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JOAQUIM BOLUFER MARQUÉS. Mvsev Arqueològic i Etnogràfic Municipal Soler Blasco (Xàbia)

LA COLÒNIA AGRÍCOLA DEL MONTGÓ 
(XÀBIA I DÉNIA, MARINA ALTA)

La colònia agrícola del Montgó va nàixer en la primera dèca-
da del segle XX. Aquesta iniciativa s’emmarcava dins un pro-
cés més general i ampli que havia estat encetat al segle XVIII,
però que va prendre força amb la revolució liberal del segle
XIX: un moviment que pretenia iniciar un procés de transfor-
mació de les arcaiques estructures agràries de l’Estat espa-
nyol. Van ser diverses les iniciatives legislatives sorgides
per crear un marc jurídic que fera possible l’aparició de 
colònies agrícoles a l’estil de les creades a diversos països
d’Europa. Així, a partir de mitjan segle XIX van ser aprovades
diverses lleis agràries que afavorien la colonització de te-
rres, com la llei de colònies de 1868. Però la normativa que
va fer possible la creació de la colònia del Montgó fou la llei
publicada a la Gazeta de Madrid el 8 de setembre de 1907.
Amb aquesta nova iniciativa, es pretenia instal·lar dins de
terres de propietat estatal, alienables, famílies sense recursos
econòmics ni treball, per tal que pogueren «[…] subvenir a
las necesidades de la vida, disminuir la emigración, poblar
el campo y cultivar tierras incultas, o deficientemente explo-
tadas», com diu l’article primer de la llei.
La Marina Alta era una comarca que des de mitjan segle XIX
havia centrat la seua activitat quasi exclusivament en el con-
reu de la vinya de raïm de moscatell, destinat a l’elaboració i
comercialització de la pansa. A partir de l’any 1890, diver-
sos factors marcaren un punt d’inflexió en la producció i 
comerç de la pansa de la Marina (J. Costa, 1977), i es va ini-
ciar un fort declivi aguditzat per diversos desastres naturals,
entre els quals destaca l’expansió de la fil·loxera a partir de
1904. Aquesta conjuntura abocà un gran nombre de jorna-
lers i petits propietaris agrícoles a l’emigració, orientada so-
bretot a la veïna colònia francesa d’Algèria. Aquesta emi-
gració es caracteritzava per l’estacionalitat i amb ella va
augmentar el flux que s’havia iniciat ja a mitjan segle XIX.

El Montgó, l’espai físic de la colònia
agrícola
El Montgó és una petita serralada litoral de la Marina Alta si-
tuada a l’extrem més oriental de la costa valenciana, a la 
vora del cap de la Nau (Xàbia) i a només 85 quilòmetres de
l’illa d’Eivissa. Aquest massís calcari és un promontori des-
tacat i aïllat d’orientació general est-oest, que arriba als 753

metres d’alçada al cim. La seua ubicació i morfologia deter-
minen el Montgó com un relleu de gran singularitat paisatgís-
tica, amb una enorme i diversa riquesa biològica.
Geològicament, forma part de les unitats tectòniques del Sis-
tema Prebètic, dominants a les terres meridionals valencia-
nes. És un suau sinclinal un poc bolcat cap al nord i amb una
orientació lleugerament anòmala. Posseeix la particularitat de
trobar-se sobreelevat, formant un típic paisatge plegat inver-
tit, com a resultat de la presència de sengles falles al nord i
al sud amb fort desplaçament vertical, que delimiten un horts
que ha permès l’aflorament d’una àmplia sèrie de roques 
sedimentàries calcàries, formades fonamentalment al cretaci,
i uns nivells superiors, localitzats al voltant del cim, de 
l’eocè. Després, els agents atmosfèrics han modelat suaument
aquest paisatge resseguint les fractures transversals i han 
creat una extensa xarxa de barrancs paral·lels i poc conver-
gents. Destaquen també les formes del modelatge càrstic pre-
sents a tot el massís.
Aquestes circumstàncies condicionen una climatologia sin-
gular caracteritzada per una precipitació pròxima als 600 mm
anuals, mentre que el registre de temperatures indica uns va-
lors moderats, amb mitjanes anuals de 16-17 graus.
Tota l’àrea ocupada per la colònia agrícola, tant al terme de
Dénia com al de Xàbia, se situa sobre les vessants nord i sud
del massís, espais caracteritzats per un pendent marcat (en-
tre el 10 % i el 50 %) i per la pobresa dels terrenys, formats
per sòls calcaris i margosos del cretàcic (albià superior-ceno-
manià). És per això que tots els sectors parcel·lats al Montgó
van ser abancalats, amb estretes i llargues faixes de terra 
separades per margenades de pedra en sec.

La colònia agrícola del Montgó al terme de
Xàbia
Ben poca cosa sabem sobre l’intent de crear la secció de la co-
lònia agrícola a la vessant sud del Montgó. Les primeres re-
ferències les hem trobades a la premsa, que en diverses notes
i articles es fa ressò de la declaració per part de la Junta de Co-
lonización Interior de la colònia agrícola del Montgó en maig
de 1908 (La Correspondencia de Alicante, 29 de maig de 1908).
Els terrenys, amb una extensió superficial de 1.130 hectàre-
es, van ser dividits per a la colonització en tres seccions. En
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altre article del mateix periòdic, de 6 d’octubre de 1908, es fa
referència a les 400 ha del Montgó situades a la vessant de Xà-
bia que anaven a ser subhastades per l’Estat. Aqueixa venda
va ser paralitzada arran de la declaració de la colònia. Tan-
mateix, al plànol «de deslinde general del monte del estado de-
nominado Mongo» de l’any 1897, reutilitzat per la Junta de
Colonización y Repoblación Interior com a plànol d’«amojo-
namiento general», amb data de juny de 1920, la superfície
afectada és de només 233 hectàrees, 24 de les quals pertanyien
a enclavaments reconeguts de particulars. En aquest plànol
apareixen marcades les fites de pedra que pertanyerien a la co-
lònia agrícola i que encara es conserven a la solana del Mont-
gó. Hi figuren les lletres CM i un número. Una nota de prem-
sa (Diario de Alicante, 3 de gener de 1912) ens assabenta de
l’encomanda feta a l’enginyer agrícola José Roman i Vignau
per encarregar-se dels treballs de construcció a la colònia del

Montgó a Xàbia. Anys després, l’11 d’agost de 1916 es pu-
blica a la Gaceta de Madrid l’aprovació del «proyecto de co-
lonización del monte enajenable del Estado denominada Mon-
gó, sito en los términos municipales de Denia y Javea (Alicante)
[…]». A pesar d’aqueixa aprovació, poca cosa es va fer, per-
què dos anys després (Diario de Alicante, 17 d’abril de 1918),
davant la demanda de l’Ajuntament de Xàbia, la Junta Central
accedia a enviar un enginyer per estudiar «la sección que a Já-
vea corresponde en la colonia del Mongó».
Pel que sembla, els treballs de la Junta no van anar més enllà;
es va fer la delimitació de l’àrea de la colònia sobre la vessant
sud del Montgó, però mai no es va realitzar el parcel·lari, ni
es van distribuir lots de terres. L’abancalament que encara hui
ocupa part d’aquestes vessants, ara cobert per pinades i ma-
tollar, correspon a iniciatives particulars que en la major part
dels casos són anteriors a la llei de 1907.Jo
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Plànol de delimitació i amollonament de la vessant sud del Montgó (1897 i 1920). Còpia conservada al Mvsev Arqueològic i Etnogràfic
Municipal de Xàbia
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La colònia agrícola del Montgó al terme de
Dénia
El cas de Dénia fou distint. Va ser aquí on va arrencar el pro-
cés de creació de la colònia agrícola. L’any 1907, coincidint
amb el procés d’aprovació de la llei de colonització, l’Estat
tramitava l’expedient de venda de «[…] las laderas del Mon-
gó de Denia y sus estribaciones de mar y tierra, que tienen una
extensión aproximada de 1000 hectáreas» (La Corresponden-
cia de Alicante, 6 d’octubre de 1908). El Sindicato Agrícola
de Denia, sabedor que el Montgó, muntanya pública aliena-
ble, s’ajustava als requisits de la norma que estava a punt 
d’aprovar-se, va sol·licitar al Ministeri de Foment la suspen-
sió de la venda i la creació d’una colònia agrícola sobre les
vessants ombrienques d’aquesta muntanya, amb la qual cosa
s’ordenarien les transformacions agrícoles ja realitzades i es
farien noves rompudes sobre les zones més adients. 
L’Estat va suspendre la venda i el maig de 1908 la Junta Cen-
tral va aprovar la iniciativa promoguda pel sindicat. El mateix
mes, un enginyer vocal de la Junta va fer una visita d’inspec-
ció al Montgó, on observà els treballs d’abancalament efectuats
i s’astorà de l’«esfuerzo de aquellas pobres gentes, que han con-
vertido gran parte de tales peñascosos parajes en frondosos
viñedos», afegint que es tractava de «trabajo realizado en los
días que no hallaron jornal y en las noches de luna» (La Co-
rrespondencia de Alicante, 1 de juny de 1908). Sembla que
aquelles rompudes fetes al marge de la llei per petits llauradors
i jornalers, que havien de fer els bancals d’amagat, fugint de
la vigilància que com a muntanya pública tenia el Montgó, van
ocupar, si més no en part, «[…] las destrozas, vandalicas, ta-
las efectuadas en las frondosas pinadas que cubrian sus laderas
y estribaciones […]» (La Correspondencia de Alicante, 6 d’oc-
tubre de 1908). Això vol dir que el plantejament de la colònia
agrícola havia d’incloure totes aquestes terres ja transformades,
reordenar-les i afegir-hi, a més de les noves àrees que es volia
transformar per a l’aprofitament agrícola, les zones de repobla-
ció forestal i altres usos. A partir de la creació oficial de la co-
lònia l’any 1916, es van iniciar els treballs agronòmics sobre la
vessant septentrional del massís. Pel novembre de l’any 1916,
es destinen 14.000 pessetes per a continuar durant aqueix tri-

mestre els treballs iniciats al Montgó, amb noves assignacions
a juliol de 1917 i agost de 1920, que destinaren diners a la
instal·lació de la colònia, amb tasques com ara l’amollonament
i la delimitació d’aquesta secció primera, plantejament que va
ser aprovat per la Junta Central a juliol de 1920. A juny de 1921,
la Junta aprovava el projecte de colonització de la secció pri-
mera del Montgó, ço és, la vessant de Dénia. A octubre de l’any
següent es va constituir, mitjançant l’atorgament d’una escrip-
tura pública, la Corporació de Colons, document que establia
una sèrie de condicions com ara l’obligatorietat de cultivar les
parcel·les directament, la seua indivisibilitat, la impossibilitat
de posseir més d’un lot de terra, o el retorn de la propietat a
l’Estat en no complir els preceptes estipulats.
La colònia de Dénia ocupava una finca d’unes 654 ha (xifra
que varia segons les fonts entre les 639 i les 657 ha) que va
ser dividida en 51 lots de 3,5 ha cadascun (xifra que en al-
tres documents és de 46 o 50 lots). Segons una memòria de
l’any 1924, redactada per Alejandro López, director de la
colònia, de les 3,5 ha de cada lot, una estava destinada, ge-
neralment, a la plantació de garrofers i les dues i mitja que
restaven es dedicaven a la vinya, tant de moscatell (destinat
a la venda com a raïm de taula, però també per a fer pansa)
com de varietats de vi: monestrell, giró i marseguera.
La colònia comptava també amb un camp experimental amb
diverses varietats de vinya, així com estructures de caràcter
comunal com «[…] caminos, la casa del guarda, la terraza
para los edificios comunales, el Observatorio metereológico
y varios algibes» (Sucinta Información.., 1924). A la zona fo-
restal, de 339 ha, s’hi havia plantat fins l’any 1924 un total de
30.000 pins (pinus alepensis), i restaven 124 ha de rocam im-
productiu. Les cases dels colons eren de planta única, amb co-
berta a dues aigües, tres dormitoris, cuina i un estable i corral.
Pocs anys després, aqueixes bones expectatives havien fracas-
sat, i gran part dels bancals van quedar erms. Als anys cinquan-
ta l’Instituto Nacional de Colonización va intentar reviscolar
la colònia sense èxit, fins que a partir dels anys seixanta el bo-
om del turisme va vore en aquelles vessants abancalades uns
magnífics sòls urbanitzables. Afortunadament, una part ben
important d’aquelles terres se salvaren de la follia constructi-
va i l’any 1976 tornaren al patrimoni públic municipal. 
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