
SIS PASSEJADES DE PRIMAVERA PEL PAÍS VALENCIÀ
1/PELS VOLTANTS DE LA VILA D’AIGÜES (ALACANTÍ)

Quan el viatger del segle XXI, ja siga amb bici o caminant, arriba per 
primera  vegada  i  de  manera  assossegada  a  la  vila  d’Aigües,  quedarà 
corprès en descobrir que tota la contrada on es localitza el poble i gran part 
del seu terme, és com una mena d’oasi excepcional de tranquil·litat en un 
litoral  tan massificat  com el  de la  comarca de l’Alicantí.  I  això,  viatger, 
viatgera, és quasi un miracle als inicis d’aquest confús segle XXI que ens ha 
tocat en sort.

Aigües és hui encara una vila amable i agradable de passejar, amb 
una  trama  urbana  heretada  del  món  àrab  que  encara  se’ns  mostra 
harmoniosa i miraculosament conservada a escala humana. Un reducte urbà 
cultural i paisatgístic privilegiat, molt especialment quan descobrim els seus 
estrets  i  ben  polits  carrers  del  segle  XXI  amb  les  cases  pintades  amb 
diferents i atrevits colors que contrasten amb el blanc i el blau mediterrani. 
Un reducte urbà cultural i paisatgístic aquest d'Aigües, privilegiat com pocs. 

Però hi ha més si la mirada obri horitzons, ja que a les esquenes i 
corrals de les cases del poble es deixen veure les contundents muntanyes 
que rodegen la cima mare del Cabeçó d'Or. Mentre que des dels balcons de 
cada habitatge de la vila enlluerna el blau d'un mar lluminós com pocs al 
planeta.

Però, més enllà de l’harmonia del conjunt urbà global, a la vila cal 
focalitzar  paisatges  urbans  com  el  de  l’antic  Balneari  -en  espera  de 
reobertura!-, del qual es tenen notícies des de l'any 1596; l'antic Llavador 
Públic del  s.  XIX, amb la seua bassa,  abeurador i  font; les cavallerisses 
l'Embrutar; l'ermita del Carme; l’església de San Francisco d'Assís del s. 
XIX, amb un retaule - llenç de 1770, a més del seu rellotge del campanar 
de 1896; o la torre de defensa d'Aigües (Bé d'Interés Cultural), obra del s. 
XIV.

Si el passeig assossegat et porta sense un destí prefixat pels carrers i 
fas una caminada observadora, a bon segur que descobriràs al final d’algun 
carreró com  t’acarona el seu entorn periurbà mercè als silenciosos bancals 
de secà d’ametlers i garroferes (molts d’ells més que centenaris), suportats 
encara per meravelloses parets de pedra seca alçades moltes d’elles fa més 
de dos segles. Per eixe carreró sense nom es pot deixar enrere el poble per 
apropar-se a paratges del terme emocionants, tal és el cas de les vessants 
abancalades que conformen un paisatge singular  per  tot  arreu; les vies 
pecuàries per on discorre el “Camí de Baranyes, itinerari obert al mar”; els 
edificis senyorials de la finca de la Torreta o Torre Thador, Vila Gonzalo i 
Vila  Begoña; la  font de la Cogolla,  un esplèndid mirador comarcal;  o el 
paratge de la Pinada; 

I tot sense oblidar la meravellosa ascensió de la cima del Tossal del 
Cabeçó,  que  amb els  seus  1.207  metres  d’altitud  ofereix  panoràmiques 
inimaginables del litoral alacantí. Un senda homologada (cal preguntar a la 
vila des d’on ix el camí) porta fins a la cima sense cap perill ni dificultat.



De tornada al poble asserene l’anima i comprenc, emocionat per tot 
el descobert, per què persones sensibles amb les paisatges harmoniosos i 
delicades envers tot el  que fan, han apostat per obrir  dues cases rurals 
entre els paisatges rurals que envolten la vila d’Aigües. Una d’elles és la 
casa Otero, on  Marie i Evelyne, dues dones de somriure amable i tracte 
exquisit, van obrir les portes del seu hostalatge fa uns anys. Allí em deixe 
enlluernar  per  un  espai  lluminós  i  ple  d'energia  que  van adquirir  per  a 
guanyar en qualitat de vida i deixar arrere les boires i sorolls urbans de la 
seua Bèlgica natal. L'edifici on ara viuen i ofereixen calidesa al viatger era 
un xalet  edificat  en els  anys setanta  bellament integrat  en els  vessants 
abancalats  de la  contornada d'Aigües.  En aquesta  casa familiar  –Marie  i 
Evelyne  viuen  amb els  seus  marits  i  cinc  fills  en  la  planta  superior  de 
manera molt discreta- el viatger descobrirà en cada racó dibuixos i pintures 
que decoren les habitacions realitzats per familiars i amics, desdejunis amb 
productes  elaborats  per  les  dues  àngels  belgues  –vi  de  taronja,  creps 
belgues, melmelades, pa… Però tot al seu ritme de manera espontània. Al 
ritme de la llum mediterrània, amb la suavitat de les seues mirades i amb la 
sensibilitat del seu afecte. Benvingudes al mediterrani, Marie, Evelyne.     

 Vessant avall, un camí silenciós i acaronador em porta fins a la casa 
rural La Venteta. A la porta em reben Ángel, Gert-Jan i Juan, tres persones 
de  tracte  delicat  que  van  comprar  fa  uns  anys  aquesta  antiga  masia 
habilitada  fa  unes  dècades  per  mans  angleses.  Tots  tres  s’han  deixat 
atrapar pel aires mediterranis de la vila d'Aigües. El que més m’emociona a 
La Venteta són els prop de 8.000 m2 de jardins i terres encara conreades. 
Allí, a cada raconada se serveixen els desdejunis o els sopars en funció de 
les apetències dels clients. I més al fons, una piscina acollidora emmarcada 
per  un  mar  de  muntanyes.  I  magraners,  garroferes,  falses  acàcies, 
tarongers,  rosers…  I  pèrgoles  que  custodien  les  delicades  aigües  de  la 
piscina. I l'aljub que arreplega de manera sostenible l’aigua sagrada de la 
pluja.

Torne a la vila de nou pels camins rurals abandonats a la seua dissort 
amb l’esperança que l’actual crisi econòmica faci obrir els ulls a la gent de la 
vila  d’Aigües  que  els  seus  bancals  de  secà  poden  ser  una  alternativa 
econòmica  si  són  valorats  com  a  jardins  mediterranis  en  producció 
ecològica. La gent de La Venteta i casa Otero així ho entenen. Ara falta que 
ho comprenguen els veïns i les veïnes d’Aigües; un paradís allí on tothom 
creia  que  el  turisme  de  sol  i  platja  hi  havia  arrasat  qualsevol  racó  de 
bellesa.  

Dormir: 
Hotel rural  La Venteta.  Partida La Venteta, 67. Aigües. Alacant. www.laventeta.com.  Tel. 
609152271.
Casa rural L'Otero.  Carrer Talaia,  60. 03569 Aigües. Alacant. www.fincaelotero.com.  Tel.: 
965690116 / 965690314.
Menjar:
A la mateixa casa rural l’Otero si es quedeu a dormir allí. Si no és així, podeu apropar-vos al 
bar Kokomo. Tel. 965.690.538.
Com accedir amb transport públic, a peu i/o amb bicicleta: 

http://www.fincaelotero.com/
http://www.laventeta.com/


L'empresa  AUTOBÚS  AGOSTEN-SE  (Tel.  965.28.06.57),  ofereix  un  servei  de  dilluns  a 
dissabte (exclosos diumenges i festius) d'Alacant a Relleu a les 18:00, amb parada a Aigües 
a les 18:45. No és molt, però és el que hi ha. Sort si s’atreviu a deixar el cotxe particular a 
casa.

Paco Tortosa


