
Passeig per Manuel: 
-història, cultura i natura- 

Plànol de 1730 de la sèquia, les seues filloles i els antics llogarets que han conformat l’actual Manuel.  

Partidor de la sèquia del Terç, prop del molí de les Penyetes, anant 

cap a Castelló. 

Paratge de l’Argue. Caiguda de l’aigua de la sèquia al riu, quan li’n 

sobra. 

L’actual Casa Gran és del segle XVIII, però la 

seua historia va molt més enllà: a l’època 

arab. Aci estaba la torre que era del Alcaid des 

d’on governava les terres que hi havia enfront. 

Ha tingut distints propietaris al llarg dels 

temps, ha sigut casa de la senyoria de Torreta 

i va pertanyer a partir del segle XVI al monjos 

de Rascanya, junt el poble del costat: l’Abat.  

La casa de la sal. On s’emmagatzemava  la collita de sal 

fins el segle XIX. Es conserven documents sobre les Sali-

nes del segle XIV. 

El riu Albaida al seu pas per Manuel. Li ha donat vida al 

poble en tots els sentits. Avui prou degradat però en procés 

de recuperació. 

Les Salines, paratge natural amb l’ende-

misme Limonium Mansanetianum 



A Manuel a la casa de la familia Estruch es conserva una gran 

quantitat de l’obra del pintor Josep Antoni Estruch. Aquesta casa, 

està situada a la placeta de Sant Gil, nucli del Manuel antic, on es 

troba també la casa abadia, antiga església de Manuel i sembla que 

anterior mesquita.  La família conserva amb molta dedicació i 

poques ajudes, l’obra que el pintor va deixar en les llargues esta-

des que hi feia a casa son tio Carles. 

 De la seua importància a la pintura valenciana del segle XIX es 

feren ressò els organitzadors de l’exposició “un segle de pintura 

 Manuel és un municipi situat al sud de la Ribe-

ra Alta, amb 6 quilòmetres quadrats de terme fronte-

rer amb el de Xàtiva, ja a la Costera. El riu Albaida 

travessa per Manuel a la Ribera del Xúquer del qual 

és afluent. La part nord del terme és plana i d’horta, 

constituïda actualment per un monocultiu de taron-

gers. Al sud es troba la serra Valiente, formació cal-

cària que s’eleva fins als 130 metres, vorejada pel 

riu, amb una gran diversitat de plantes aromàtiques, i 

que s’estén cap a l’est fins l’ Ènova i Barxeta. A la 

banda esquerra del riu queden les serres de les Sali-

nes, terres margoses de guix i salnitroses, amb fron-

doses pinades i on encara queden restes d’alguns 

forns de calç. 

 Els vestigis més antics de presència humana 

pertanyen a l’Edat del Bronze. Hi ha constància tam-

bé d’un poblat iber a la serra Valiente, on s’han tro-

bat restes ceràmiques, pondus de telers i altres ele-

ments. La presència romana també està documenta-

da per la necròpoli de les Foies, alguna inscripció i 

monedes de l’època. La via Augusta probablement 

travessava el riu Albaida a Manuel per entrar a Xàti-

va. 

 L’explotació de les Salines de Manuel ha sigut 

molt important històricament fins al segle XIX, en 

què s’instal·là un campament militar que finalment 

va ser adquirit per l’ajuntament de la vila. 

 Dels àrabs es conserva la sèquia Comuna de 

l’Ènova, que discorre pel terme de Manuel i rega 

pràcticament tota la seua horta. I, fins a l’any 1996, 

es conservava la “paret del moro”, una de les quatre 

d’una torre de guaita, probablement del sistema de-

fensiu del Castell de Xàtiva. 

 L’actual municipi es va formar per la unió, en 

1836, dels antics llogarets àrabs que s’havien anat 

construint seguint el traçat de la vella sèquia Comu-

na de l’Ènova, i que el repartiment de Jaume I n’ha-

via fragmentat la pertinença administrativa amb l’a-

dopció de noms ja cristians: Faldeta, Torreta, l’Abat 

i Manuel. En època foral, els senyors de Tallada, 

Ferrer i Castellar, i l’Abat, primer el del monestir de 

Valldigna i després el de Rascanya i Sant Miquel 

dels Reis, han tingut el domini d’aquestes terres, re-

poblades de nou després de l’expulsió dels moriscos 

el 1609. 

 En la Guerra  de Successió, a més de les nefas-

tes conseqüències que per al poble valencià va tenir 

la derrota del bàndol maulet, a Manuel tingueren 

lloc uns esdeveniments dramàtics quan el 1706 s’en-

frontaren i moriren més de trenta maulets a mans de 

l’ exèrcit botifler. 

 Fins a mitjans segle XVIII en què es va obrir 

el port de Càrcer, a Manuel confluïen els dos camins 

reials de València. També el ferrocarril travessarà el 

poble pels volts de 1850, amb la qual cosa s’hi cons-

truiran alguns magatzems de confecció de taronja, 

que impulsaren una gran activitat comercial i agríco-

la fins a la dècada del seixanta del segle XX en què 

l’estructura econòmica es transformarà amb un in-

crement dels serveis i un retrocés de l’agricultura. 

2.506 habitants conformen l’actual cens de Manuel. 

valenciana” que es va fer a l’IVAM, on la primera obra, la que obria 

l’exposició, era la del pintor Estruch titulada “¿PORQUE LLORAN?”, 

reconeixent-li el seu mestratge.   A les parets de la casa podem trobar 

meravelles com aquesta pintura. 

Àmfores romanes trobades a la necròpoli romana de les Foies 

LA PORTA DE LA RIBERA I LA COSTERA 

Retaule ceràmic del segle XVII-XVIII 


