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Desprès

L’alqueria anomenada de Macana fou construïda en

Çò és, 13 anys de l’aprovació de la primera Llei del

algun moment de la segona meitat del s. XV... i desaparegué,

Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1997) i 29 després de

definitivament, el desembre de 2013.

l’aprovació

de la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric

Espanyol... i durant la redacció del Catàleg de Béns i Espais
Protegits del nou Pla General d’Ordenació Urbana de Foios.
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Part de l’alqueria de Macana,
abril
2013,
després
de
l’endorrocament del cos del s.
XVIII

De

la

seua

importància ens havíem
fer ressò allà per l’any
2003 a una publicació
pagada

pel

propi

consistori municipal, però,
malauradament,
que

cap

responsables

sembla
dels

municipals

d’aleshores i d’ara s’havia
llegit

aquest

llibre

Es tractava d’un conjunt arquitectònic format per tres

d’història local on a les

cossos de fàbrica. El cos de fàbrica o mòdul prèviament

pàgines 150 i 151, acompanyat de quatre fotos de l’alqueria

enderrocat l’any anterior, tenia trets arquitectòniques típiques

podem

del s. XVIII. Sembla que amenaçava ruïna! Dels altres dos

arquitectònic i referint-se a la mateixa “...la cronologia més

mòduls que varen quedar dempeus, els ara enderrocats, un

antiga de tots els edificis del Foios actual”.

llegir,

després

de

la

descripció

del

conjunt

d’ells lluïa característiques constructives medievals.
40

El estrato impertinente:
LA “IMPERTINENT” ALQUERIA DE MACANA (FOIOS, *s. xv - †S. XXI)
Francesc-Xavier Duarte Martínez, arqueòleg

LA LINDE, 2-2014, pp. 39-43

600 anys no foren prous per
respectar-la!

Moltes vegades he sentit que açò és molt important per
Paret d’obra de tàpia medieval

la seua grandària, pel seu estat de conservació, per la seua
singularitat o, l’argument més habitual, la seua antiguitat.
Doncs 600 anys no foren prous per respectar-la, condicionarla i gaudir-la.
Per altra banda, i aquest és un altre aspecte sobre el
que cal reflexionar, sembla que el llibre, deu anys després de
la seua publicació, no havia estat interioritzat pels foiers.
Tampoc estava recollit en cap catàleg que poguera possibilitar
la seua protecció. El seu interès no havia transcendit del món
acadèmic... Un altre èxit de la “corretja de distribució” entre la

Restes de murs del segle XV a

ciència històrica i la societat!
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Restes del paviment modernista d'una de les parts enderrocades a l’any
2012

L'espai abans ocupat per l'alqueria
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És sarcasme?

Podreu saber un poc més a:
SOLER, A. FRECHINA, J.-V., SALES, V, MANGUE, I. i ALGARRA,
Única resta que es manté (de moment) de l'alqueria

V. 2003: El patrimoni paisatgístic de Foios. Ajuntament de Foios
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