ve Palmera i a continuació novament l’Alqueria. Anant per 
la carretera es pot veure que Bellreguard fitava amb Palmera i que el tros de 
l’Alqueria entre ambdós pobles és un afegit.

Investigat per Joan Antoni Torres Cremades











UNA MAR DE TRANQUIL.LITAT
Bellreguard ha sigut en diferents èpoques un referent cultural, reconegut més enllà 
del seu terme municipal, a la comarca de la Safor i arreu del País Valencià, i ens hem 
proposat tornar-ho a ser.

Hem apostat clarament per la cultura, per divulgar la nostra llengua, els nostres costums, 
el nostre patrimoni, la nostra història, els nostres trets diferencials, a través de la 
pintura, de la música, de l’escultura...; amb historiadors, lingüistes, artistes…, com a 
transmissors d’ella. I també, és clar que sí, de la fotografia, com és aquest cas l’exposició 
Sotaia-Rodafam, on l’autor ens mostra el nostre poble des del seu punt de mira.

Bellreguard és un poble ric, no en el sentit estrictament econòmic, sinó pel seu patrimoni, 
la seua història i la seua gent.

Una gent molt amable, integradora i acollidora. En ell conviuen les bellreguardines i 
els bellreguardins nadius, les generacions que vingueren d’El Provencio en els anys 
seixanta, i més recentment la comunitat àrab, juntament amb aquelles altres persones 
que també ho han decidit. La diversitat enriqueix un poble, enriqueix la seua cultura.
Mostrem amb orgull les nostres tradicions; els Pedacets, que cada any marquen l’inici 
de les nostres festes; en eixa mateixa setmana gaudim de la festa de Moros i Cristians, 
Bé immaterial de rellevància local, que cada any se supera i augmenta el nombre de 
visitants, l’últim dissabte de setembre.

I què dir d’algunes més antigues, com són el ball de la Forca, la festa de la Divina 
Aurora i la Setmana Santa de Bellreguard, on cada any s’impliquen centenars dels 
nostres veïns i veïnes?

Totes elles no serien enteses com a tals, sense la música. La nostra banda, l’Agrupació 
Artístico-Musical Santa Cecília, que va complir, l’any 2015, 175 anys d’història, i que hui en 
dia, junt amb la Colla de Dolçainers de Bellreguard i la Coral Sant Miquel de Bellreguard 
poden gaudir d’una nova Casa de la Música, que estarà totalment finalitzada en poc de 
temps, un edifici que cal visitar, modern, funcional i avantguardista.

Amb alguns anys més, però no molts, trobem al nostre poble una oferta d’instal•lacions 
esportives modernes, com el Camp de Futbol, la Pista Polivalent (que ha estat 
remodelada en els últims anys) i el Trinquet Municipal, on s’actuarà aviat.



UNA MAR DE TRANQUIL.LITAT

En contraposició, molt més antics, però igual d’interessants, trobem a la plaça Major, 
l’església del poble i l’antic Ajuntament, envoltat pel casc antic del poble.

Pel que fa a l’economia bellreguardina, sempre ha sigut important la part agrícola, 
diferenciant el que és el cultiu de la taronja dels cultius de “terra blanca”, dedicada al 
conreu de llegums, fruites..., on el sistema de regadiu ha passat per la sènia, després 
pel reg “a manta” i en l’actualitat pel reg per DEGOTEIG; si bé hui al nostre poble té més 
pes el sector terciari.

No podem oblidar que a poc menys de dos kilòmetres tenim la nostra Platja, qualificada 
com a familiar i tranquil.la, un lloc de vacances on ens visiten turistes de diferents parts 
del País, així com de l’Estat i que duu per eslògan: UNA MAR DE TRANQUIL•LITAT

Eixa tranquil•litat, tan necessària per a gaudir d’aquesta espectacular exposició.
Gràcies a totes i tots aquells que l’heu feta possible.

Marcos Haro Escribano
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Bellreguard
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El nom de Rodafam, documentat almenys des del segle XVI, sembla ser una reducció 
de l’expressió àrab Rawdat ar-Rahal al-Mä’ni, que es pot traduir com El prat o lloc de pastures 
(Rawdat ar) a l’heretat (Rahal) de les Dues Aigües (al-Mä’ni). Al-Mä’ni fa referència 
a la vinculació  que hi ha entre el paratge de Rodafam i les dues úniques aigües 
que naixen brolladores allí, i que antigament compartien els regants de Bellreguard i 
Miramar per a regar unes quantes fanecades de marjal. Ens referim als ullals de Pedrós 
i de Carles Ciscar, “les dues aigües”  que hui son conegudes com les fonts de Don 
Antonio  i de Petunya. Els àrabs pronunciarien Rawat ar- Rahal al-Mä’ni poc més o menys 
com Rodarahalman, expressió que els valencians medievals reduirien com a marjal de 
Rodafam.
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Segons el capbreu de l’any 1668, document en què apareix la relació de les propietats 
de tots els veïns de Bellreguard, i s’especifiquen les terres d’horta, que pagaven 4 sous 
anuals de cens per fanecada, les de secà, que pagaven 18 diners i les terres menys 
productives de la marjal, que sols pagaven 8 diners. La marjal de Rodafam era terra 
de pastura per al bestiar boví i oví que els pastors hi baixaven pel  camí de la Dula 
(camí de la marjal).

Durant el segle XVIII, degut a la poca profunditat de l’aigua (al voltant d’un metre) i a les 
nombroses sèquies que hi havia, els agricultors compartiren les terres de pastura amb 
terres de conreu de verdures i hortalisses que regaven utilitzant carabassins i tahones. Fou 
en el segle següent quan es va estendre aquest tipus de cultiu i aparegueren les sénies 
que alguns hem arribat a conéixer.

A mitjans del segle XVIII, el camí de la marjal, conegut llavors com camí de la Dula o camí del 
Mar, era un vial molt important “pel qual tenien dret els veïns de Miramar i Bellreguard a 
passar per a endur-se l’adob que treien de la mar i per a transportar les collites per a 
llur embarcament, que tenia lloc en barques de cabotatge”. Després d’un plet entre els 
dos pobles, en què el governador de València va donar la raó a l’alcalde de Bellreguard 
Miguel Cremades Borràs, en 1832 es va reconstruir el pont del Xato ampliant-lo de 8 pams 
d’ample a 16, perquè pogueren circular els carros.

Joan Pellicer i Bataller, en el seu llibre Bellreguard, verd esguard diu: “si des d’un punt de 
mira agrícola l’antic Rodafam ha estat un rodal inhòspit i ingovernable, des d’un altre, 
paisatgístic i lúdic, ha estat fins fa una trentena d’anys el regne dels marells, de les 
motes, i de la platja en el qual convivien en perfecta harmonia el senill, les anguiles, la 
canya d’arenal, i les gavines amb els xalets i les blanques casetes d’estiuets i els més 
llustrosos dacsars i bancals de verdures i hortalisses.”

Investigat per Joan Antoni Torres Cremades.








