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Sempere és un poble controlat per l’aigua. 

Sempere és un poble controlat pel control de 
l’aigua.

La presència de l’embassament de Bellús, que 
es va construir al 1995 per controlar el cabal d’ai-
gua del riu Albaida, és molt important a tota la 
comarca. Des del mirador de Sempere, la imatge 
de tota aquella aigua acumulada és imponent. 
Però què hi ha sota l’embassament? Em vaig fer 
aquesta pregunta quan gent de la zona em va 
explicar que no fa tants anys tots aquests ter-
renys —avui engolits per l’aigua— eren hortes, 
i que també hi havia un balneari, una carretera i 
un pont, que els unia amb Benigànim. De fet, els 
extrems d’aquesta carretera encara apunten a 
un costat i a l’altre de l’embassament.

Per altra banda, també es pot veure que Sem-
pere té la seua presència expansiva (ja siga per 
cases, o conrreus) molt delimitada. És a dir, tot 
el poble és un petit nucli urbà, i tota la resta, són 
terrenys on no es pot construir, ni fer gairebé res 
degut a que és possible que, un dia, el nivell d’ai-
gua de l’embals, siga tan gran, que puga arribar 
fins ells. Terra inundable. 

I amb aquestes inundacions reals (passades) i 
possibles (futures), caminant pels límits del po-
ble, em vaig trobar en una era abandonada, un 
conjunt de pedres i «coses rares», tirades i mig 
enfonsades, aquesta vegada, per la vegetació. 
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La proposta d’intervenció és la de mesurar, or-
denar i classificar tots els elements que hi ha en 
aquesta era, en aquesta espècie d’abocament 
il·legal parcialment enfonsat per l’herba, con-
format per diversos elements de construcción: 
taulells esmaltats de diverses grandàries i colors 
(molts), carreus calcàries molt grans, una pare-
lla de depòsits cilíndrics metàl·lics, un parell de 
bigues cremades… L’ordenació d’aquests ma-
terials em permetia parlar dels límits del control 
—un control multidireccional entre l’humà cap 
a l’aigua a través del embassament, de l’aigua 
cap a l’humà a través de totes les possibles 
zones inundades/inundables— i de la memòria 
inundada o inundable —ja siga enfonsada dins 
de l’aigua de l’ambassament o per l’herba que 
creix a gairebé qualsevol lloc on no es controla—.

Mentre passàvem uns quants dies en Sempere, 
donant-li tornades a com abordar el procés, una 
persona que passejava per allí ens va dir: «en-
dreceu un poc el tros». Primer vam desbrossar 
la zona per poder veure què hi havia realment. 
I hi havia molt més material del que ens pensà-
vem! Aleshores, per una banda, vam rescatar 
tots els taulells, reordenant-ne milers d’ells, 
formant un cub de 160 cm d’aresta aproximada-
ment. Per altra banda, vam estar desenterrant 
i ordenant també en forma de cub (amb ajuda 
mecánica), els més de 50 carreus calcaris de 

gran tamany, component també altres formes 
al seu voltant. Finalment, vam ordenar també 
la resta de materials que allí es trobaven, em-
plenant els cilindres amb les restes de taulells 
trencats i ordenant les bigues i antigues caixes 
que contenien els materials.
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El resultat final es podria dir que, d’alguna ma-
nera, és igual a l’inicial. És a dir, els materials 
que hi havia al principi són els mateixos que els 
materials que hi ha al final. Simplement, s’han 
enumerat, mesurat, reordenat, controlat. Però, 
per quan de temps? 
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