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Vicent Sanz Arnau 

Raïls de Sant Rafel 
De Sant Rafel del Maestrat o Sant Rafel del Riu diu la Gran Enciclopèdia 

Catalana, entre altres coses: 

 
L'existència de Sant Rafel procedeix de l'expansió agrària i demogràfica 
del segle XVIII, quan es posaren en conreu les terres incultes de la part 
septentrional del terme de Traiguera, al qual pertangué fins al tercer 
decenni del segle actual. 

 
La cita resulta interessant per motius diversos. En primer lloc, pot servir 

d'explicació senzilla per entendre l'origen del poble. En segon lloc, conté 

algunes referències que ens fan evident el pas del temps. D'entrada,  ja es veu 

que la redacció d'aquest text és del segle XX. Abans d'aquesta dada, se situa 

l'origen del poble en el llunyà segle XVIII. Cal pressuposar que Joan Francesc 

Mira, el redactor de l'entrada, que anys més tard s'ha consolidat com a notable 

escriptor i traductor, devia treballar amb fonts d'informació rigoroses. 

En qualsevol cas, la porta oberta a l'excursió en el temps que suposa aqueixa 

referència al segle XVIII invita a tornar a visitar alguns llocs de la memòria i a 

comptar amb la possibilitat que el viatge, com sol passar, resulte tan  

interessant com descobriments puguen fer-se. 

Fins a la segregació de 1927, Sant Rafel pertany a Traiguera. Encara recordo 

que el meu avi Constantino, en referir-s'hi, l'anomenava senzillament lo riu, 

Quan va produir-se la segregació municipal, ell devia ser un adolescent i 

s'entén que per a la gent de la Traiguera que va viure la separació, Sant Rafel 

resultés ser com una cosa pròpia. Després de tant de temps, de tot això avui no 

en queda més rastre que la memòria. Tanmateix, resulta evident que, per 

entendre els orígens de Sant Rafel, s'haja de recórrer a la història de Traiguera. 

La divergència que significa la segregació de 1927 no fa més que posar de 

manifest l'existència d'una trajectòria compartida que arranca del segle XVIII. 

 

Parlant de Traiguera, diu Bernardo Espinalt en el seu Altlante Español aparegut 

al 1786 que «hay en sus montes varias Masias, ó Alquerias en las que crian 

mucho ganado lanar». No pareix que aquest puga ser el cas de Sant Rafel, 

assentat al pla més septentrional del terme de Traiguera. Uns anys més tard de 
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l'aparició de l'Atlante español d'Espinalt, entre 1791 i 1793, havia de recórrer 

aquestes mateixes terres el botànic valencià Josep Cabanilles. Els resultats 

d'aquells viatges va recollir-los a les Observaciones sobre la historia natural, 

geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, una de les 

obres més importants de la Il·lustració valenciana, apareguda entre 1795 i 

1797. En el seu periple pel Maestrat, Cabanilles va de Traiguera a Rossell. El 

que veu des d'aquest lloc resulta una descripció panoràmica, encertada, 

detallada i que avui se'ns apareix d'una bellesa incomparable. El paisatge al 

voltant del riu de la Sénia, el paisatge de Sant Rafel, s'hi descriu amb una 

profunda claredat, de dia ras: 

 
 «De Rosell se descubre una extensión considerable, y en ella muchos 
puntos interessantes para la geografía del reyno. Al nordeste y á mas de 
una hora se ve la Cenia, primer lugar de Cataluña por este lado, 
colocado sobre peñas en una loma á la izquierda del rio de su nombre: 
por encima de este lugar y á siete horas de camino se ve brillar el Ebro y 
el mar en donde entra: sigue luego casi á igual distancia el alto monte 
Munciá, precedido del cerro, castillo y lugar de Ulldecona, que está al 
oriente y á cinco horas de distancia. Revolviendo la visual hácia el 
mediodia se descubren Vinaróz y Benicarló, distante como unas siete 
horas de camino. Hácia el sur se presenta Canet á dos horas, seguido 
de los montes de Trahiguera y Cervera. Casi al mediodia dexan los 
montes una angosta cañada de muchas leguas, descubriendose á seis 
horas de distancia la Salsadella, y en lo mas hondo los montes del 
Desierto de las Palmas, y parte de los de Vilafamés. Al poniente y norte 
es corto el horizonte por la immediacion de los montes. El Monasterio de 
Benifazá, que está al norte de Rosell, puede distar una sola legua, 
puesto que un hombre á pie viene por el atajo en hora y media.» 

 
I entre tanta profunditat de la llunyania, no hi ha, encara, una menció per a res 

més que no siguen els pobles amb municipalitat.  Tampoc no és estrany que no 

es faça referència expressa a cap nucli poblacional visible des de Rossell, tret 

dels que ja esmenta. De fet, el mateix Cabanilles es refereix a «las llanuras 

orientales» del terme de Traiguera dient que estan «casi todas incultas». Vol dir 

això que a les acaballes del segle XVIII, tot el que més de 120 anys més tard 

havia de ser el terme municipal de Sant Rafel i encara el que va restar de 

Traiguera més enllà del barranc de la Barbeguera, estava pràcticament per 

rabassar, i els carrasquissos i la malea ocupaven aquest territori de frontera. 

Contrasta aquesta afirmació de Cabanilles amb la de Joan Francesc Mira 

recollida a la Gran Enciclopèdia Catalana.  Si durant el segle XVIII es van posar 
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en conreu aquestes terres, devia ser de manera molt incipient, perquè, si no, 

Cabanilles bé ho hagués consignat. De tota manera, potser el punt de vista 

panoràmic del biòleg setcentista tampoc no deixa veure la prosperitat que, ja en 

el seu temps i encara de més antic, recorre el curs del riu de la Sénia en forma 

de molins. Són els molins fariners d'aigua, d'origen medieval. Són molins de 

monopoli feudal, que aprofiten l'energia hidràulica per moldre el blat i produir 

farina. I juntament amb aquests molins, hi ha els primers horts, sorgits de la mà 

de les sèquies de canalització, sempre a la vora mateix del riu. Tal com 

demostren dades posteriors, en el moment de la presència de Cabanilles al 

Maestrat, aquests molins ja fa temps que funcionen i són a punt de generar una 

diversificació en les seues aplicacions. De primer, les artigues arrabassades a 

l'erm es van plantant amb oliveres i garrofers, uns conreus que en aquella 

època, a Traiguera, són molt remarcadament inferiors al de la vinya. Les olives 

d'aquestes oliveres noves, que van escampant-se per les planes orientals del 

terme, les anomenades Planes del Regne, donen lloc a l'aparició de molins d'oli 

a la vora del Sénia, a recer de les velles moles farineres. És el moment dels 

llauradors, rabassaires de tracció animal que fan recular la malea i el 

carrasquís fins a estrangular-los a força de passar la rella per una terra 

pedregosa i magra. És el moment de la humanització d'un paisatge. I, de 

seguida, de la mà dels molins fariners i dels molins d'oli apareixen el que més 

tard s'havia de conèixer amb el nom de fàbriques. El molí de l'Hospital, aigües 

amunt del Sénia, al terme de Rossell, deu ser-ne l'exemple més important. El 

mateix molí de Canet, dins el terme de Sant Rafel, és un exemple d'aquesta 

continuïtat des del molí fariner a la diversificació industrial a partir de la força 

hidràulica. Justament, al costat de l'edifici medieval d'aquest molí abandonat, 

que l'hedra va ocupar ja fa molt de temps, l'edificació vuitcentista, 

desballestada pel pas del temps, l'oblit i l'erm de finals del segle XX, conserva 

encara, sota unes quantes capes de calç, la inscripció Canet lo Roix, 1803. És, 

doncs, veritat, tal com afirma Benjamí Barberà a Molins fariners d'aigua, que 

alguns molins del Sénia van esdevenir fàbriques durant el segle XIX, un 

fenomen que, al Maestrat, només es coneix a la vora d'aquest riu, i els molins 

esmentats poden servir per exemplificar aquesta progressió tecnològica i 

econòmica.  
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Joaquim Comas va estudiar la desamortització a Traiguera i va donar-ne 

coneixement en un article aparegut a la revista del mateix nom. Amb una 

precisió espectacular, Comas desgrana tots els béns desamortitzats al municipi 

de Traiguera durant la segona meitat del segle XIX. D'entre els que ara ens 

interessen, cal esmentar precisament el mateix molí de Canet, pertanyent a 

aquest municipi, amb una única finca al voltant dels dos edificis del molí, unes 

quantes hectàrees de regadiu i de terra pa, i una gran quantitat d'erm. No 

menys important és la finca del molí d'en Castell, la qual, a més del molí i altres 

instal·lacions, té unes poques hectàrees d'hort. El molí d'en Castell pertany a 

Vinaròs. Un i altre molins, que devien haver tingut una funció important per a 

l'abastiment dels seus municipis, són les principals propietats desamortitzades 

a l'actual terme de Sant Rafel arran de la llei de Pascual Madoz de 1855. 

Aquesta desamortització era la primera amb efectes clars que s'aplicava al 

terme de Traiguera i va donar lloc a transformacions molt significatives de la 

propietat agrícola. Dit breument, va obrir la porta a la distribució de la propietat 

que es coneix actualment, a Traiguera i a Sant Rafel. Pascual Madoz va 

anorrear definitivament la propietat feudal. La possibilitat dels llauradors 

d'accedir a la propietat de la terra que treballaven s'inicia en aquest punt, per 

bé que la fragmentació encara tardarà a arribar. 

Els molins de Canet i d'en Castell són venuts el 1856, juntament amb 

l'anomenada casa "Delmera" a la partida de la Plana, propietat eclesiàstica que 

pertanyia al Capítol de Tortosa. Al terme de Traiguera, les propietats d'aquests 

molins són les més importants desamortitzades després de la devesa del 

Santuari de la Font de la Salut, la propietat desamortitzada arran de la llei de 

Pascual Madoz més valuosa de tot el Nord del País Valencià.  Els dos molins 

fan cap a les mans de Josep Vicent Sorlí, comerciant benicarlando de vins i 

alcalde del seu poble els anys 1843-44, sens dubte un dels burgesos més 

poderosos de la comarca. La casa "Delmera" va ser adquirida per Joan 

O'Connor, també comerciant benicarlando del vi, pertanyent a una família de 

procedència irlandesa. L'ascensió d'una classe social característicament 

burgesa vinculada a l'agricultura per la seua activitat comercial a l'entorn del vi, 

que exportava arreu d'Europa, troba en aquest episodi de la desamortització a 

Traiguera un terreny propici per a l'especulació. Seguint amb més o menys 

variacions les pautes de comportament que han estat descrites per al conjunt 
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de la desamortització del País Valencià, les grans finques dels molins de Canet 

i d'en Castell devien ser inicialment explotades mitjançant l'arrendament. 

Aquest mecanisme va atraure els llauradors necessaris per posar-les en 

funcionament. Amb posterioritat, aquestes grans propietats van anar 

fragmentant-se i han anat passant a mans de petits i mitjans propietaris que les 

treballen directament. 

Resulta prou evident que en aquella època de canvis substancials, en què 

entren en joc els magnats benicarlandos d'abans de la filoxera, a la vora del 

Sénia ja existeix una concentració humana considerable, que s'ha anat bastint 

sobre el doble suport del conreu de  les planes i els molins del riu i que a partir 

d'aquell moment encara creixerà més. El mateix molí d'en Castell dóna nom a 

una partida també coneguda com a  Clot de Sorlí en atenció al seu primer 

propietari privat, netament capitalista. Aquesta partida es troba pràcticament 

annexa a l'actual nucli urbà. Així doncs, la concentració de cases que van 

formar el poble devia experimentar una acceleració considerable en aquell 

temps i en aquella partida concreta. De la caseria del riu de la Sénia va anar 

passant-se al poble modern, que creixia a mesura que creixia el conreu de les 

planes i els molins d'oli anaven multiplicant-se. 

És així que 17 anys més tard de la desamortització, el 1873, Bernardo Mundina 

consigna en la seua Historia, geografiía y estadística de la província de 

Castellón, parlant del clima i les produccions de Traiguera, l'existència d'unes 

«masías agrupadas en número de 52 que constituyen un caserío denominado 

Casas del rio Cenia».  En un temps relativament breu el poble s'ha configurat 

com a tal i el camí del riu a Traiguera, a més d'altres circumstàncies, ha fet 

oblidar la vella Via Augusta, que corre més cap a l'Est, pels Hostalets, a trobar-

se amb la ratlla de Catalunya a Sant Joan del Pas. Dos segles enrere, aquest 

camí ral de Traiguera a Tortosa encara era la principal via de comunicació 

entre València i Barcelona. En certa manera, el sorgiment del que després 

seria Sant Rafel ve a ser el cop de gràcia a una via de comunicació que patia 

una decadència secular, explicable pel fet que l'eix principal de comunicació 

s'havia anat desplaçant a vora mar. Quan Sant Rafel s'ha consolidat com a 

caseria, la Via Augusta ja és considerada un simple camí de terme, tal com 

evidencia el mateix Bernardo Mundina quan diu, parlant de les antiguitats de 

Traiguera: 
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En el término de esta villa, á menos de un kilómetro, se encuentra un 
cordon de piedras, interrumpido de trecho en trecho, y que vá 
directamente á Tortosa, el cual se cree seria alguna de las vías 
romanas. 

 
Resulta clar que la memòria del que havia estat una de les principals vies de 

comunicació del país restava colgada per una nova realitat: des de la societat 

moderna del segle XIX ja no se sap identificar un camí ral, la qual cosa 

evidencia que ha deixat d'usar-se com a tal. El creixement humà a la partida del 

riu de la Sénia, característicament modern, és un bon motiu per a aquest 

desús. 

I, per si hi hagués algun dubte d'aquesta progressió urbana que resseguim, pot 

fer-se menció del cens oficial de 1901 que, 25 anys més tard de l'obra de 

Mundina, xifra en 165 les cases del Río-Cenia (caserio), tal com recull Carlos 

Sarthou Carreres en el volum de la Geografia General del Reino de Valencia 

dedicat a la província de Castelló. 

No és estrany, en conseqüència, que la reivindicació per a l'assoliment de la 

municipalitat hagués començat ja temps enrere, el 1877.  Almenys això és el 

que testimonia Los nuevos municipios: San Rafael del Río, que conté l'acta i la 

memòria de la segregació, i que assegura que aquell any, en què els efectes 

de la desamortització devien començar a fer-se notar amb solidesa, els 20 

veïns del Mas de Sant Rafel van iniciar el camí que 50 anys més tard havia de 

culminar, un dia de tardor, en l'obtenció de la categoria de municipi. 

Segurament, ara es podria fer una exposició, que no seria res més que una 

repetició, de les circumstàncies i les condicions en què els santrafelins van 

assolir la segregació de Traiguera. No val la pena. Traiguera és un municipi 

antic, constituït pràcticament arran de la conquesta del Regne de València.  

Vist amb la perspectiva històrica suficient, és lògic que els nuclis de població 

que d'antic o modernament s'han originat en el seu terme municipal hagen 

volgut accedir a la municipalitat, i és lògic que hagen pogut acomplir la seua 

aspiració. Ja va passar amb Sant Jordi del Maestrat al segle XVII i no hi havia 

raó perquè no passés amb Sant Rafel al XX. Assumir el present, que és 

producte de la història, tal com ens ha estat llegat és segurament un principi 

bàsic per a la convivència. 
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Conta Ricardo Muñoz en la seua guia El Maestrazgo, l'Alcalaten, Benifassar y 

otras comarcas, que Sant Rafel tenia 20 molins d'oli el 1927. A la pàgina 129 

del seu llibre Traiguera, història documentada, Joan Ferreres i Daniel Llatje, a 

l'hora de reproduir el plànol del casc urbà, hi assenyalen 20 molins d'oli, que 

devien existir també a principis del segle XX. S'entén, per tant, que la puixança 

econòmica de Sant Rafel conduís a la segregació municipal.  

 

Ja aleshores i fins al present, el paisatge de les planes convertides en vilars 

que es perden de vista, que són autèntics boscos d'oliveres, autèntics parcs 

naturals de l'olivera, resulta un paisatge humanitzat, en què la petja i la 

presència constant de l'home es fan evidents. Se n'ha parlat poc perquè de fet 

la cultura popular i tradicional del medi rural no sol interessar gaire els grans 

projectes culturals, les grans empreses del ram o, senzillament, els poders 

públics. Però és evident que, aquí com en alguns altres llocs del Maestrat, 

existeixen uns trets que segurament de massa integrats a la rutina passen 

desapercebuts. Una arquitectura per a masos i altres habitatges dispersos, una 

ordenació del territori a partir de les necessitats dels conreus, un aprofitament 

dels recursos disponibles, una cultura material, una determinada manera de ser 

i de viure s'apleguen en l'espai natural de les planes. Sense dubte tot això ha 

evolucionat amb el temps i alguns aspectes que abans podien tindre rellevància 

han desaparegut. Però unit a la seua trajectòria històrica, que hem intentat 

esbossar a partir de la historiografia a l'ús, configuren el que podem anomenar 

una personalitat pròpia. Evidentment, a tot això cal afegir-hi el factor més 

característicament humà.  

Ja hem vist que les grans propietats sorgides de la desamortització de la 

segona meitat del segle XIX van donar pas a la fragmentació de la propietat de 

la terra. Durant el segle XX, moltes famílies de Traiguera, més riques o més 

pobres, han tingut en les planes del terme de Sant Rafel un mitjà més de vida. 

Producte de la separació de termes o d'altres factors que ara no analitzarem, hi 

ha un espai entre el Cervol i el Sénia que ocupa un lloc en l'imaginari col·lectiu. 

És l'espai de les planes, un espai apartat i en certa manera feréstec, en què la 

memòria de les formes de vida del segle XX i els records familiars es fonen 

amb la necessitat de reconèixer-nos en uns mites determinats, 

independentment de si coincideixen amb la realitat històrica o no.   
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Abans que els masos es despoblessen, quan el transport més efectiu era el 

matxo i el carro, la gent passava llargues temporades lluny del poble, sovint en 

un aïllament només interromput pels contactes amb els masos veïns.  No és 

cap secret que durant la Guerra Civil espanyola molta gent va refugiar-se a les 

planes, als masos i casetes de terme, per trobar un mínim de seguretat. Així, 

podia passar, com de fet va arribar a passar, que en una visita a Sant Rafel, un 

masover, permanent o temporal, fes la salutació republicana i li haguessen de 

cridar l'atenció perquè el poble ja havia canviat de bàndol. Quan el trasbals de 

la guerra va passar, les planes van tornar a convertir-se en aquella terra de pas 

per on transitaven amb més o menys sort maquis, masovers, gent del poble i 

guàrdies civils, tots a la recerca, principalment, d'espolsar-se de damunt la mala 

lluna que els perseguia. En aquest sentit, no s'ha estudiat gens la incidència del 

maquis en aquest territori. Perquè potser no hi va haver esdeveniments 

especialment greus, perquè ja se sap que la Història l'escriuen els vencedors, 

perquè decididament es tracta d'un tema que tampoc no interessa a segons 

qui. Del que sí que hi ha constància és que les continuades incursions dels 

guerrillers antifranquistes i l'angoixant presència policial van dissuadir la gent 

de fer vida al mas i van accelerar la despoblació de les planes. Si fins aleshores 

hi havia hagut encara una certa indefinició entre els que eren de Traiguera i els 

que eren de Sant Rafel, i també entre els termes, a partir d'aquell moment 

aquella indefinició va anar desapareixent. Menys contacte humà havia de 

determinar un reforçament psicològic, definitiu, de la separació. Al cap de poc 

temps, els molins fariners del riu de la Sénia deixaven de ser socialment útils i 

passaven a una posteritat incerta, mentre la producció de l'oli d'oliva encarava 

un procés de modernització que havia d'implicar la desaparició progressiva dels 

molins tradicionals. 

Tanmateix, les planes han continuat tenint aquell atractiu que apuntàvem. La 

cacera, abans com ara, és una activitat estacional que atrau gent. I ha estat 

sempre una activitat amb unes relacions ambigües amb la legalitat vigent de 

cada moment. De manera que les diferents modalitats tradicionals de cacera 

han mantingut fins a l'actualitat el tret feréstec, lligat a unes formes de vida que 

es regeixen més pel contacte amb la Natura que no per les normes de 

comportament social. En qualsevol cas, es diria que la cacera tradicional pot 

considerar-se un element més d'humanització. Una humanització que encara 
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continua i que té en la transformació del paisatge generada per les noves 

tècniques de conreu o per la implantació de nous cultius les evidències més 

vistoses. 

 

Què podria dir Cabanilles d'aquesta transformació, més de 200 anys després? 

Potser se'n meravellaria, propens com era a analitzar el medi natural valencià 

sempre amb la intenció de trobar la manera de millorar-ne l'aprofitament. Del 

que no hi ha dubte és que el botànic il·lustrat i la seua obra ens serveixen per 

constatar que Sant Rafel, en molt bona mesura, deu la seua existència a les 

transformacions polítiques i socials del segle XIX. I que només per això ja se'l 

pot considerar un poble modern. 

 
 
 
 


