
SIS PASSEJADES DE PRIMAVERA PEL SUD DEL PAÍS 
VALENCIÀ 5/ Pels voltants de Xaló (Marina Alta)

La vila de Xaló i  els seus volants són una de les localitzacions de 
major bellesa del planeta. Un veritable paradís a la terra, tot i els processos 
d’urbanització turístics i residencials que l’ofeguen. Ara, la crisi econòmica 
ens ha fet un favor a tothom, en especial als viatgers sensibles amb els 
nostres  paisatges  tradicionals,  en  haver-hi  aturat  molts  dels  projectes 
urbanístics i deixar, per un temps, que el nostre patrimoni rural continue 
uns anys més digne, tot i estar abandonat a la seua dissort fa dècades.  

M’endinse  entre  els  tranquils  carrers  de  Xaló  per  descobrir  amb 
papers  d’historiadors  a  la  mà  que  els  orígens  del  poble,  o  els  seus 
avantpassats,  es  miren  amb  els  espills  de  la  cultura  ibera.  La  mirada 
distreta queda atrapada per la senzillesa de la l’església de Santa Maria, 
construïda al s. XIX, en estil neoclàssic; encara que m’emocionen molt més 
les impressionants arquitectures de les cases senyorials com les de la Bassa 
de  Sopena  o  dels  Arcs;  l’ermita  de  Sant  Doménech,  del  s.  XVII;  i  els 
museus etnològic i del vi que, amb tant bon gust, han estat instal·lats a la 
vila. El viatger no els deuria deixar de banda.

La  visita  al  museu  del  vi  em  convida  a  passejar  de  manera 
assossegada pel terme. En deixar enrere les cases del poble, el que més em 
crida l’atenció són els camps de vinyes que, per elles soles i amb la seua 
presència, parlen de la importància que ha tingut a aquestes terres el raïm i 
l’elaboració de vi. Les vinyes encara persisteixen amb dignitat en algunes 
terres clapades pels tradicionals edificis dels “riuraus” on s’assecava el gra 
del raïm per elaborar la pansa. Xaló té reconeguda fama tant en la comarca 
com internacionalment pels seus vins, però sobretot pel seu moscatell. Un 
llaurador  m’esmenta  que actualment  la  major  part  del  vi  i  el  moscatell 
s’elabora i envasa a la Cooperativa Mare de Déu Pobre. 

Més enllà del vi, em deixa corprés la visita subterrània a la cova de 
les Meravelles, una cavitat d'uns 90 metres de profunditat i 15 de desnivell 
que resulta afamada per  haver-se  trobat al  seu si  més íntim materials 
arqueològics  del  Mesolític  (fa  uns  12.000  anys),  a  més  d’una  peça  o 
fragment de ceràmica feta a mà, que diuen si no serà el material prehistòric 
més antic conegut de tot arreru de l’Estat.

Però el terme de Xaló recull més sorpreses envers el viatger curiós i 
respectuós, tal és el cas de les serres de Bèrnia (amb el seu cim culminant 
a  1.126  metres  d’altitud)  i  de  Ferrer  (com  emociona  la  seua  cresta 
allargassada i  impertorbable),  a  més de caserius  com els  de  Masserof  i 
Rodat.

I entre totes les velles cases de camp que decoren i ennobleixen els 
paisatges  rurals  del  terme  de  Xaló,  m’emociona  especialment  un  d’ells 
reconvertit en un hostatge rural anomenat Caseriu del Mirador. Pense que 
és tal la bellesa i varietat de les xicotetes valls interiors de la Marina Alta on 
es  recullen  les  valletes  secretes  de  Xaló  (totes  elles  mirant  discretes  i 



distretes a la mar) que la sorpresa inunda encara hui el viatger del segle 
XXI quan descobreix un nou paratge com el que alberga l’hostalatge rural 
del que vull parlar-vos: un somni fet realitat és el Caseriu del Mirador per a 
Sarah i Johnny, una parella anglesa amb tres fills que van trobar entre les 
vessants de les muntanyes de la Marina la seua especial porció de paradís. 

Després de 15 anys a Londres amb treballs estressants van buscar 
per França, Catalunya i València un lloc que respirara silenci. Descobriren al 
terme de Xaló un caseriu i el resultat ha estat el Caseriu del Mirador. Un lloc 
amb unes panoràmiques que trenquen el cor, sobretot quan l'alba il·lumina 
el Montgó amb les primeres llums roges i tot el seu esplendor de muntanya 
màgica i imponent… I així cada dia de l'any.

Ha de pujar fins aquest hostatge rural el viatger del segle XXI perquè 
siga la pròpia mirada qui puga donar compte del balcó que s’obri entre les 
vessants  d'estes  serres  mediterrànies.  La  panoràmica  és  d’aquelles  que 
trenquen el cor. I això per no parlar del seu aïllament més enllà del món 
estressat on hui vivim, de la seua neteja visual paisatgística en no haver-hi 
torres elèctriques (perquè Sarah no volia este tipus d’estructures en la seua 
propietat, nodrint-se de plaques solars i generadors per abastir de llum a 
les instal·lacions). I tot això ho descobrirà el viatger quan s’endinse per un 
camí asfaltat pràcticament intransitat i envoltat del verd de la muntanya.

A l’estiu la piscina deixarà refrescar el cos mentre es contempla el cel 
net  i  pròxim  a  esta  altitud.  Però,  viatger,  si  t’abelleix  simplement 
contemplar  el  paisatge natural  que et  brinda este  espai  privilegiat,  pots 
seure en un dels bancs a l’ombra d'una carpa de canyissos. O bé conversar, 
llegir o, simplement absorbir lentament la pau que t’envoltarà. 

Les parelles amb fills tenen en el Caseriu del Mirador un oasi, perquè 
Sarah  i  Johnny  han  distribuït  entre  els  bancals  diversos  espais  pensant 
únicament en el seu entreteniment; en el dels xiquets, clar està. Un banc 
d'arena, un matalasset elàstic que mira el Montgó, engronsadores diverses i 
tot un espai per jugar. Els xiquets i xiquetes que hi vinguen ho recordaran 
per a tota la vida: “aquell lloc que ens va deixar llibertat i espai per jugar 
fins a la sacietat”. I els pares i mares pensaran el Caseriu del Mirador com 
eixa casa rural que els va donar l’oportunitat de descansar entre un silenci 
excepcional,  amb  unes  meravellosos  panoràmiques  i  una  paella  els 
diumenges  al  migdia,  que  ningú  diria  que  estava  elaborada  per  mans 
angleses i no valencianes. Com un somni, no? Però fet realitat. Per a Sarah i 
Johnny i per a tots nosaltres, que podem fer servir el que era un caseriu 
abandonat com si de la nostra casa fóra. I tot a Xaló, a la Marina Alta, al 
bell mig d’un pam de paradís.

Per menjar i dormir
Caseriu del Mirador. www.villajalon.Com / enquiries@villajalon.Com
Telèfons: 965973024 / 607811197 (Sarah) / 670215295 (Johnny)

Com accedir amb transport públic, a peu i/o amb bicicleta:



Es  pot  accedir  amb bicicleta  o  a  peu  a  Xaló  des  de  les  estacions  dels 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV, tel. 900461046) de Gata de 
Gorgos, o bé de Benissa. Alcanalí queda a 11 km de Gata de Gorgos i a uns 
8 de Benissa. Des de Xaló encara resten uns 6 km d’agradable passeig fins 
al Caseriu del Mirador. Atenció, tot en pujada.  
 


