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Oriola és la ciutat més mo-
numental del sud valen-
cià, i conserva algunes jo-
ies arquitectòniques ame-

naçades pel pas del temps i el
desinterés de l’Administració
que no en garanteix la conserva-
ció. El palau dels Ruiz de Vila-
franca, anomenada Casa de l’In-
quisidor, va ser enderrocat per
un particular l’any 2002, la casa
Racionalista també ha estat des-
truïda, excepte la façana.
Aquests edificis estaven conside-
rats com a Béns d’Interés Cultu-
ral (BIC) per la Conselleria de
Cultura, que aprovà el 1994 un
pla especial de protecció del cen-
tre històric. Però s’ha fet ben
poc, els temps transcorre i els edi-
ficis van caient. A més, l’Ajunta-
ment ha especulat amb la possibi-
litat d’aprofitar l’enderrocament
il·legal per a fer una enorme pla-
ca que alteraria la trama històri-
ca, teòricament protegida. A ho-
res d’ara hi ha molts edificis pro-
tegits amb risc de destrucció com
són la torre d’En Vergonyes, o el
temple de Sant Agustí, tancat fa
vint anys, com també ho va estar
l’església de la Mercé fins que es
va ensorrar una vesprada d’estiu.
Des de fa anys diversos
col·lectius cívics han denunciat
aquesta situació d’abandó, però
tradicionalment no han rebut
cap resposta. L’Ajuntament
rebutja aquestes crítiques assegu-
rant que s’està invertint “més
que mai” en la conservació del
patrimoni, el problema és que
molts dels monuments deterio-
rats són propietat privada o del
bisbat. Pepa Ferrando, regidora
de Patrimoni, recorda que l’any
passat es van declarar dos BIC,
el Reial Monestir de la Visitació
(Saleses) i el Santuari de la Nos-
tra Senyora de Montserrate.

La situació de degradació del
patrimoni va obligar, al mes de
novembre passat, el Consell Va-
lencià de Cultura a emetre un in-
forme contundent en què alerta-
va del “lamentable estat de con-
servació del patrimoni urbanístic
i monumental oriolà”. Però no
s’ha fet gran cosa. Davant
d’aquest panorama s’han co-
mençat a recollir signatures, en-
tre les quals figuren les de l’arqui-
tecte i poeta Gaspar Jaén, els
exrectors d’Alacant i València
Andrés Pedreño i Pedro Ruiz, el
catedràtic Joan Romero i els pro-
fessors Manuel Alcaraz, Francis-
co Moreno, Emilio Laparra, An-
tonio Escudero, Carlos Barciela,
Enrique Giménez, Armando Al-
berola, Glicerio Sánchez, Joan
Mateu o Jesús Millan, entre al-
tres. En total ja hi ha més d’un
miler de signatures que conside-
ren “inacceptable” que l’informe
del CVC quede en “paper mu-
llat”. Les situacions que més risc
i deteriorament tenen són la
plaça de la Pia, el carrer de la
Fira i la Catedral (zona de la des-
apareguda Casa de l’Inquisidor),
l’església de Sant Agustí i la torre
d’En Vergonyes, resta de la mura-
lla medieval sobre la qual hi ha
un dipòsit d’aigües i creixen les
paleres. Els signants del manifest
consideren que l’Ajuntament i la
Generalitat “han d’aplicar amb
diligència” les recomanacions
del CVC, i que s’amplie la decla-
ració de BIC a tot el conjunt his-
tòric d’Oriola. Aquesta deman-
da ha estat rebutjada pel govern

municipal del PP i per un infor-
me de la Conselleria, avalat per
un arquitecte la vinculació del
qual amb l’Ajuntament ha estat
denunciada per l’oposició. Tot
això, a més, quan el centenari del
naixement del poeta Miguel Her-
nández, l’any vinent, torna a si-
tuar la ciutat en el centre d’aten-
ció cultural.

La regidora del PP té una vi-
sió ben diferent de la situació.
Pepa Ferrando recorda les inver-
sions milionàries que les adminis-
tracions estan aprovant per la
conservació del patrimoni monu-
mental d’Oriola. “Estem treba-

llant cada dia, però hi ha molt
per fer”, admet Ferrando, que re-
corda que la torre d’En Vergon-
yes és privada, que l’església de
Sant Agustí pertany al bisbat o
que en la Casa de l’Inquisidor els
veïns donen suport al projecte
municipal de la plaça nova.

Per a entendre l’abast i la
importància del patrimoni
de la capital del Baix Segu-
ra, cal repassar-ne un poc

la història. Oriola està situada a
les faldes del tossal de l’Oriolet,
el riu Segura creua el nucli his-
tòric. La ciutat ha estat un centre
de poder polític i religiós impor-
tant, des del segle XIV fou capi-
tal de Governació del sud de l’an-
tic regne valencià, al sud de Xixo-
na, bisbat independent des del
1564 i va tenir universitat des del
segle XVI fins al XIX. En el segle
VIII, l’any 713, la ciutat és presa
pels musulmans, que en detin-
dran el poder fins al 1242, quan
la ciutat és reconquistada pels
cristians i s’incorpora a la Coro-
na d’Aragó. Un barri molt lligat,
segons la llegenda, a aquest pro-
cés és l’antic Raval Roig. Arran
de la conquesta, les muralles són
ampliades i la ciutat, entre els se-
gles XIII i XIV, creix amb tres
parròquies: Sant Salvador (la ca-
tedral, l’exponent més meridio-
nal de l’anomenat gòtic català),
les Santes Justa i Rufina, i Sant
Jaume; al costat d’aquestes parrò-
quies estaven els hospitals respec-
tius (Corpus Christi, San Salva-
dor, Sant Bartomeu i Sant Julià).
Al segle XV Oriola té quatre con-
vents i dos monestirs, la construc-
ció del primer pont de pedra és
del 1451 i l’any 1551 Ferrando de
Loaces funda el col·legi de Sant
Doménec; al segle XVIII arriben
a comptabilitzar-se deu con-
vents, cinc ermites, tres parrò-
quies i el seminari de Sant Mi-
quel. L’arribada del ferrocarril
l’any 1882 deixarà pas a nous
eixos urbans i facilitarà la cons-
trucció de l’eixample.

Durant la setmana de
Falles, com que els ca-
rrers s’omplin de
gent, de ninots i de

soroll, per no destorbar, hem
viatjat amb la família. Ho fem
cada any, si no hi ha impedi-
ment. I el viatge ens ha eixit
redó. N’hem gaudit a pler i
hem carregat piles. En tornar,
però, quan m’han preguntat
com havia anat, només he sa-
but dir “molt bé”. M’he desco-
bert mancat d’anècdotes i
d’arguments demostratius de
l’èxit del viatge, i no en tinc
dubte, que ha sigut un èxit.
Ara bé: no ens ha passat res
d’extraordinari. Si ens hague-
ren robat el volant del cotxe,
si algú de nosaltres s’haguera
trencat un omòplat, si ens ha-
guérem perdut pel bosc o s’ha-
guera encés la nevera de la
casa on residíem, el relat hau-
ria sigut sucós. Però no. Ja ho
he dit: res per contar. I per
això, l’èxit. “La felicitat és in-
descriptible”, escriu el peruà
J. R. Ribeyro, en el seu lúcid
llibret Prosas apátridas. La li-
teratura necessita conflicte, i
el nostre viatge ha estat
exempt de conflicte. Hauria si-
gut més literari, potser, que-
dar-se a la ciutat, enmig dels
coets i les xarangues. Això em
fa pensar si algun dia escriuré
unes memòries. Potser no. La
meua vida no té grans desgrà-
cies ni episodis èpics, tot hi és
lletra minúscula, aventures de
butxaca, conflictes de carre-
ró. Però el mateix Ribeyro, en
el mateix llibre, me’n fa dub-
tar: “Per a escriure no cal bus-
car aventures. La vida, la nos-
tra vida, és l’única, la més
gran aventura. L’empaperat
d’un mur que vam veure du-
rant la infància, un arbre a
l’horabaixa, el vol d’un ocell,
aquell rostre que ens va sor-
prendre al tramvia, poden ser
més importants que els grans
fets del món. Potser quan hau-
rem oblidat una revolució,
una epidèmia o els nostres pi-
tjors avatars, conservarem el
record del mur, de l’arbre, de
l’ocell, del rostre. I si queden,
és perquè alguna cosa els feia
memorables, alguna cosa hi
havia en ells d’imperible, i
l’art sols s’alimenta d’allò que
continua vibrant en la nostra
memòria”. Convincent, Ribe-
yro. Escriuré, potser, unes me-
mòries. Però no ara. Tot arri-
barà. En tot cas, cada dia tinc
més clar que el problema de la
literatura, i de l’art en gene-
ral, no rau en què dius, sinó
en la manera com ho dius. Co-
nec lletraferits que es tren-
quen el cap buscant el tema
ideal per a una pròxima
novel·la. Error. El tema no es
busca; floreix, ell sol, dins de
nosaltres. Si un llibre triomfa
pel tema, quan canvies de te-
ma estàs perdut. L’escriptor
de veres captiva siga quin siga
el tema, perquè el vertader ar-
gument és ell, l’home —o la
dona—, que és l’estil. I el lec-
tor madur vol això: un estil,
una veu seductora, tant fa si
parla d’omòplats, de murs em-
paperats, de neveres en flames
o de rostres trobats al tra-
mvia. Ara bé: hi cal el conflic-
te. Una mica, si més no, de
conflicte. Encara que siga sub-
til, secret o recòndit. Sense
conflicte, no hi ha literatura.
La felicitat, com diu Ribeyro,
és indescriptible.

Una ciutat amb
molta història

Una joia monumental en perill
Un miler de signatures consideren “inadmissible” que les recomanacions del Consell

Valencià de Cultura sobre la conservació del patrimoni d’Oriola queden en paper mullat

Indescriptible
MANUEL BAIXAULI

Dalt, l'antiga plaça Pia, avui
batejada com a plaça del
Marqués de Rafal. Baix, un
aspecte de la torre d'En
Vergonyes. / david rodríguez

L’Ajuntament assegura
que s’està invertint
“més que mai”
en el patrimoni
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Ve de la pàgina 1
El llarg període sense gravar no
significa que Remigi Palmero ha-
ja deixat de compondre i d’ac-
tuar: els onze talls de Sense co-
mentaris són una tria, entre dese-
nes de cançons, prèviament expe-
rimentades en una cinquantena
d’actuacions amb veu i guitarra
els darrers dos o tres anys, un
bagatge que ha estat útil a l’hora
d’entrar en l’estudi de gravació.
“Com a guitarrista mai no he
anat de virtuós, però partia d’un
treball amb la guitarra de fa molt
de temps i tenia molt de mate-
rial”, comenta. Però la gravació
no ha estat senzilla. “No era cons-
cient de la faena que suposa gra-
var amb una guitarra. De fet,
sempre he tingut bastant gent,
però aquest disc m’ha costat més
que si haguera treballat amb ban-
da”, explica, i es remunta a molt
de temps enrere per explicar la
seua relació amb aquell instru-
ment. “Jo vaig començar a tocar
la guitarra com a teràpia pura i
dura, perquè de nan tenia el siste-
ma nerviós molt inestable. L’ofi-
ci familiar era el de carnissers i
això a mi no m’assentava molt
bé”, confessa. D’ací passem als
seus inicis, a dihuit anys, com a
guitarrista d’Els Cinc Xics, o a la
seua arribada a València, al barri
del Cabanyal, l’any 1967 —“vaig
tenir sort de conéixer-lo en aque-
lla època, bastant més divertit
del que és ara”, evoca— o a les
seues teories sobre l’escena musi-
cal en valencià o la fuga del mer-
cat en castellà a Miami. Remigi
Palmero ho aprofita per a re-
moure alguns tòpics sobre músi-
ca. “Darrerament s’ha frivolitzat
un poc sobre el tema del mestiss-
atge, perquè els últims 50 o 60
anys està tot gravat”. O l’aplica-
ció del concepte de mediterrani-
tat a la seua música. “Hi ha una
certa confusió en aqueix rotllo.
El que hi havia de mediterrani en
la música meua o de Bustamante

ve de la cançó popular d’aquell
moment, amb Celentano, o la
chanson francesa de Jacques Brel
i Aznavour”. A Palmero tampoc
no li agraden les etiquetes i no es
troba còmode amb la definició
de cantautor. “Més aïna, m’eng-
lobaria en la manca de definició.
Sóc un experimentador, no sols
estic interessat en la música. De
fet, durant els 20 anys que he
estat a València, he tingut més
contacte amb pintors. Les etique-
tes o les definicions són una
al·lucinació, coses que es necessi-
taven per a les prestatgeries de
discos. Però en l’era d’Internet…
Fem música”. Posats a definir-se,

Palmero opta pel terme “transau-
tor metàl·lic”, una adaptació ca-
solana del terme trascantautor
que s’aplicava a si mateix un altre
heterodox, Jaume Sisa.

Debats impossibles a banda,
quan encara no ha acabat la
promoció i el rodatge de Sense
comentaris, Remigi Palmero fa

voltes a un parell o tres més de
projectes, un disc instrumental,
un altre de cançons en castellà
i, si li queda temps, la reedició
en CD del senzill Emparín
(1992), un treball del que con-
fessa. “m’interessa molt pel que
fa a la composició”. I tornem a
parlar de la crisi i d’una citació
de José Luis Sampedro que diu
més o menys que no es pot inter-
pretar el moment actual com
una simple crisi econòmica, si-
nó com “la crisi d’una civilitza-
ció que no pot anar mes enllà”.
A Remigi Palmero, ja ho sa-
bem, no sols l’interessa la músi-
ca.

Els racons de la memòria
Isabel-Clara Simó

Edicions 62
Barcelona, 2009. 147 pàgines

FRANCESC CALAFAT

Isabel-Clara Simó és una de
les signatures més conegudes
i prolífiques de la literatura
en català. La seua prosa és

clara, feta amb ofici, i no perd mai
de vista la sofisticació ni el tall
incisiu. La novel·lista d’Alcoi ha
fet de l’escriptura una declaració
de vida. Escriure ficció és, com
diu l’autora, actuar com un déu
petit que manega la vida dels al-
tres i pinta universos, alhora que
és “un miserable captaire que està
al marge i no vol estar-ho”. Tot
plegat, escriure és un verí que
l’obliga a veure el món a través de
la lletra impresa. Al llarg de la ja
extensa trajectòria com a periodis-
ta i narradora ha conegut, segons
les seues paraules, un nombre im-
mens de persones, algunes de gran
vàlua. I per aquesta raó li calia
consignar-ho. Li urgia fer reco-
neixement personal de les que més
empremta li han deixat. Per tant,
Els racons de la memòria fuig de la
literatura intimista i s’acosta a
l’evocació de persones i de mo-
ments significatius lligats a la bio-
grafia literària d’Isabel-Clara Si-
mó. En la llista de personatges
que hi desfilen predomina la gent
de lletres, però no hi falten els ar-
tistes plàstics i els polítics

El punt fort de llibre rau en el
fet que l’autora parla sense em-
buts en la llengua, i s’expressa
amb total sinceritat. Així, al cos-
tat de l’admiració o el respecte
per un personatge, en fa surar els
punts dèbils i les desavinences.
En aquest sentit, no tenen pèr-
dua els passatges dedicats a Joa-
quim Molas i els “moletes”, Jo-
sep Pla, Marta Pesarrodona o
Jordi Pujol, a qui deixa fet un
nyap. La veneració recau, entre
altres, en Salvador Espriu, Joan
Fuster, Ricard Salvat, Montse-
rrat Roig i Pere Calders.

Encara que l’autora alcoiana re-
sideix des l’any 1967 al Principat,
viu amb un peu al seu país d’ori-

gen, sempre atenta a les coses que
hi ocorren. Per això no podien fal-
tar pagines emotives a la seua ciu-
tat, al seu pare i a l’estada a Valèn-
cia, on la figura fulgurant de Fus-
ter —acompanyat de la de l’ama-
tent Sanchis Guarner, que sovint
feia la feina de formigueta— li can-
vià la vida, a ella i a molts altres,
perquè els descobrí una llengua,
un país i una manera determinada

de fer cultura. Cap al final de lli-
bre, l’autora desatén el seu consell i
desarma el lector en abocar-li una
experiència personal: la pèrdua del
fill. I fa ben fet, perquè són els ins-
tants més intensos i commovedors.

Els racons de la memòria ofe-
reix diversos nuclis temàtics d’in-
terés. El més cridaner fa referèn-
cia a la vida literària en el nostre
idioma. El gremi, com a tot

arreu, és sanguinari, com
deia Fuster. A l’autora, la co-
existència d’interessos i d’ob-
jectius diferents i contrapo-
sats no li fa nosa, ja que, se-
gons com, les divergències
poden ser productives. El
que li provoca amargor i una
recança profunda és que, per
les circumstàncies del país,
aquelles diferències esdevin-
guen muralles insalvables i
que alguns creadors de relleu
acaben arraconats i oblidats.
La manca de sincronia entre
el món dels literats i la políti-
ca i sectors socials fa que la
vida cultural travesse a hores
d’ara un moment poc grat.
Un altre punt rellevant és
veure a través de la trajec-
tòria d’Isabel-Clara Simó
una radiografia, parcial és
clar, dels afanys dels escrip-
tors des dels anys setanta fins
a l’actualitat. La voluntat de
ser escriptora professional
l’ha duta a conrear l’article
d’opinió i a col·laborar en

ràdio i televisió, i participar i con-
tactar amb tota mena activitats i
associacions.

L’únic que lamente del llibre és
que curtege en excés i que, d’al-
guns noms, se’n diga massa poc.
Tant se val. Els racons de la me-
mòria ofereixen prou estímuls per
passar una bona estona i conéixer
una mica més les ombres i les
llums de la nostra vida literària.

UN PAÍS DE PARAULES

Amistats venerades

Un gest de Remigi Palmero. / JESÚS CÍSCAR

Pudor
No vull referir-me a la pudor
(la mala olor) que fan última-
ment certs episodis de corrup-
ció que són de sobres cone-
guts: els diaris en van plens de
gom a gom. Ni tampoc a la
falta de pudor (de vergonya)
que ostenten els subjectes
—actius o passius, presump-
tes o confessos— del desfica-
ci. Vull fer referència a l’ús in-
correcte que es fa de les cons-
truccions anomenades de rè-
gim preposicional de substan-
tius de l’àmbit dels sentits,
com ara fer pudor, olor, aro-
ma, perfum, tuf, gust, sa-
bor… En valencià, contrària-
ment al castellà, la preposició
que introdueix el comple-
ment en aquestes construccio-
ns és de, i no a. Així, cal dir
que una roba fa pudor de
suor, o que un xiclet fa gust
de menta, o que un suavitzant
fa olor de roses, o que una
aula fa tuf de rabosot, i gaudi-
rem, doncs, del perfum de ges-
mil dels capvespres d’agost o
de l’aroma de café de la mati-
nada El lector es deu haver
adonat que molta gent, més
de la que caldria, fa totes
aquestes construccions amb
la preposició a, a la manera
castellana. No hem d’oblidar
que els estrangerismes sintàc-
tics, com que no són tan crida-
ners com els lèxics, són els
més perillosos i acaben desvir-
tuant un idioma.
L’explicació de la falla
Parar-me a llegir “l’explica-
ció” de la major part de les
falles del cap i casal em pro-
voca, gradualment, un desfi-
ci lingüístic, una sensació de
donar-ho per perdut i, final-
ment, un enuig contra l’Ad-
ministració competent (?).
M’explicaré: desfici lingüís-
tic, perquè, deformació pro-
fessional, em fa ganes de
traure el bolígraf roig i co-
mençar a corregir les barba-
ritats ortogràfiques i grama-
ticals “perpetrades” per no
sé ben bé qui; donar-ho per
perdut, perquè és lamenta-
ble que en un país en què
tot l’alumnat ha cursat, al-
menys, l’assignatura de va-
lencià en el període educa-
tiu obligatori, encara es per-
meta el luxe de cometre
aquestes errades tan gros-
ses, com si aquesta assigna-
tura fóra una “maria” (que
ho és moltes vegades); i
enuig contra l’Administra-
ció, perquè, si no vaig errat,
les Falles depenen de la Jun-
ta Central Fallera, que al
seu torn està tutelada per
l’Ajuntament de València,
que, com a organisme ofi-
cial, ha de vetlar per l’ús i la
dignificació de la llengua
dels valencians i està obligat
a aplicar-hi la normativa
gramatical vigent, que n’hi
ha. No és descoratjador que
trobar una falla amb les ex-
plicacions ben escrites siga
l’excepció? Voldria fer una
proposta a l’autoritat muni-
cipal: en els pròxims esdeve-
niments patrocinats per
l’Ajuntament, si els rètols
van també en castellà o en
anglés, que hi posen també
faltes d’ortografia, i així po-
dran dir que han col·locat
les tres llengües al mateix ni-
vell. Fem tracte?

“Darrerament s’ha
frivolitzat un poc
sobre el tema del
mestissatge”

NORMA I ÚS

JOAN RAMON BORRÀS

Isabel-Clara Simó / JESÚS CÍSCAR

El més cridaner fa
referència a la vida
literària en el nostre
idioma
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