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Els canvis en l'espai durant el triomf 

de l'agricultura a l'extrem sud valencià 

EAcadèmia a la capital històrica del sud valencià 

La meua intervenció ha de començar amb el meu agraïment per la invitació a adre
çar-me a vostès a l'inici d'aquestes jornades. A més del meu agraïment, m'afanye a 
expressar la meua calorosa benvinguda i la meua més cordial felicitació, a l'Acadèmia 
i als estudiosos que han acudit a la seua convocatòria, per haver decidit de celebrar 
les sessions que inaugurem ara. 

No voldria que es prengués com una benvinguda i una enhorabona protocol·là
ries. Al capdavall, el que encetem no és només un acte científic, tot i que això ja és 
ben important. La presència de l'Acadèmia a la vella capital de les terres de Xixona 
ençà, precisament per a estudiar el patrimoni lingüístic de les comarques valencianes 
del sud, té sens dubte un significat cultural i cívic important, en la seua millor accep
ció. Així ho confirmen la generosa col·laboració obtinguda en els actes paral·lels 

Aquest text reprodueix, en general, la meua intervenció, a l'antiga Llotja d'Oriola, el 19 
d'octubre del 2007, en l'inici de les Jornades de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre 
toponímia i onomàstica al sud valencià. Ací es presenta amb la versió al català del primer 
apartat -originàriament en castellà-i una informació més àmplia en alguns aspectes. ~autor 
i Afers agraeixen l'autorització de l'Acadèmia, la qual publicà una versió més breu a les Actes 
de les J ornades a Oriola. 
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que es van organitzar corrents i el ressò que han assolit pel que fa a l'assistència i 
dins el medis informatius. Així ho confirma també el compromís dels investigadors, 
de l'Aula de Cultura de la CAM, del personal de la Biblioteca Pública de l'Estat i de 
les autoritats de la Universitat d'Alacant -tots ells han reiterat el seu suport a 
la cultura oriolana i valenciana, en general-, com també la presència dels represen
tants municipals de la nostra ciutat en aquests actes. Done les gràcies per tot aquest 
suport. 

Per què és important aquesta reunió? Sovint s'ha recordat que l'actual Comunitat 
Valenciana és un producte sobretot de la història, de la cultura, de la relació comuna 
entre zones molt diferenciades. No és el que es podria dir, en tot cas ingènuament, 
un producte de la naturalesa. El que ens vincula corn a valencians no s'entén sense el 
recurs al llegat compartit i sense la voluntat de projectar cap al futur aquests vincles 
recíprocs. D'Oriola a Vinaròs, d'Olocau del Rei al Pilar de la Foradada, ocupem un 
espai heterogeni, un espai lingüístic repartit entre dos idiomes i amb problemàtiques 
diverses, units però per la petjada d'un regne cristià medieval, que assolí prou entitat 
i desenvolupament dins la Corona d'Aragó i en el conjunt posterior d'una monarquia 
hispànica caracteritzada, sobretot, pel pes de Castella. En efecte, «el regne/el reino», 
sovint sense més ni més, ha estat durant segles allò diferent de Castella en aquests 
confins meridionals del territori valencià1. 

Tot i això, fora de l'àmbit dominat per la capital de l'antic regne, les comarques al 
sud de Biar-Busot evolucionaren sovint en un sentit que no es vincula amb el cànon 
tòpic d' «allò valencià». Per això, a les institucions públiques i al món de la cultura 
els correspon al País Valencià una funció important, tal vegada imprescindible, com 
és la d'establir ponts entre els espais lingüístics que ens defineixen i constitueixen el 
nostre patrimoni: evitar, tot plegat, que es desenvolupen en paral·lel àmbits que es 
giren d'esquena, gairebé sempre en detriment de la cultura minoritària. Es tracta, 
ben altrament, de facilitar-ne un coneixement recíproc, que supere el creixement en 
paral·lel de cultures que s'ignoren. El dret a la diversitat té molta més importància 
quan afecta el patrimoni d'una societat i aquest es correspon, en gran part, amb una 
llengua minoritària. Les institucions i aquells que es dediquen a la cultura no haurien 
d'arrecerar-se als àmbits que els resulten més còmodes de bestreta. Així doncs, convé 
recordar ací no sols el que estableix el nostre Estatut d'Autonomia, sinó també el 
mateix marc constitucional de l'Espanya democràtica, quan dóna suport a la diversitat 
lingüística com un patrimoni comú de tots els espanyols, el qual cal respectar i pro
tegir especialment (Preàmbul-4, art. 3.3). 

Per això, sens dubte, no hi ha receptes fàcils ni úniques. En tot cas, iniciatives 
com les que representen avui l'Acadèmia Valenciana i el suport que li brinden la so
cietat i les institucions alacantines i oriolanes mereixen tot l'estímul per reforçar-se 

1 De manera simètrica, l'extrem nord valencià ha estat tradicionalment designat com «el 
Reine» pels habitants del sud de Catalunya (MIRAVALL 1985, p. 32). 
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i continuar en el futur. Les dificultats o la necessària atenció a les peculiaritats de 
cada zona no poden fer-nos perdre de vista que cal facilitar la presència regular de la 
cultura valenciana com a part del patrimoni d'aquestes terres. Els grans noms literaris 
del sud valencià -Azorín, Gabriel Miró, Rafael Altamira, Miguel Hernandez
són figures cabdals de la literatura en castellà. N'estem tots lògicament satisfets. 
Tots ells, alhora, van mantenir una relació pròxima i afectuosa amb allò valencià i, 
per descomptat, s'entendrien malament sense el seu vincle amb la cultura valenciana. 
No percebre aquesta implicació múltiple portaria a una consideració estreta, que 
sols pot perjudicar els que vivim a la vella governació d'Oriola, per tal com implicaria 
oblidar una part decisiva de la nostra cultura i el nostre patrimoni. N o puc deixar de 
recordar ací l'abast incomprensiblement limitat amb el qual els organismes oficials 
van commemorar fa poc l'any de l'il·lustrat Cavanilles, una figura tot just d'abast 
europeu, que escrigué algunes de les pàgines més útils i aclaridores per al coneixement 
de la nostra comarca i un personatge, tot plegat, dels que amb més profit i intensitat 
van dirigir l'atenció a tot l'àmbit de les nostres terres. Fou el meu company el profes
sor Joan Mateu, també antecessor meu a les jornades anteriors de l'Acadèmia, qui, 
amb el suport del CEFIRE i la CAM, rememorà ací una figura tan significativa en 
l'estudi d'aquestes terres, que, a més, constitueix un vincle simbòlic entre tots els 
valencians. Seria injustificable deixar de recordar l'il·lustrat i geògraf, que féu com 
ben pocs per tal de conèixer el conjunt del nostre antic regne. 

Deixar passar aquesta mena d'ocasions -i els nostre Ajuntament encara té pendent 
recordar la memòria de mossèn Cavanilles dins l'expansiu nomenclàtor dels carrers 
oriolans- no és especialment beneficiós, tot i que a curt termini resulta còmode 
deixar-se guiar sols per manifestacions que tenen un caràcter massiu. La suma 
d'aquestes oportunitats perdudes contribueix a configurar a la llarga un panorama 
unilateral i empobridor. Ben altrament, una revisió de la cultura valenciana a les co
marques del Vinalopó, l'Alacantí i el Baix Segura ens duu tot seguit a una perspectiva 
distinta. S'hi inclou el paper insubstituïble de la ciutat d'Oriola com a referent històric 
i cultural, que contribueix a la personalitat d'aquesta zona, incloent-hi especialment 
els estudis filològics i literaris. Aquesta inserció presta un referent comú a aquestes 
comarques i, a més, pot contribuir a impulsar-hi activitats noves, aprofitar recursos 
poc utilitzats i afavorir pràctiques no tan depredadores, que d'altra manera no sempre 
s'obren camí amb facilitat. La nostra ciutat ha arribat al segle XXI amb un patrimoni 
molt destacat dins el conjunt del País Valencià, però malauradament dista encara de 
ser un exemple en la gestió dels seus recursos culturals i ambientals. Adés, el president 
del Consell Valencià de Cultura es veia obligat a recordar la trista paradoxa en la 
qual es troba sovint el patrimoni monumental teòricament protegit. Probablement, 
aquesta situació de manca de protecció es fa especialment poc exemplar en una ciu
tat com aquesta, en la qual es contraposa el seu paper referent al caràcter greu o es
candalós de massa situacions. N'hi ha prou d'esmentar ací el riu Segura, l'abandona
ment de la Torre d'En Vergonyes, l'enderroc de la casa de la família Ruiz de Vilafranca 
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i la possible alteració del traçat urbà al voltant de la plaça de la Pia o l'amenaça sobre 
la Serra d'Escalona. La llista podria continuar amb l'abandonament perllongat de 
l'església de Sant Agustí o de la casa natal de Miguel Hernandez, la manca de rehabi
litació de les denominacions populars dels carrers o el trànsit aclaparador al centre 
històric. Són massa situacions lamentables i excessivament perllongades en el temps 
per a una ciutat que hauria de concentrar tanta atenció i que reuneix tants factors per a 
protagonitzar actuacions a l'alçada de les seues grans possibilitats. 

Esperem que els criteris rendibilistes i a curt termini siguen esmenats pels qui 
reclamen d'altres maneres de projectar el desenvolupament. Que es reconega, cada 
volta més, la nostra ciutat en l'àmbit de la cultura valenciana pot ajudar també en 
aquest terreny. I, sens dubte, els esforços en aquest sentit s'ho valen i disposen dels 
seus avals. No totes les comarques valencianes de llengua castellana presenten la 
mateixa problemàtica. De totes elles, la nostra és sens dubte la que té un pes simbòlic 
i cultural més gran. El distanciament en d'altres terrenys es pot compensar ací 
insistint en d'altres factors i en la seua projecció de futur. En aquesta línia pot inscriu
re's l'aproximació imaginativa a l'espai a través de la toponímia i la seua evolució 
històrica. A través d'ella, podem veure amb uns altres ulls allò que ens sembla una 
realitat immòbil i podem donar-li també d'altres sentits. 

El rastre de la toponímia i la formació de la xarxa d'assentaments durant el desplaçament 
lingüístic 

Les nostres comarques han estat terres de frontera també al seu interior (Serrano 
1999). l.;empenta agrícola, probablement sobretot al segle XIX, va dur el valencià 
des de la vora del Vinalopó a l'altra banda del límit amb Múrcia (Limorti i Quintana 
1998, pp. 8-9; Calatayud et al. 1996, p. 97). En una època anterior, però, els daltabaixos 
de la població i el conreu s'han barrejat al Baix Segura amb el desplaçament del 
valencià. La llengua desplaçada es lligava, doncs, a una altra mena d'ocupació de 
l'espai i d'especialització econòmica, diferents de les que triomfaren quan el castellà, 
probablement en la centúria posterior a mitjan segle XVII, es féu inequívocament 
dominant a la comarca. Com a hipòtesi, la definitiva conquesta de l'espai per part 
de l'agricultura, si fa no fa, se superposà al rumb lingüístic de la comarca. 

Des de la nostra experiència actual, un canvi com aquest té una gran transcendència. 
Són processos difícils de conèixer, però que també podem rastrejar en d'altres latituds 
europees. A la vora meridional del Bàltic, per exemple, formen part de la cara més 
tràgica del nostre món contemporani. En conseqüència, i fins no fa massa, les seues 
derivacions i conseqüències han estat llargament marginades. Els processos viscuts 
allà a la mateixa època de la conquesta cristiana de la València medieval han estat 
motiu de controvèrsia al món dels estats nació. Precisament en un poeta del segle 
XX, originari dels territoris bàltics, J ohannes Bobrowski, he trobat una visió enyo-
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radissa i malenconiosa, que lliga els noms vells amb el record d'un món natural i el 
batec espontani de la vida. Bobrowski, prussià de Tilsit que escrivia a l'Alemanya 
comunista, ens recordava el que massa sovint es viu al món modern amb una mirada 
freda per damunt del muscle: l'extinció d'una cultura vençuda. Alguns versos seus 
(Kossert 2007, p. 29) es podrien traduir així2: 

Els noms parlen de tu, 
Poble xafat, els raiguers dels tossals, 
Els rius, sovint sense cap glòria 
Les pedres i els camins. 
En caure el sol, t'esmenten cançons i rondalles, 
La remor dels fardatxos 
I, com l'aigua a la marjal, 
Ara un cant, empobrit davant la queixa. 

En el nostre cas, però, la recerca històrica suggereix un quadre diferent. El «món 
natural» i la llengua desplaçada no s'associen sempre al passat agrícola. D'altra banda, 
la visió enyoradissa i una mica victimista tampoc no és obligada, ni és la que més 
m'estime de proposar ací. 

Comencem per la primera part. En quin espai històric hem d'imaginar l'Oriola i 
el Baix Segura de llengua catalana, entre la conquesta cristiana i el segle XVIII? 
D'una banda, hi predominava una considerable concentració d'habitants al nucli 
urbà (Millan 1984, pp. 67-68; Ojeda 2004, pp. 41-43). D'altra banda, la dedicació 
agrària se centrava en un radi curt, que deixava molts espais de bosc i marjal, oberts 
als ramats i a l'aprofitament dels veïns. De manera discontínua, les èpoques de prospe
ritat afavorien l'alça demogràfica fora d'Oriola i un degoteig d'assentaments menuts, 
i sovint poc estables, sobre antigues alqueries o finques que tractaven d'aprofitar-se 
millor. En temps difícils, altrament, es reforçava la concentració humana a la ciutat. 
Tenint en compte l'organització del territori, la petjada del català tingué un caràcter 
fortament urbà. Això és fàcil de detectar en les diferents maneres com s'ha produït 
la castellanització d'un mateix mot. Mentre que a la ciutat ha estat la fonètica la que 
ha dut de «Raval Roig» a «Ravaloche», a la costa, pràcticament despoblada durant 
segles, no ha estat la pronunciació sinó l'escriptura la que ens ha transmès una caste
llanització diferent en el cas del topònim Cap/Cabo Roig3

• 

2 I.:autor es refereix al substrat de la vella llengua prussiana al territori de Prússia Oriental, 
on s'havia extingit el segle XVII. La germanització es va completar amb nous assentaments 
i l'expansió del luteranisme, que havia donat lloc, amb un catecisme, a l'única manifestació 
escrita de la llengua en via de desaparició (KosSERT 2007, pp. 28 i 59-66; BoocKMANN 1992, 
pp. 138.146). . 

3 Raval o /Arrabal Roig ha estat la denominació escrita habitual fins al segle XX. 
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Es tractava d'una destacada concentració urbana sobre un radi agrícola important, 
però més aviat reduït, sobretot si el comparem amb l'amplitud de la resta del districte 
oriolà, i amb cert caràcter d' «oasi». Les possibilitats agràries del medi absorbien en 
èpoques de bonança bona part de la població urbana. Això va succeir d'hora amb els 
musulmans, gairebé absents de la ciutat per a nodrir el veïnat de pobles menuts de la 
rodalia. {;assentament urbà d'Oriola accentuava el seu caràcter d'oasi si tenim en 
compte les barreres geogràfiques i els buits humans que reduïen la comunicació 
amb la resta del territori valencià. Pel nord, la continuïtat dels assentaments es limita
va a un corredor estret amb Elx i Alacant, a través d'Albatera i Crevillent, que eren 
poblacions morisques. També a Elx, l'assentament humà es concentrava a la vora 
esquerra del Vinalopó, en direcció a Alacant. Als límits entre el Baix Segura i el ter
me d'Elx, més a llevant de l'eix que portava d'Oriola a Alacant, les marjals de Catral, 
colonitzades al segle XVIII per Belluga, interrompien la continuïtat dels assenta
ments entre el Baix Vinalopó i l'horta d'Oriola. Als secans del nord-oest, a prop de 
la frontera amb Castella, i, sobretot, al marge dret del riu no hi haurà cap població 
estable fins entrat el segle XVIII. El pas del riu cap al sud, com es va argumentar en 
fer-se el pont de Benejússer, tenia abans com a objectiu, sobretot, els diversos em
prius: la caça de salvatgines (com se'n diuen en les ordenances municipals del Cinc
cents) o l'aprofitament ramader, forestal i de materials de construcció (Millan 1984, 
pp. 65-66; Giménez Font 2007, pp. 353-383). 

Sens dubte, però, l'Oriola anterior a la fi del segle XVII estava fortament influïda, 
per damunt de tot, pel perllongat buit humà que s'obria a l'altra banda de la frontera 
amb Castella, en direcció a la ciutat de Múrcia, La conquesta medieval i la incorpora
ció al regne de València havien diferenciat la part valenciana de la conca del Segura 
amb un contingent humà que destacava sobre una Múrcia inicialment de pocs habi
tants i concentrats, a més, fora de l'àrea que s'estén entre aquesta ciutat i la frontera 
valenciana. Aquesta «terra de ningú» que s'interposava respecte a Múrcia, tot i els 
processos anteriors que no es consolidaren, no va desaparèixer fins que, a final del 
segle XVII, es començà a establir la continuïtat del poblament de l'època contempo
rània. És una temptació anacrònica, des del punt de vista actual, atribuir la castellanit
zació lingüística a la intensitat dels contactes humans a una banda i altra de la frontera 
meridional valenciana. Aquesta visió no sols oblidaria la llarga persistència dels buits 
humans i les dificultats per al trànsit en el camí que portava des de Múrcia fins al 
regne de València (Chacón 1979, pp. 57-63). Implicaria, a més, assignar als segles 
XVI i XVII unes pràctiques de consum massiu i quotidià, lligades a la publicitat i els 
mitjans de comunicació, que només s'han fet socialment dominants des de la segona 
meitat del segle XX. Tot fa pensar, doncs, que els contactes comercials afectaven 
sols una part de la població i no ocupaven la vida quotidiana de la gent, dominada, 
però, per l'oralitat i les relacions a escala local com a dimensions clau. La trajectòria 
lingüística, diferent en cada cas, d'Asp i Montfort, d'una banda, o de Guardamar, en 
segon lloc, pot confirmar aquesta advertència contra l'anacronisme. 
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En el segle XVII, segons reproduïa llavors mossèn Pere Bellot, els límits fronterers 
amb Castella eren coneguts per un seguit de topònims catalans4. A la meitat meridio
nal de la comarca les fites passaven pel Portitxol d'En Tordera, la Penella, l'Escalerola, 
la Seviola i el Ginebra!, ja a tocar el mar a la Foradada. Relativament a prop quedaven 
indrets de noms evocadors, com el Puig d'Arbres, potser evolucionat fins l'actual 
Pujalvarez, i un de ben peculiar, el Vol del Ruc, que ens podria fer pensar en les figu
res oníriques de l'empordanès Salvador Dalí (Bellot 2001, vol. II, pp. 207-208 i 
210). Els canvis posteriors han capgirat gairebé del tot aquesta toponímia. El Mos 
del Bou, que ens ha arribat fins avui dia, es troba relativament lluny de la frontera. A 
la reduïda àrea d'agricultura més intensiva -val a dir, a l'horta del sud-oest de la 
ciutat-, la parcel·lació primerenca no ens va transmetre gaires noms de finques. 

Al llevant de la ciutat, en canvi, el panorama era prou distint. A mitjan segle XVII 
tota aquesta àmplia àrea s'incloïa al periurbà Camí d'Almoradí i en una Partida de 
l' Aseit, nom de clares arrels àrabs, on la població es feia ja molt escassa. Ací finques 
molt més grans, que s'apropaven al mig centenar d'hectàrees de regadiu, han arribat 
fins a la segona meitat del segle XIX. !.;assentament posterior de població permanent 
ha transmès fins avui dia un grapat abundant de topònims d'arrels catalanes: la Caseta, 
el Praet d'Almoradí, la Campaneta, Guardalacapa, el Palomaret, el Cabeço!, el Tell 
(un arabisme amb grafia catalana), l'Olmet o Jacarilleta. El nom d'una de les grans 
finques que, a l'inici del segle XVIII, donaren lloc al nou poble de Bigastre, Alpatern 
de Pedrós, es pot rastrejar en el topònim actual Apa tel (Millan 1986). 

Al voltant del nucli urbà i del seu radi d'agricultura intensiva, hi havia un cercle 
d'espais ramaders, els noms dels quals s'han conservat parcialment: la Matança, 
l' Arcaxofar, Salines, Pergamisa i Rabat. En el curs més baix del Segura, els assenta
ments urbans eren més escassos i estaven envoltats d'espais ramaders, que es reserva
va la corona. També ací trobem noms desapareguts en part: la Mata, Genibralet, el 
Molar, Benijòfar i el camp d'Almoradí. Pot ser interessant comprovar que a la segona 
meitat del segle XVII, en aquesta zona sovint inundada, es consolidà una àmplia 
privatització de caràcter ramader, al voltant d'una pleta, que seria coneguda amb el 
castellanisme de la Maixada Vella (Millan 1984, pp. 84-85 i l O l). A partir de la gran 
transformació del paisatge en el segle XVIII, el nou poble de Dolores serà conegut 
precisament com «la Majada». Però abans de la definitiva expansió de l'agricultura, 
la toponímia comarcal es caracteritzava per les formes catalanes. Al final del segle 

4 Això no exclou que hi hagués també topònims castellans, com potser el Cabeço Gordo 
que s'esmenta ja al segle XV com a límit dels bovalars d'Oriola, a prop de la frontera amb 
Castella (CuuAÑEZ 2007, p. 235). Les fonts parlen al segle XIV i primer terç del següent 
d' una minoria castellana (del regne de Múrcia, segons mossèn Bellot), els anomenats 
«mancheños», que probablement acabarien assimilats o emigrarien més tard. El fet que se 
n'esmente la importància precisament a Guardamar pot anar en aquesta direcció. La importàn
cia dels. immigrants per a l'expansió del conreu a l'horta queda ben confirmada (BELLOT 
2001 , vol. I, pp. 113 i 123; i vol. II, pp. 174-175; FERRER MALLOL 1990, pp. 7-8). 
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XVI, el mapa del regne de València fet per Ortelius, amb l'ajuda d'informants de la 
capital, només incloïa la forma castellana «Orihuella«, oblidada fins i tot en un altre 
lloc del mateix mapa, allà on s'assenyalava l'Albufera d'Oriola. Les denominacions 
en castellà, fins i tot en el cas de Favanella -Abanilla, feia temps incorporada a 
Múrcia~, hi estan pràcticament absents. Al ,segle següent, un mapa elaborat molt 
més a prop del territori reitera exclusivament el nom d'Oriola, així com també altres 
topònims valencians al voltant de la ciutat, mentre que els noms en castellà es concen
tren a l'extrem meridional'. 

Alguns indicis ens poden fer pensar que a principi del segle XVII, quan la fase expan
siva s'esgotava anys després de l'expulsió dels moriscos, el 1609, la diferència lingüística 
havia de ser prou notable a un costat i l'altre del límit amb Múrcia. En aquella conjuntu
ra es va colonitzar al Baix Segura la senyoria de Rafal, que mantingué aquest topònim. 
A l'altra banda de la frontera amb Múrcia, però, el mateix arabisme es consolidaria en 
la forma castellana «El Raal».De la mateixa manera, la documentació oriolana es re
fereix persistentment com a Camí de Beniafet al que duu al lloc murcià de Beniel. 

És versemblant que el mecanisme del desplaçament lingüístic es covés a la ciutat, 
que reunia el nucli dels efectius humans de la zona. La seua demografia havia crescut 
molt a la segona meitat del Cinc-cents, cosa que havia afavorit la segregació dels 
reialencs de Callosa i Almoradí6• El dinamisme constructor de la ciutat s'afegiria a 
la demanda laboral, sempre insatisfeta, que procedia dels conreus de la morera i la 
vinya, que en part cobria una creixent població morisca. Aquesta trajectòria gradual 
conduiria a una dinàmica nova en el terreny lingüístic, cap a l'inici del segle següent. 
En les dècades inicials del segle XVII es van combinar la reducció dels espais deshabi
tats a l'àmbit fronterer, un perllongat flux migratori que la decadència de la Castella 
interior enviava cap a Múrcia (Pérez Picazo et al. 1979, pp. 40 i 66; Chacón 1979, 
pp. 144 i 63) i, de manera sobtada, l'impressionant buit demogràfic que va provocar 
a la part valenciana de la conca l'expulsió dels moriscos el 1609. Hi ha un fet excepcio
nal que pot ser significatiu respecte a la possible alteració dels grups lingüístics a 

5 La Oriolanae Gubernationis recens descriptio (CASTAÑEDA 1998, s/p) és més significativa 
pel fet que, malgrat el rètol llatí, empra el castellà a l'explicació marginal. A la costa meridio
nal, arreplega «la Horadada» i «el Garvançuelo», mentre que a més d'Oriola inclou «Orchello», 
«Xacarella», «Benejúcer», «Mataredona», «el Puig d'Arbres » o l'illa «dels Pardals», enfront 
de la Mata. Al mapa apareixen, però, «Alicante», «Elche» o «Aspe». 

6 Segons els censos locals (OJEDA 2004, p. 41), la ciutat d'Oriola hauria passat d'unes mil 
cases, en 1500, a les dues mil quatre-centes vora el 1609. Hi ha pocs topònims castellans 
( «Charco», «Madriguera») en la delimitació del nou terme de Callosa de Segura, en els segles 
XVI-XVII, mentre que hi apareixen el «Tossalet de l'Armarchal», «Molinel·lo», «el Portitxol» 
o «la senda d'Ametller» (NAVARRO 2001, pp. 144-157 i 233-234). Tossal de l' Amarjal era un 
topònim viu en 1729 (GIMÉNEZ FONT 2007, p. 357). A l'actual perifèria urbana d'Oriola es 
pot resseguir la petjada d'antigues propietats de famílies patrícies, el cognom de les quals 
remet a topònims del Principat, com ara la senda de Masquefa -població de la comarca de 
l' Anoia- o la senda de Cascant (e). 
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Oriola. El 1639, quan la ciútat hagué de reclutar amb urgència deu soldats, va recórrer 
a pregonar una crida en castellà, en una mesura que fins en aquell moment no té pa
ral·lelisme conegut7. Aquest fet es repetiria pocs anys més tard (A bad 1994, p. 323 ) 8

• 

En un municipi que, simultàniament, mantenia criteris rígids en favor de l'ús públic 
del català, aquest fet pot suggerir que el nucli de la població laboral jove no s'havia 
assimilat a la llengua que s'havia parlat a Oriola des de la conquesta. Tenint en compte 
els destinataris d'aquella crida, és versemblant plantejar que serien les generacions 
nascudes uns vint anys enrere les que haurien crescut a Oriola amb el castellà com 
a llengua pròpia. Aquesta cronologia, que ens fa destacar la dècada de 1620 com una 
conjuntura clau, remet a l'època en què trobem, en efecte, els darrers testimonis 
explícits del català com a llengua dels oriolans, no sense algun matís irònic que en 
subratlle també la forta castellanització. Seria el cas de l'anònim autor del Vexamen 
poètic a València i de mossèn Miquel Pons a Oriola, el 1625. Ja abans es poden com
provar indicis de canvi lingüístic respecte al clar predomini català de final del segle 
anterior9• També a partir del primer quart del Sis-cents es pot apreciar que el castellà 

7 La crida, pregonada el 5 de juliol, s'acordà el dia abans, sense fer esment de la llengua: 
«Determinà lo dit Illustre Consell que( ... ) es llançàs bando». La crida conté trets del català: 
«Oyt que us has en saber», «su Mages tat». Conclou, en català, amb el testimoni d' «haver pre
conisat la damunt dita crida y pregó en les quatre plases públiques de la present Ciutat en 
presència de moltes gens». Uns tres mesos després d'aquesta crida, per tal de cobrir l'abasta
ment de la carn, la ciutat envià Melcior Garcia perquè «acçedexca als llochs de Castella y hon 
sia necesari y convinga y compre lo ganado llanar de moltons y ovelles», la qual cosa justificava 
que l'acord es redactés excepcionalment en castellà: «Y per quant la dita substituçió ha de 
ser per a els Regnes de Castella provehexen que axí aquella com los demés actes es verteixen 
de llengua valenciana en castellana», Arxiu Municipal d'Oriola (AMO), dipositat a l'Arxiu 
Històric d'Oriola (AHO): Llibre contestador (1639), A-121. ff. 130, 419, 236-241. Uns 
anys abans, la ciutat discutí en català la concòrdia amb els dominics sobre la Universitat. El 
conveni es va redactar en castellà, una llengua que feia temps havien adoptat aquests religiosos, 
ibidem (1632), A-117, ff. 7-l0v. 

8 En 1642, el secretari dels estaments valencians, Marc Antoni Ortí, signava en català el 
document general, però tot seguit feia una nota específica sobre els soldats corresponents a 
Oriola i la seua rodalia en castellà. La ciutat trameté en castellà als pobles del Baix Segura, 
incloent-hi Guardamar, l'anunci d'aquesta lleva, AMO: Llibre contestador (1642), A-124, 
ff. 253-254 i 256-260. La crida pels carrers oriolans es féu en castellà. Ara, en un castellà amb 
menys interferències («Oid que os ago a saber», però hi apareix un «antigo»), llengua que 
s'empra també en el testimoni final (f. 262). En haver de fer la lleva, forçosa, la ciutat ho co
munica als pobles de la rodalia -escrits com a «Benchúser» o «Grancha»- en català, però 
en rep totes les respostes en castellà. Dues noves crides per reclutar soldats es van pregonar 
el mateix any en castellà a Oriola (ff. 272v-279 i 295). I.:any següent, per exemple, la crida 
per la festa del Corpus es féu, com era norma, en català, ibídem (1643), A-125, f. 125. 

9 Dins del que permeten les fonts, es detecta un avanç del castellà en les relacions entre els 
membres de l'elit oriolana a partir del primer quart del segle XVII, la qual cosa suggeriria un 
tomb cap_al castellà com a llengua ascendent a ·escala local cap a la primera dècada del segle 
XVII. A mitjan segle XVI, Xèrica escrigué en català a Oriola (AMO: Llibre contestador 
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guanyava espais en els usos administratius menys solemnes o públics, tant de l'admi
nistració civil com l'eclesiàstica. Es consolidaria així una dinàmica que, a llarg termini, 

(1553), A-67, f. 384). Llavors el conegut predomini de l'ús del castellà amb autoritats reials 
nobles i clergues tenia, amb tot, significatives excepcions a Oriola. En 1584, el municipi 
adreçava en català un memorial al rei (ibídem (1584 ), A-93, f. 321) o convidava en la mateixa 
llengua el senyor de la Granja de Rocamora a participar en la festa de les «glorioses santes 
patrones de aquesta Ciutat de la qual V M. es tan natural», encara que emprava el castellà 
amb el comte d'Albatera (ff. 239,230). En la correspondència de la ciutat de 1599, fan servir 
el català el jurat oriolà Vicent Ferrer, en un escrit expressiu sobre problemes seus particulars 
(AMO: Llibre contestador (1599), A.94, f. 530, entre d'altres), els cavallers Ramiro de Espejo 
(f. 555) iJ oan Benefa (ff. 613-617) o les autoritats municipals d'Alacant, Callosa, Elx, Oriola 
i Xàtiva (ff. 561, 576, 579v, 574, 599 i 601). El castellà domina les comunicacions amb les 
autoritats, però Oriola escriu en català al fiscal reial a València, f. 606. El 1602 la tendència és 
semblant. El català és la llengua de la correspondència d'Oriola amb Guardamar, Almoradí o 
Alacant (ibídem (1602), A-96, ff. 460,465 i 547v). També la de l'advocat Lluís Gomes, qui 
sovint recorda la seua condició de fill d'Oriola (ff. 502, 513 i 548), la dels cavallers oriolans 
Joan Masquefa o Josep Orumbella (ff. 471,476,491, etcJ o la que la ciutat fa servir sovint 
quan escriu al paborde de la Seu oriolana (ff. 450, 454v i 585), tot i que aquest, de València 
estant, li respon en castellà (ff. 444, 550-557 i 613). Potser ja és significatiu que don Luis 
Togores i la ciutat s'escrigueren en castellà (f. 472). Les actituds semblen comparables el 
1609. Membres de l'oligarquia oriolana fan servir predominantment el català per a comunicar
se amb la ciutat quan es troben a Madrid o Múrcia, una situació viscuda per Nicolau Viudes 
(ibidem (1609), A-100, ff. 408, 434-435v, 439-440v, 512, 514 i 516). També s'expressa en 
català, escrivint d'Oriola estant, el noble oriolà Pero Maça de Liçana (f. 474), així com també 
els municipis d'Almoradí, Guardamar o Alcoi quan escriuen a la capital del sud valencià. 
D'altra banda, J ayme Rossell, senyor de Benejússer, i Ramiro de Espejo, oriolà, segons indica, 
fan servir ara el castellà (ff. 375,403 i 500). El canvi es fa més apreciable el 1613, quan la ciu
tat i Pedro Masquefa, d'una família oriolana de relleu, s'escriuen en castellà-fins i tot sobre 
la sobtada malaltia de sa mare (f. 436)-, llevat de les instruccions oficials. També en castellà 
escriu el senyor de Coix, però la ciutat es comunica en català amb Diego Liminyana (ibídem 
(1613), A-103, ff. 440-447v., 500 i 498v-499). En anys posteriors, en la correspondència 
menys institucional predomina clarament el castellà. Tot i que la que es conserva no és tan 
representativa com abans, Ginés Tribes, de Callosa de Segura, escriu en català a Oriola en 
1624 (ibídem (1624), A-111, f. 405). Potser, les ciutats de València i Alacant van començar a 
escriure en castellà a la d'Oriola en 1643 (ibídem (1644), ff. 502 i 505), com continuaran 
fent després ( els registres municipals de València reprodueixen cartes en català a Oriola 
durant tot el segle XVII, Arxiu Municipal de València, p. e., Lletres de la ciutat (1619-1634) 
o ibídem (1684-1688), G3-59, ff. 69 i 130; G3-61, 3-IX, 25-IX, 6-XI-1687, però aquesta font 
potser no és ben representativa, ja que conté cartes en català a municipis de Castella i Aragó 
o, fins i tot, al de Marsella). Per aquelles dates, don Antonio Togores Masquefa, capità dels 
soldats oriolans i senyor de Xacarella, escriu a Oriola des de Tortosa en castellà, ibídem 
(1642), A-124, f. 346. També la ciutat adreça llavors en castellà escrits de caire no marcadament 
oficial a Francisco Córdova, un dels darrers advocats del municipi proclius a l'ús del valencià, 
ibídem (1643), A-125, ff. 188v~189v. Així, sembla que les generacions governants a Oriola 
entre 1620 i 1640 van consumar l'arrelament del castellà com a llengua vehicular interna, en 
la comunicació menys oficial i corporativa. Sobre els agents de la ciutat a la Cort, BERNABÉ 2007. 
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acabaria inclinant clarament el predomini lingüístic en favor del castellà, probable
ment entre la segona meitat del segle XVII i l'inici de la centúria següent (Montoya 
1987; Pitarch 2001). 

Aquesta cronologia apunta, doncs, que la dinàmica definitiva del desplaçament 
lingüístic prendria força precisament durant la davallada de la crisi del segle XVII, 
no, com vaig suposar inicialment, a partir de la catàstrofe que arribaria a mitjan 
segle, amb l'espectacular epidèmia de 1648. Podem imaginar, des de la dècada de 
1620, una Oriola abocada a la crisi, habitada sobretot per una base de població precària 
i econòmicament inestable, que en els censos apareixia sense dedicació o només 
com a treballadors. Cal pensar que els reclutaments en castellà de 1639 i 1642 s'adreça
ven a aquesta mena de gent 1°. Però també era aquest precari món del treball urbà el 
que responia a la demanda de braços i d'habitants que, durant generacions, experi
mentaria la comarca després de l'expulsió dels moriscos. El perllongat flux de po
blació oriolana cap als llocs repoblats i, més tard, cap als nous pobles de colonització 
pr~ocupà llavors les autoritats i és comprovable en els registres parroquials 11 • 

Es interessant observar que, en aquests casos, l'assentament rural posava en marxa, 
a més, una poderosa dinàmica demogràfica a la comarca, que contrasta fortament 
amb la imatge que ofereixen les parròquies d'Oriola. L'empenta demogràfica fou 
especialment forta als llocs de colonització recent, com Benejússer, o allà on prolife
rava certa «economia natural», com succeïa a Catral abans que les colonitzacions de 
Belluga en transformessen decisivament el paisatge (Millan 1984, pp. 33-41). Crida 
l'atenció, sobretot, la taxa perllongadament baixa dels matrimonis a Almoradí i les 
de matrimonis i baptismes a Sant J au me, la parròquia del Raval Roig oriolà, que de-

10 La identificació entre els homes reclutats per a la guerra amb França i la mà d'obra 
agrícola a la zona fou reiterada pel municipi. Oriola exposava àl rei que «esta totalmente 
exausta de gente de tal suerte que estamos en (sic) las cosechas de seda y trigo entre manos, y con 
excesivos salarios no se allan jornaleros que los recojan, asi por no auer gente como porque la 
poca que queda amedrentada, no osa parecer ni trabajar», ibidem (1640), A-122, f. 598 (12-V-
1640). I..:any 1624, Jayme Bastida, natural d'Oriola, escriu des de la repoblada Albatera en 
castellà, en contrast amb el veí de Callosa esmentat a la nota anterior (ibidem (1624), A-111, 
f. 423). Sobre el desplaçament de població urbana als llocs repoblats en 1609, MILl.AN 1984, p. 57. 
Un plantejament general sobre les comarques valencianes de llengua castellana, a SOLER 1977. 

11 El immigrats recentment de Castella, per tant, no serien decisius, sinó que es tractaria 
d'una redistribució per l'àrea rural dels segments relativament precaris, predominantment 
de llengua castellana, establerts ja prèviament a Oriola. Les poques xifres d'immigrants a 
mitjan segle XVII no mostren un corrent aclaparador procedent de Castella, encara que 
aquest flux hagué de ser prou més important al segle XVI (MILLAN 1984, p. 29). A Benejússer, 
en 1663-1673, els nuvis castellans, en general, són un 53% dels nuvis forasters, la qual cosa 
equival al 15% de tots els cònjuges. A la parròquia oriolana de Santa Justa, en 1651-1655, 
aquestes taxes són el 56 i 15%. A la primera meitat del segle XVIII el pes minoritari dels 
colons extracomarcals es confirma en els matrimonis de Benijòfar (MrLLAN 1984, pp. 40 i 
146; MILLAN 1988, pp. 472-475). Fou en plena època depressiva de la demografia oriolana 
quan la ciutat trobà alarmant el deteriorament de l'espai forestal (BERNABÉ 2007, p. 190). 
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via acollir població en bona part treballadora. Encara en la dècada de 1680, els matri
monis ací eren la meitat dels que havien estat sis dècades abans, la qual cosa remet a 
l'atonia de les oportunitats econòmiques per als sectors laborals dins l'àmbit urbà. 
Indirectament, això és congruent amb la imatge d'un barri popular, abans ben poblat, 
que no hauria retingut el mateix nivell de població quan l'agricultura s'intensificava 
a la comarca a final del segle XVII. 

Potser, doncs, el català oral es mantingué parcialment viu més temps en alguns 
dels nuclis urbans. En coneixem testimonis als processos judicials de l'Oriola de la 
fi del segle XVII (Montoya 1987). Eren carrers nous i perifèrics els que, poques 
dècades abans, el públic havia batejat com a «Maria de Pau», «de la Fusta» o «dels 
Pouets» (Ojeda 2007, pp. 53-54 ). Aquesta hipòtesi atorgaria algun fonament al que 
es desprèn de l'anècdota, procedent segurament de mitjan segle XIX, en la qual un 
oriolà catalanòfon, anomenat «tio Pàmies», afirmava que «en Oriola sempre s'ha 
parlat valencià» i que el contrari eren només «moes d'ara» (Oriola, referent 2007, p. 
56). Seguint la mateixa línia d'aquesta idea, es podria apuntar el que s'observa a 
Catral. En aquest indret prou perifèric de l'horta, la recuperació dels matrimonis i 
naixements fou especialment forta i primerenca, ja en la dècada de 1660, cosa que 
potser s'explica per l'existència propera d'importants aprofitaments na~urals. Preci
sament a la parròquia de Catral el castellà s'imposà des de 1656, és a dir dos anys 
abans que a la de la catedral d'Oriola, gairebé un lustre abans que a Benejússer i vora 
dues dècades abans que a la d'Almoradí, demogràficament poc dinàmica 12

• A la darre
ra dècada del segle, la pressió demogràfica acumulada a Catral es reflectí en l'intent, 
frustrat, de fundar un poble que no va arribar a rebre nom. La majoria dels colons 
-quinze de trenta-dos- vivien a Catral i, de manera sorprenent, l'acta notarial 
està tota sencera en castellà. Que la normativa que regulava el conreu 'i la vida del 
poble es redactés en castellà pot suggerir que els pobladors majoritaris -tot i haver
ne set d'Elx i sis de Crevillent- no eren capaços d'entendre bé els detalls expressats 
en valencià. Potser val la pena recordar que fou precisament en valencià que es van 
redactar les actes d'altres fundacions posteriors, com les de Molins, Benijòfar i Bigas
tre, on els pobladors oriolans podien tenir un pes més gran o, fins i tot; decisiu 13. 

12 A Benejússer el català domina els registres de baptismes i confirmacions, des de l'inici, 
en 1610, fins a una primera onada de forta presència del castellà en 1647-1653, en el primer 
cas, i en 1610, 1632 i 1649, pel que fa a les segones. En la llista de confirmació de 1617 
s'esmerça el castellà sols per a anotar la de «don Arnaldo Rosell hijo de don Jayme Rosell», 
senyor del lloc. Les confirmacions s'anoten en castellà des de 1653. En els baptismes, la clara 
represa del català des de 1656 decau definitivament en 1661-1666, Arxiu de Ntra. Sra. del 
Roser: Llibre de Baptismes (1611-1674). 

13 AHO: Protocol de Josep Carrover (1691 ), s/f, 6-V-1691. Dos dels colons de Catral, que 
apareixen al principi com a «Jusep» i «Andreu» Rivera, s'esmenten al final com a «Joseph» i 
«Andrés », mentre que tota la resta tenen noms castellans. A l'acta fundacional de Molins, 
ibidem Batiste Ramon (1696-1697), 2a part, ff. 395-4 lSv, els colons tenen noms en valencià. 
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Un darrer aspecte és el relatiu a les reaccions suscitades entre els coetanis pel des
plaçament lingüístic. El viscut a Oriola va afectar un espai amb certa càrrega simbòli
ca, com era el de la capital del sud valencià. Però va transcórrer en un context, en 
molts sentits, aliè a la càrrega que diversos nacionalismes posteriors atorgarien a 
processos semblants, per exemple a l'Europa central i oriental (Glotz 2004; Judson 
2006). Dir això, amb tot, obliga a matisar que no és gens fàcil d'esquematitzar a 
hores d'ara el paper d'aquest factor identitari en la vida pública de l'Oriola de llavors. 

De vegades s'ha donat per fet que el caràcter fortament oligàrquic del municipi 
reforçaria sistemàticament la castellanització. Aquesta perspectiva, però, resulta 
massa unilateral. Si tenim en compte, d'una banda, els usos lingüístics que s'imposa
ven a la capital del regne i, d'una altra, el probable procés de difusió del castellà 
entre la població del Baix Segura, el que crida l'atenció és el predomini de la llengua 
catalana en usos comunicatius per part dels membres de l'oligarquia fins entrat el 
segle XVII. No pot ser valorat d'altra manera, per exemple, que el jurat en cap, 
residint a València durant l'estada de la cort reial de Felip III, n'informés els seus 
companys d'Oriola en una carta on el castellà apareix només per reproduir una 
frase dita pel rei 14

• Dècades abans, en decidir fer una sumptuosa porta de la ciutat en 
el nou estil renaixentista, el municipi trià el valencià per a deixar-ne el record (Sanchez 
Mateos i Diz Ardid 2004, p. 44) 15

• En el primer quart del Sis-cents, juristes i lletraferits 
casolans o nouvinguts, com Antoni Almúnia i Lluís Ocaña, s'adreçaven en català al 
govern de la ciutat, tot al·ludint a la llengua que esmerçaven com a «nòstron parlar»16

• 

Un d'ells, Andreu Vilaró, era probablement veí del Raval Roig. Pel cap baix, és el que passa 
també amb el nom de cinc dels setze colons de Bigastre, en 1701, i amb els testimonis de 
l'acte, que eren llauradors, llevat d'un ferrer, tots veïns d'Oriola. Arxiu del Regne de València: 
Escrivanies de Cambra (1816), ff. 129v-143v. El promotor de la colonització a prop de Catral, 
el noble Ginés Juan Portillo, hagué de ser compilador d'un formulari de correspondència 
barroca, en castellà, que inclou algunes cartes seues de la darrera època foral (Formulario 
1733, pp. 61-62, 69, 109-11 O i 175-178) . Lacta de població de Coix en 1483 s'havia redactat 
en català (MILLAN 1984, p. 300). 

14 «Y aprés de averli donat la embaxada em dix. Yo creo muy bien todo cuanto me aueys 
dicho y me aueys echo muy grande seruis_io en ello y me acordaré de esa mi çiudad siempre 
que haya ocasión -La Reyna nostra señora està en Moluedre y se entetendrà allí fins al du
menge de Casimodo», el jurat en cap, Jaume Togores (València, 6-IV-1599), a la ciutat d'Orio
la, AMO: Llibre contestador (1599), A-94, ff. 550v-552. 

15 D'altres inscripcions en pedra del segle XVI i primera meitat del XVII, per exemple a la 
catedral o Sant Jaume, estan en llatí. Al campanar de la Seu hi ha uns grafits, potser del Sis
cents, en castellà, a l'antiga presó, i una altra inscripció medieval a l'escala, la llengua de la 
qual no es pot reconèixer, segons m'explica l'arqueòleg oriolà Emili Diz Ardid (SANCHEZ 
MATEOS i D1z ARDID 2004, pp. 46, 45). 

16 Lobra de MARTÍNEZ 1703 significà un canvi en aquest sentit. 
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Mossèn Bellot féu servir un castellà farcit de catalanismes, però no s'estigué de re
produir llargs textos en català, tot remarcant-ne «la gràcia» o reivindicant respecte 
p·er als que la parlaven. En algun concurs literari, a mitjan segle XVII, el valencià era 
reconegut precisament per a glossar símbols locals. Per damunt de tot, el que mereix 
més atenció és el fet que la ciutat es presentés públicament en català davant els orio
lans -amb l'excepció del reclutament urgent de soldats- a través de crides i bans. 
En aquests, els pares de la pàtria local feien avinents als veïns tota mena de notícies 
-de vegades, traduint del castellà el missatge que adés havien rebut de Múrcia- i 
d'instrucci?ns importants per al desenvolupament de la vida quotidiana de la gran 
majoria 17

• Es cert, però, que simultàniament la ciutat mantenia una correspondència 
en castellà cada vegada més intensa i que d'altres ciutats valencianes escrivien des de 
mitjan segle XVII a Oriola en castellà. 

En un context de forta castellanització social, però, el municipi va mantenir algun 
reducte significatiu, en el terreny simbòlic i social, a favor del valencià. Tot i el tras
bals demogràfic, probablement operat generacions enrere, això va poder mantenir 
el coneixement passiu i certa familiaritat amb el valencià que, en determinats contex
tos, es podia activar,. fins i tot, quan el castellà havia esdevingut l'única llengua ofici
al. Un cas tal vegada representatiu pot ser el de mossèn Marcel Miravet~ de Maceres. 
Aquest il·lustrat i filantrop oriolà del segle XVIII fou rector de la parròquia de Car
dona, a Catalunya, entre 1757 i 1761. No només el nou rector es posà a predicar en 
català de seguida, tot i declarar que havia fet els seus estudis en castellà i que no par
lava valencià. Potser és més significatiu encara que, a la seua mort a final de la centú
ria, mossèn Miravete diposités com a llegat al Seminari oriolà la còpia dels sermons 
que havia predicat a Cardona, sense traduir-ne al castellà més que una mínima part, 
amb la confiança que resultarien útils als possibles lectors18

• Potser, doncs, el reducte 

17 Per exemple, en 1697 una crida comunicà als veïns que una recent sentència manava que 
el senyor de Xacarella «no impedeixca a la dita Ciutat ni a sos vehins lo ús dels herbatjes ni 
ampidisca cassar y fer lleña de lo terme de dit lloch», AMO: Llibre contestador (1699), ff. 
549-550. 

18 Tot i la manca d'obres en català a la biblioteca del Seminari, la confiança de Miravete po
dia estar fonamentada, si recordem que el rector de Redovà disposava del Promptuari moral, 
sagrat y cathecisme doctrinal, escrit per Pere Salsas i editat en 1754-1757 a Barcelona (MATEO 
RIPOLL 2002, pp. 152-155; ÜRIOLA, REFERENT 2007, p. 54). En l'exposició «Al Lector», mossèn 
Miravete explica que «Ban formados con estilo de Pastor, y en èl idioma cathalàn, pero no por 
esso dexaran de serle algo utiles; pues es un cataldn claro, y menos repugnante al dialecto castellana, 
de manera, que quando puntualmente no entiendas las mas de las voces, principalmente si también 
ignoras la lengua de Valencia, entenderds por lo menos el concepto. Si acaso fueres inteligente en 
este idioma, disimula algun os yerros en el escribir, maxime en los primeros sermones, pues huve 
de aprehender esta lengua a fuerza de estudio por precision; y jamàs la avia ablado, como ni el 
valenciana. A dos meses que residí en Cardòna, prediqué el primer sermon.» C autor explica la 
seua parla castellana des d'un punt de vista personal, sense fer esment de la seua condició 
d'oriolà. En el sermó de sant Tomàs (7-III-1760) es refereix a «un extran~er com jo», que 
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identitari que acompanyava la forta consciència local abans de la supressió dels Furs 
va afavorir certa familiaritat amb la llengua catalana, que s'hauria transmès generaci
ons enllà de la consumació del canvi lingüístic. De la mateixa manera, dècades després 
de la Nova Planta, es reclamava a Oriola el coneixement del català per a accedir a 
determinats càrrecs (Pitarch 2001, p. 48; Galiano 1999, p. 93; Millan 1984, pp. 129-
130; Roura i Aulinas 2006, pp. 82-85), es mantenia el sermó del dia de sant Vicent 
en valencià o el vincle local amb la monarquia espanyola se simbolitzava sistemàtica
ment amb l'emblema de les quatre barres. Això darrer es mantindrà fins enllaçar 
amb l'Estat liberal, una vegada superat el parèntesi centralista i oligàrquic del mode
rantisme, el segle XIX19

• La identitat local, pilar inexcusable de la identitat espanyola, 
qu~dava també indestriablement lligada al record del passat valencià. 

Es un llegat complex, doncs, i amb moltes cares alhora, però que no permet parlar 
de trencament. El canvi lingüístic, en bona part exempt de dramatisme, ens ha deixat 
en d'altres camps prou petjades que, afortunadament, no justifiquen avui una mirada 
simplement de pèrdua i desfeta20

• I és en aquest sentit de futur que crec que cal en
tendre el missatge cívic de les jornades que avui encetem. El valencià afortunadament 
ha sobreviscut, per damunt de la marginació imposada i el pragmatisme miop de 
molts dels que podien fer-lo servir. Ací i allà ens ha deixat prou rastres de la seua 
presència des de Xixona fins a la Foradada, que avui són objecte d'estudi. Amb el 

devia excusar-se de «parlar a tan sabi concurs en idioma tan divers de aquell, que los estudis 
castellans des de los anys primers me ensenyaren, pug ab veritat dir que no sé parlar per ser 
principiant en las difícils expresions de esta llengua». De tota manera, cal destacar que Miravete 
redactà també en català les notes personals que acompanyen aquests sermons, com ara «No 
està predicat, ut hic jacet; lo reduí molt més en altra llibreta; y anyadí altras espècies» o «Per 
averse quedat sens acabar de escriurer esta Prèdica per lo viage ... » , Biblioteca del Seminari 
d'Oriola:Jesuxto. Predicada. Oraciones panegyricas y morales. Díxolas Dn. Marcelo Miravete 
de Masseres, cathedrdtico, y colegial del Seminario del Tridentina de su patria Orihuela, reyno de 
Valencia, vols. IV i Ill, s/f. Cal destacar que la parròquia de Cardona fou un favor obtingut 
de la Cort i que mossèn Mira vete coneixia «que como Parrocho he a mi Puebla de predicar y 
mas aviéndolo de hazer en el idioma del País, que es Cataldn». La resta dels seus sermons, 
entre d'altres, per la Festa d'Elx, són en castellà. Pot ajudar a valorar la predicació en català 
de l'oriolà Miravete el fet que, per les mateixes dates, algun clergue il·lustrat, nascut i criat a 
la Catalunya central, tenia certes dificultats per tal de fer el mateix a d'altres trones del Prin
cipat (PLADEVALL r ARUMí 2000, pp. 159-160). 

19 L'escut del jutjat d'aigües d'Oriola, fundat amb nous estatuts a l'inici de la dècada de 
1840 pel moderat Andrés Rebagliato, està format de castells i lleons, de manera excepcional 
a la ciutat. 

20 No hi fa al·lusió el murcià CASCALES 1874, pp. 76,509, qui escrivia el primer quart del se
gle XVII, tot i que comenta l'acollida a Jaume 11, a final del segle XIII, per part de la població 
local ( «eran los mas catalanes y aragoneses, y en tan poco tiempo como había pasado de la po
blación acd, no había perdido la vasija el sabor de lo que recibió primera») i que arreplega la 
creació de la diòcesi oriolana, el segle XVI. Ara com ara, sembla que el primer a deixar cons
tància que a la comarca es parlava castellà fou Cavanilles, a la fi del segle XVIII. 
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record d'oriolans destacats que estimaren el valencià i la ciutat on havien nascut, com 
l'advocat misser Antoni Almúnia, l'historiador mossèn Pere Bellot, el bisbe Joan Garcia 
d'Artès, l'il·lustrat Miravete de Maceres, l'advocat i escriptor Rafael Blasco, el pin
tor Joaquim Agrassot o el poeta Miguel Hernandez Gilabert, podem dir que és una 
satisfacció acollir els treballs de l'Acadèmia i contribuir així a la vida i al nivell científic 
del valencià (Oriola, referent 2007, pp. 55-63). Acollir aquest acte ens duu també a 
esperar que les autoritats facen tot el possible per a donar a conèixer la nostra ciutat en 
l'àmbit de la cultura valenciana i consolidar i normalitzar els vincles que avui reforcem. 

Hi ha maneres diverses de considerar un llegat. En aquest cas m'estime més la que 
proposa un poeta actual, Juan Ramón Torregrosa, fill d'aquestes terres. També ell, 
nascut al camp de Guardamar -de llengua castellana, a diferència del nucli urbà-, 
ha pogut recordar en el seu poema «A un món extingit» la vida lenta i a prop de la 
naturalesa d'un altre temps, amb tota la càrrega de mots: 

un parlar sentit, de veu ingènua i sàvia, 
olivera, gibrell, companatge, 
bòria, tarquim, 
prodigi de mirar, sentir, tocar 
i creure en el foc i en la nit i créixer ... 

Cap al final, però, el poeta adult es reconeix en una actitud fèrtil: 

la bellesa atzarosa, l'entusiasme 
infantil de guiar, davall la mirada 
protectora d'un déu que assent, 
l'aladre que s'enfonsa dins la terra. 

Torregrosa, company meu del batxillerat a Oriola, traduí el seu poema al valencià per 
a ser publicat en un Llibret cultural a Gandia. Encarar cap al futur aquesta herència és 
una tasca que forneix prou estímuls per millorar el nostre present d'una manera positiva, 
aliena a la simple enyorança immòbil. En una versió moderna del vell Ausiàs March es diu 
precisament que «Aquell amor que a la nostra carn hi ha / no fica al cor el cuc infatigable». 

Regidors municipals, acadèmics, investigadors, senyores i senyors: que un ànim 
semblant ens acompanye ara i per molts anys2 1

• 
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