
64 SARRIÀ  Revista d´investigació i assaig de la Marina Baixa  (nova época)

El Sol es pon pel Puig Campana
Agustí Galiana Soriano

professor de ciències naturals
agusti.galiana@gmail.com

Resum:  A Benidorm hi ha la llegenda de Rotlan que amb l’espasa li va llevar un tros al Puig 
Campana. Es presenten fotografies que mostren l’alineació solar de què parla la llegenda, 
en el solstici d’estiu. També d’una altra alineació en el solstici d’hivern a Penàguila.
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Resumen:  En Benidorm existe la leyenda de Roldán que con la espada le quitó un trozo al 
Puig Campana. Se presentan fotografías que muestran la alineación solar de la que habla 
la leyenda, en el solsticio de verano. También de otra alineación en el solsticio de invierno 
en Penàguila.
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Vivim a una terra mítica, com sap massa el lector. El valent Rotlan (també anomenat 
Rolant, Rotllan, Rotllà o Roldan) és potser el principal dels nostres mites, elaboració popu-
lar d’un suposat nebot de Carlemany mort a Roncesvalles (vall dels Pirineus navarresos, 
Orreaga en basc) en la guerra contra la invasió musulmana, a finals del segle VIII. Aquest 
gegant de la llegenda carolíngia és el “responsable” de l’existència d’un gran buit entre les 
roques a prop de Benidorm: un mos del perfil del cim occidental del Puig Campana, un cim 
que és tot ell una llesca de pedra molt alta i prima. 

 La llegenda diu una cosa així, segons la versió de l’alteà Francesc Martínez 
(1912):

“Com moltes atres coses de ma terra, esta montanya no té igual, ni per s’airosa 

forma, ni per la tradició, casi mitológica. Conten els romanços, y sobre tots Ariosto, que 

quant Rolant allá ellá els Pirineus, va coneixer per senyals que no deixaven ducte que la 

hermosa Angélica s’havia entregat á Medor, y fugit ab ell, preferint al mech del moret á 

l’aspre y valent Par de Francia, este, ple de rabia y foll per els cels, esparramant les armes 

y deixantsehu tot, espasa’n ma va eixir fent diablures per aquelles terres y per vora mar, 

se’n vingué perseguint á la que Don Quixot, parlant ab el retor y barber de son lloch, cali-

ficá de «donsella distraguda, pasejanta y un poc antoixadiça, que tant plé deixá’l mon de 

ses impertinencies com de la fama de sa hermosura». Corre que corre, el furiós Rolant no 

podía donar pich á la parella, y sa rabia la pagava la Naturalea, pues els arbres de l’avior 

es quedaven ab ses arrels al aire y les rames refregantse’n terra arrancats per la potent ma 

d’aquell orat; les pesades roques, regolant per les costeres, s’enfonsaven en los barranchs; 

les aigües saltaven en escumes y pols per els aires. Alló no era home, si no l’espirit del 

maestral, que prenint figura de persona, per ahon passava deixava memoria eterna seua.

Atravessant serres, brincant barranchs y creuant rius, sempre á la vista de la mar, 

aplegá á ma terra, y allí, encaramantse’n Puigcampana, com si aquell hermós mont tin-

gués culpa de la desgracia, prop del cim, per la part de migjorn, li pegá tal coltellada, que 

feu saltar una grandíssima penya, la que á regolons va anar á parar dins la mar, formant 

una illa, que hui’s coneix per el nom de «Illeta de Benidorm».

Esta es la tradició de la illa de Benidorm, la que al posarla imaginariament en el tallat 

que te Puigcampana, ve molt ben acoplada, y de ahí, sense ducte, el que mos paisans, 

que no s’espliquen la mella del mont (rara per cert), inventaren el qüento.”

Rolant anava deixant marques en el paisatge mentre matava moros, i així el seu 
mític nom va anar quedant a diversos llocs de la nostra geografia, particularment en els 
Pirineus i en el Mediterrani. Alguns d’aquests topònims són:

• el Salto de Roldán a Osca, Aragó (un espai buit entre dos penyes verticals),

• la Brecha de Rolando a la vall d’Ordesa, Fanlo, Aragó (un espai buit enmig d’un 
gran penya-segat, suposadament per un colp d’espasa),
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• el Portilló de Rotllà a Banyeres de Bigorra, als Pirineus occitans (un collado obert 
a colps d’espasa),

• el Mall de Rotllà a Esterri d’Àneu, al Pallars (una roca que sembla un gran martell 
mig clavat a terra),

• la Petja de Rotllà a Sureda, Catalunya Nord (clot en una roca, marca del seu 
peu),

• la Caixa de Rotllan a Arles de Tec, Catalunya Nord (un dòlmen, suposat enterra-
ment de l’heroi),

• la Mastra de Rotllan a Montner, Catalunya Nord (un menhir, penya llançada per 
l’aire, per pura diversió),

• les Roques de Rotllà a Cadaquès, les Illes Medes i l’Estartit, a l’Empordà (illots 
procedents de roques diverses que va escampar furiós, mentre buscava la seua amada),

• la Mesa de Roldán a Carboneras, Andalusia, a prop del Cabo de Gata (un tossal 
de cim pla a vora mar).

Hi ha altres versions de la llegenda, lleugerament diferents. Fixeu-vos que la situa-
ció de ràbia i de llançar roques que es tranformen en illes no és exclusiva de Benidorm. De 
ben segur és una llegenda duta pels nostres avantpassats catalans durant la conquesta.

La Coltellada del Puig Campana només es veu bé des de la Vila i Benidorm. I des 
del sector corresponent de la mar. De fet, el puig i la seua coltellada són senyes dels ma-
riners, que anomenen “el Portell de Puig Campana” a esta última. Sembla que va rebre 
també uns altres noms, més vulgars, segons Pere Maria Orts: “el Puntelló del rei Jaume” i 
“el Finestrat”. De l’expressió “Serra del Finestrat” quedaria el nom del poble veí, Finestrat, 
de forma semblant a com va passar amb Finestret, una localitat pirinenca de la Catalunya 
Nord, a on hi ha un passadís estret dalt d’una muntanya. Sembla lògic suposar que el to-
pònim Finestrat tinga doncs el seu origen en la conquesta, aplicat per exploradors catalans 
familiaritzats amb la geografia dels Pirineus.

Val a dir que l’Illa de Benidorm, en la realitat, no ha eixit del Puig Campana. Cava-
nilles (1797) ja va trobar que l’Illa era una continuació de la Serra Gelada, cosa que han 
confirmat els investigadors contemporanis (Yébenes 2004). Està formada per estrats del 
període cretaci, amb un cabussament (inclinació dels estrats) paral·lel i identificable al de 
la serra. Les vessants esquerpes que donen a llevant tant de l’Illa com de la Serra Gelada 
-és a dir, el penya-segat enorme que anomenen els mariners Penyes de l’Albir- són resul-
tat de l’erosió litoral, que ha desgastat la major part del que seria una serra molt més gran 
que l’actual, ja que només queda el peu occidental de l’antiga serra.

D’altra banda, el cim del Puig Campana està format per calcàries del període juràssic 
i no mostren estrats aparents, a causa de la compressió per l’intens plegament de la mun-
tanya. Precisament una compressió que ha provocat diàclasis (esquerdes o badalls), en dife-
rents plans. La Coltellada és, geològicament, el resultat d’una erosió que ha seguit les línies 
de menor resistència d’un conjunt de diàclasis ortogonals (Yébenes, comunicació personal).
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Mentre treballava a un Institut de Benidorm, vam comentar alguns professors sobre 
la llegenda de Rotlan i el Puig Campana. Em va picar la curiositat si no seria fantasia que 
el Sol es ponia exactament en aquell punt. Jo havia estat fixant-me en les trajectòries 
aparents del Sol durant tot l’any, i sempre havia vist que es ponia a l’esquerra del Puig 
Campana. Vist des del complex escolar del Salt de l’Aigua, clar. Aquestes trajectòries es 
mostren en el diagrama que vaig construir amb el conjunt d’observacions, i que es presen-
ta ací com a la Figura 1. 

En el diagrama es mostra l’horitzó circular, amb l’observador al centre del cercle. He 
exagerat la dimensió vertical de l’horitzó, per reconéixer millor el perfil de les muntanyes. 
Es pot comprovar la importància de la Serra Gelada en l’horitzó benidormer. Sense ella, la 
meitat de l’horitzó seria mar. D’hivern, el Sol toca molt poc la vessant nord de la serra. Això 
explica el seu nom: hi fa fred, especialment si comparem amb la zona de platja. A banda i 
banda de la Serra Gelada (o de les Penyes de l’Albir), hi ha els racons de l’Albir i de l’Oix. A 
tots dos racons hi havia aiguamolls o estanys, hui desapareguts (Galiana 2006). La badia 
de Benidorm és tancada pel sud per uns tossals que es confonen vistos des del Salt de 
l’Aigua: el Tossal de la Cala (fita entre Benidorm i Finestrat), el de la Torre i el de la Castilla 
(a les partides de la Cala i de les Talaies, en terme de la Vila). El Puig Campana destaca 
al NW, Bèrnia i Ifac al NE.

Però tornem al Puig Campana. Podria ser que vistos des d’un altre lloc coincidiren el 
Sol i la Coltellada. Després de mirar uns quants vespres cap al cel des de diferents punts, 
un dia vaig trobar el que buscava. Pel camí del cementeri de Benidorm, el Sol enfilava el 
Puig Campana. Vaig continuar per si trobava una perspectiva millor i justament a la porta 
de darrere del cementeri vaig fer la segona foto que es mostra a la Figura 2, amb el Sol 
just en el buit de la muntanya. Demane disculpes per la qualitat de la imatge, perquè 
només disposava d’una càmara digital de baixa definició.

Cal estar en un estret sector entre Benidorm i l’Alfàs per conseguir la visió llegen-
dària, amb la perspectiva justa. El cementeri només està a kilòmetre i mig del complex 
escolar, però és una distància decisiva. També es deu vore des del cim de la Serra Gelada, 
dalt de l’Albir.

Aquesta visió només s’aconsegueix al principi de l’estiu, al voltant del solstici i du-
rant unes poques setmanes, que és quan el Sol es pon més cap al nord.

Unes altres alineacions solars

A la Vall de Gallinera, el Sol envia un raig de llum a través del forat en la roca, la 
Penya Foradada, que precisament dóna nom a la Serra de la Foradada. Dos voltes a l’any, 
a prop dels equinoccis (exactament 9 de març i 4 d’octubre), el feix de llum passa pel forat 
i arriba a l’antic convent situat al poble de Benitaia (es suposa que van escollir la ubicació 
del convent expressament). Lull (2006) ha documentat perfectament el fenomen, que ha 
eixit en premsa amb foto inclosa (Información  15-3-2007).

A Penàguila hi ha l’alineació solar de l’arc o Pont de Santa Llúcia, que ha estat 
recollida per Alfredo Ramón (1992, pp. 41-44). Bàsicament, el dia més curt de l’any, quan 
el Sol du una trajectòria més baixa, el Sol es veu dins del forat, mirant des del poble, que 
és a uns 500 m de distància cap al NE i a uns 180 m més avall. La tradició diu que toca la 
porta de l’església i afavoreix que les dones es queden prenyades. 
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Santa Llúcia és el 13 de desembre. El solstici d’hivern és el 21 de desembre. A cau-
sa del desfasament del calendari julià (que considerava l’any un poc més llarg del que és 
en realitat), en funcionament des del temps dels romans, en l’edat mitjana el solstici venia 
a ser per Santa Llúcia. De fet, es conserva en la nostra tradició oral el dit: Per Santa Llúcia 
un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, volent dir que en Nadal el dia ja allargava 
sensiblement. Això ja no té sentit en l’actual calendari gregorià reformat, aprovat el 1582. 
(Al mes de desembre de 1583 el dia 10 va ser seguit pel dia 20, saltant nou dies.)

A Penàguila, el Sol es veu dins del forat de l’Arc de Santa Llúcia, no el dia 13, sinó 
el 21 de desembre, com he comprovat en desembre de 2008. Per tant, la tradició té més 
de 400 anys. (És curiós que la gent conserve un dit i una tradició durant tot aquest temps 
sense adonar-se que, des del canvi de calendari, ja no corresponen a la realitat, una rea-
litat fàcilment comprovable per observació directa.)

El dia del solstici d’hivern (i uns pocs dies abans i després), vist des de Penàguila, el 
Sol es pon breument darrere de l’Alt del Castell (cim a 925 m d’altitud, on hi ha restes d’un 
hisn medieval) cap a les 3 pm (hora oficial) i torna a eixir pel Pont de Santa Llúcia. Segons 
des d’on es mire, el Sol apareix per damunt, per darrere o per baix de l’arc de roca. El 
fenomen passa desapercebut per a un observador casual, perquè el Sol quan s’amaga da-
rrere de l’arc no projecta ombra al poble, ni es veu cap penombra entre la zona il·luminada 
directament pel Sol des de dalt de l’arc i la zona il·luminada pel Sol des de baix de l’arc. No 
hi ha cap feix de llum apreciable, en el poble (dalt de la muntanya sí que el deu haver). 

El Sol es pot vore baix de l’arc de Santa Llúcia començant des del Riu (cap a les 
3.35 pm), a continuació en el carrer de Bernat Fenollar (a les 4 pm, hora oficial), i poc des-
prés es deu vore des d’algunes cases de l’extrem sud del poble. L’alineació no es veu des 
de la porta de l’església, però antigament podria ser que sí que es veguera, si no hi havia 
edificis alts davant d’ella. 

He trobat a Penàguila referències orals confuses del fenomen, i no sabia de cap 
prova fotogràfica com la que aporte en la Figura 3. Afortunadament, l’astrònom José Lull 
(2009) també va estar estudiant el fenomen i ha donat dades molt precises i fotos espec-
taculars, que he conegut durant el procés d’edició de la revista.

Tenim doncs a la comarca una alineació solar en el solstici d’estiu al Puig Campa-
na i una alineació solar en el solstici d’hivern a Penàguila. (Si bé Penàguila pertany a la 
comarca del veïna del Comtat, és al peu de la Serra d’Aitana a escassament 4 Km de la 
capçalera del riu de la Vila.) 

Hi ha més forats resultat de l’erosió kàrstica de roques calcàries en altres llocs de 
la nostra geografia pròxima (Penya Forata d’Aitana, Penya Foradada de Cabeçó, la Fora-
dada de Petrer, Arc dels Atansos de Castells, etc.), però no semblen originar espectacles 
astronòmics com els comentats.
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Figura 1. Diagrama de les trajectòries aparents del Sol. Paisatges vistos des del complex escolar del Salt de 

l’Aigua, Benidorm. Dibuixat per l’autor. He eliminat les construccions al dibuix, que tapen la vista de la platja i 

bona part de la costa.

 El Sol es pon pel Puig Campana



70 SARRIÀ  Revista d´investigació i assaig de la Marina Baixa  (nova época)

Figura 2. El Sol ponent-se per la Coltellada de Rotlan. Fotos preses per l’autor, juny de 2006. El disc solar és 

el punt negre de les imatges. Primera foto: pujant pel camí del cementeri, abans de la circumval·lació. Segona 

foto: moment exacte del sol post amb el Sol dins la Coltellada.
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Figura 3. El Sol per baix del Pont de Santa Llúcia de Penàguila. Fotos fetes per l’autor en desembre de 2008, 

la de baix amb l’alinació.
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