Les primeres fortificacions de La Marina Alta
Les fortificacions o refugis d'època andalusina més antics de la Marina Alta corresponen a unes
estructures de difícil interpretació, caracteritzades pels seus robustos paraments de pedra en sec,
que aprofiten l'orografia del terreny i defineixen un espai, més o menys ampli, protegit per barrancs,
cingles o tallats, on els murs defensaran les zones més desprotegides o de més fàcil accés.
Són tres els jaciments de la Marina que responen a estes característiques:
La Bastida es troba al SW de la vila de Pego, sobre un tossal emmarcat a est i oest per sengles
barrancs, mentre que al nord, el tossal forma un perfil abrupte amb diversos tallats. L'únic accés es
situa al sud, a 344 m, just on es va alçar una muralla d'uns 113 m de longitud. A l'interior d'aquest
espai (al nord de la muralla), no s'observen estructures ni altres evidències indicadores de l'ocupació
de l'indret. Els pocs materials arqueològics recuperats en superfície són fragments de ceràmiques
comunes de difícil datació, que de manera genèrica situem entre els segles VIII-X de la nostra era.
La Bastida. Perspetiva des del nord-oest, als fons la serra de Segària
La Bastida. Perspetiva desde el noroeste, a fondo la sierra de Segaria
La Bastida. View from the Northwest. Sierra Segaria in the background

La Bastida. Mur de la Bastida des de ponent
La Bastida. Muro de la Bastida desde poniente
La Bastida. Wall of la Bastida from the west

La Bastida. Robust mur de pedra en sec. AL fons el cim del Cabal
La Bastida. Robusto muro de piedra en seco. Al fondo la cima del Cabal
La Bastida. Robust dry stone wall. The top of Cabal in the background
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Perspectiva de la vall de Xaló des del tossal de Migdia (Cocoll). Al fons el Montgó
Perspectiva del valle de Xaló desde el cerro de Migdia (Cocoll). Al fondo el Montgó
View of the Xaló valley from the Migdia (Cocoll). Montgó in the background
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El Cocoll. La fortificació des del nord-est
El Cocoll. La fortificación desde el noreste
El Cocoll. The fortification from the Northeast

El Cocoll. Fotografia aèria del jaciment
El Cocoll. Fotografia aérea del yacimiento
El Cocoll. Aerial photograph of the site

El Cocoll. Parament de pedra en sec del mur nord-est
El Cocoll. Paramento de piedra en seco del muro noreste
El Cocoll. Dry stone facing of the Northeast wall

El Cocoll. Perspectiva de l’entorn. Al fons la serra de Bèrnia

El Cocoll. Gruixut mur de pedra que defineix la fortificació
El Cocoll. Grueso muro de piedra que define la fortificación
El Cocoll. Wide stone wall which defines the fortification

El Cocoll. Cara nord-oest del crestall on es situa el jaciment. Al fons la partida d’Aialt
El Cocoll. Cara de noroeste de la cresta donde se ubica el yacimiento. Al fondo la partida de Aialt

Perspectiva des del tossal del Migdia (Cocoll): Pop, Aixa i al fons el Montgó
Perspectiva desde el cerro del Migdia (Cocoll): Pop, Aixa y al fondo el Montgó

El Cocoll. Northwest face of the ridge upon which the site is situated. The area of Pla d’Alt in the background

View from the central peak (Cocoll): Pop, Aixa and the Montgó in the background

El Cocoll. Perspectiva del entorno. Al fondo la sierra de Bèrnia

El Cocoll. View of the surroundings. Sierra Bèrnia in the background

El Cocoll. Perspectiva de l’entorn. Al fons el Benicadell
El Cocoll. Perspectiva del entorno. Al fondo el Benicadell
El Cocoll. View of the surroundings. Benicadell in the background

Tossalet de Pere Antoni. El tossalet i la Retoria des de Segària
Tossalet de Pere Antoni. El cerro y la Retoria desde Segária
Tossalet de Pere Antoni. The hill and the area of La Retoria from the Segària ridge

El Cocoll. Cingle orientat a llevant on es situa la fortificació
El Cocoll. Risco orientado a levante donde se sitúa la fortificación
El Cocoll. East facing crag upon which the fortification is located

Tossalet de Pere Antoni. Perspectiva des del sud, al fons Segària
Tossalet de Pere Antoni. Perspectiva desde el sur, al fondo Segária

Tossalet de Pere Antoni. View from the south, Segària mountain ridge in the background

A l'extrem nord-oest de la Marina Alta, al caramull de la muntanya
d'Almiserà a 725 metres d'alçada, es situen les restes d'una fortalesa
molt singular coneguda com el Xillibre. Es tracta d'un fortí de planta
rectangular d'uns 35 x 22 metres, amb torres cantoneres sobreïxents
redones i dos cubs quadrangulars a cadascun dels costats llargs. Tota
l'obra està feta amb pedra de tamany mitjà travada en sec, amb una
tècnica similar a la utilitzada en les fortaleses descrites més amunt;
però ara, som davant un edifici amb una planta predissenyada, que
repeteix models de castells i fortaleses omeies del Pròxim Orient i el
Magreb, fet amb una tècnica constructiva local.
Xillibre. Basaments de la fortalesa amb les construccions que han destruït part del jaciment

Xillibre. Basamentos de la fortaleza con las modernas construcciones que han destruido parte del yacimiento

Xillibre. Foundation of the fortress with the modern structures which have destroyed oart of the site

Les excavacions arqueològiques realitzades per A. Bazzana (198586), van aportar dades suficients per datar el fortí al segle X. Aquest
investigador, interpreta el Xillibre com una fortalesa vinculada a les
campanyes militars que 'Abd al-Rahman III va realitzar l'any 928
contra els dissidents berbers que controlaven gran part d'aquesta
regió del Xarq al-Andalus quasi des de temps de la conquesta. Abd
al-Rahman, fundador del Califat de Còrdova, va aconseguir sotmetre
aquest territori, que des d'aquell moment va ser controlat pel poder
central de Còrdova.

Xillibre. Planta de la fortalesa segons A.Bazzana
Xillibre. Planta de la fortaleza según A. Bazzana
Xillibre (Almiserà). Plan of the fort (from A. Bazzana)

Restes del palau-fortalesa fatimí del segle X d’Ajdabiyah (Libia)
Restos del palacio-fortaleza fatimí del siglo X de Ajdabiyah (Libia)
Remains of the 10th century Fatimi fortified palace of Ajdabiyah (Libya)

Xillibre. La fortalesa en la fotografia aèria de l’any 1956
Xillibre. La fortaleza en la fotografía aérea de 1956
Xillibre (Almiserà). 1956 aerial photograph of fort

Tossalet de Pere Antoni. Basament d’un mur de grans blocs calcaris
Tossalet de Pere Antoni. Basamento de un muro de grandes bloques calcáreos

Tossalet de Pere Antoni. Foundations of a wall of large limestone blocks

