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UNA NOVA PERSPECTIVA
Normalment hom afirma que al País Valen-
cià els dominis lingüístics del català i el 
castellà s'han mantingut invariables des del 
període de la reconquesta. El nostre cas, 
doncs, no fóra un cas com el del basc, el 
retrocés del qual ha estat notable i és co-
negut en èpoques històriques. Com a norma 
general, un fet determinaria el dualisme 
lingüístic del vell regne: la repoblació ca-
talana al litoral i aragonesa a l'interior.
Dins aquestes línies fixes a penes hom po-
dria assenyalar excepcions. Llevat dels ca-
sos d’Asp i de Montfort, tan sols la co-
marca del Baix Segura representaria una 
alteració sensible del domini català. Dins 
els seus 1.014 km2 només dos punts —Guar-
damar i Barba-roja, aquest darrer situat 
dins el terme municipal d'Oriola— conser-
ven actualment la llengua catalana.* 1 4
Cal reconèixer d’entrada que el tema és 
pràcticament verge, com ho és una part 
considerable dels més peremptoris proble-
mes històrics del sud valencià. Naturalment, 
ací no pretendrem d’oferir-ne cap solució 
definitiva. Com a màxim es tractaria d’es-
bossar una hipòtesi que puga obrir nous 
camins a un tema que fins ara ha estat 
tractat lleugerament. Hom pot establir com 
a base que cal partir d’una clara diferen-
ciació entre prohibició oficial i desaparició 
de l’ús de la llengua: la primera es dóna 
amb caràcter general després del triomf
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1. San c h is Gu ar n er , M.: «La frontera lingüís-
tica en las provincias de Alicante y Murcia», Cua-
dernos de geografia, Universitat de Valencia, n." 13 
(1973), pp. 15-29.

«botifler» a la guerra de Successió; la se-
gona afecta llocs molt concrets. Així, doncs, 
sembla lògic entendre la qüestió del canvi 
lingüístic com un problema de població. 
D’altra banda, hi ha la dificultat de desco-
brir la llengua parlada a partir dels textos 
escrits.

DEMOGRAFIA AL BAIX SEGURA
L’anàlisi de la repoblació d'Oriola conse-
güent a la reconquesta ens exhibeix un 
quadre d'estrats castellans i catalans fins 
al començament del segle xiv. És, també, la 
situació d’Alacant, Elx i les Valls del Vina-
lopó. Malgrat tot, la majoria dels habitants 
de la zona serien catalans. Així ens consta 
per testimonis posteriors i per la joia amb 
què hi fou rebut Jaume II quan ocupà les 
terres al sud de Biar-Busot, segons un autor 
tan poc sospitós com Cáscales.2
Molt més problemàtic es presenta l’estudi 
de la demografia comarcal al llarg de l’Edat 
mitjana. Ni tan sols els registres del mora- 
betí —segons els estudis que n'ha fet el 
doctor López Elum, de la Universitat de 
València— ens permeten de conèixer res 
més que les xifres corresponents a dos anys 
del segle xiv. La manca d’estudis al nivell 
que ací interessa impedeix, per ara, de 
precisar els moviments demogràfics d’a-
quest llarg període. Tanmateix, podem as-
senyalar l’escàs poblament del Baix Segura, 
de manera que mai no va arribar a la den-
sitat mitjana del País Valencià.3 Aquest fet

2. Cás c al es, Francisco: Discursos históricos de la 
muy noble y muy leal ciudad de Murcia y su 
reino. 3.‘ ed., Tomel y Olmos, Múrcia 1874, p. 76.
3. Pér ez Pu c h al , Pedro: La población del País 
Valenciano hasta la época estadística. Suplement 
de Saitabi, Valencia 1972.

és emmascarat per la gran població d’Orio- 
la, que sempre cal referir al seu extens ter-
me, identificat pràcticament amb la comar-
ca. La impressió era reflectida així, al co-
mençament del segle xvn, per mossèn Pere 
Bellot:

«Algunos se admiran de ver que una tierra 
como ésta sea tan falta de gente teniendo 
tanta y tan buena huerta y tales y tan fér-
tiles campos. Muchas causas se pueden dar. 
La primera, las muchas guerras que des-
pués de la conquista ha tenido, en las cua-
les muchos se iban y muchos morían, y 
todos se hacían pobres. La segunda y más 
principal, es las muchas pestilencias que 
han pasado por ella...»*

I encara hom podria afegir el caràcter ar-
bitrari de la dominació senyorial —les «mu-
chas pestilencias» són resultat de la misèria 
generalitzada— a la major part de la con-
trada, puix que «es para despoblarse la 
tierra e yrse a biuir a otra parte».5

VIGÈNCIA DEL CATALA A ORIOLA

El català s'hi mantingué en temps de Ra-
mon Muntaner,6 i sabem de la seva per-
sistència durant el segle xvi. Ho corrobora 
la butlla de creació de la diócesi d'Oriola, 
en desmembrar-la de la de Cartagena 
(1564):

4. Bel l o t , Mossèn P.: Anales de Orihuela (si-
glos XIV-XVI). Oriola, 1956. Vol. II, pp. 94 i ss.

5. Ser r an o  y San z, Manuel: «Los bandos de Ori-
huela en la primera mitad del siglo xvi». Rev. de 
archivos, bibliotecas y museos, tom IX (1903), pá-
gina 454.

6. Mu n t an er , Ramon: Crònica, cap. XII.
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«Considerantes... eam autem partem, quae 
in Regno Valentiae consistit, seu ejus In-
colas, et habitatores, quo plerique a Chris-
tianis novis ex Mauris ad Fidem Catholi-
cam conversis originem ducunt idiomate, 
legibus, institutis, et moribus ad illis, quae 
Carthag. et Murciae habentur diversis».7
El cronista valencià Viciana ho expressa 
de manera prou clara:
«En Orihuela y su tierra siempre se ha 
guardado la lengua catalana, porque en 
tiempo de la conquista se pobló la tierra 
más de catalanes que de otras naciones, 
de los cuales heredaron la lengua, corazón, 
manos y obras». • En el mateix sentit, Cris-
tòfor Despuig als seus Col·loquis de la in-
signe ciutat de Tortosa (1557) diu que «la 
llengua catalana se restà i estengué per tot 
lo Regne, com per avui se parla d’Oriola 
fins a Traïguera».
El capítol de la Seu oriolana decideix l’any 
1592 d'acceptar certs manuals fets per l’ar-
quebisbe de València, «per estar molt com- 
plits y en llengua valenciana». ’

7. «Erectio episcopatus oriolensis ex parte terri-
torii Dioecesis Carthaginensis, sita in Regno Va-
lentiae, Coronae Aragoniae», al llibre + Diferentes 
instrumentos, Bulas, y otros documentos pertene-
cientes a la dignidad episcopal, y Sta. Iglesia de 
Carthagena... Parte primera. Madrid 1756, pp. 59-60.
8. Vic ian a, Martí de: Crónica de la insigne y co-
ronada ciudad de Valencia y su reyno. Tercera 
parte.
9. Arxiu de la catedral d’Oriola. Dietari del capí-
tol, anys 1569-1608; f. 95 t.

CANVI DE POBLACIO I CANVI
DE LLENGUA

De tota manera, la documentació revela 
aviat l'embolic de poblacions. Per diverses 
circumstàncies, la barreja de població pro-
pia amb la procedent de Castella fou im-
portant. Els «llibres de auehinaments» ens 
mostren per a la darreria del xvi l’estruc- 
tura de la immigració a Oriola: la majoria 
procedeix de la corona de Castella, mur-
cians, manxecs i andalusos principalment. 
Entre els procedents del regne de València 
—incloent la zona de parla castellana—, són 
menys els qui hi consten com a llauradors, 
i, pel que sembla, en bona part serien nas-
cuts a Castella i emigrats després a terres 
valencianes, dintre les quals es movien.

Per bé que les peculiaritats d’aquests re-
gistres ens impedeixen per ara de quantifi-
car amb precisió els diversos immigrats, 
crec que són adequats per a donar-nos la 
idea que el corrent poblador a Oriola era 
majoritàriament castellà. Això vol dir que 
davant una circumstància de despoblació 
greu, hi havia moltes més probabilitats que 
anés a Oriola un castellà que no un valen-
cià. L’evolució hauria estat donada pel fort 
descens del corrent poblador de parla cata-
lana, anul·lat per l’empenta castellana. ¿Suc-
ceí el mateix a d’altres zones del País Va-
lencià?

Potser un primer moment es donà amb la 
repressió que ofegà l’aixecament dels ager-

manats oriolans.” El que ja sembla n/tés 
cert és la repoblació dels pobles moriscos? ■ 
Hom ha anat repetint mecànicament que 
tant el Camp d’Eix com el Baix Segura eren 
pràcticament de població cristiana vella. No 
sembla que fos així. A la comarca d’Oriola 
els moriscos representaven un percentatge 
prou aproximat al del conjunt de la Corona 
d’Aragó, i encara més al Camp d'Eix, on de 
tres nuclis de població dos comptaven amb 
considerable nombre de moriscos. El seu 
fort índex de creixement (entre 493 % i 
109 % del 1572 al 1609 pel que fa al Baix 
Segura), molt superior al dels cristians 
vells i degut probablement a la dispersió 
dels moriscos granadins, dóna major im-
portància a aquests nuclis dins una comar-
ca poc densament poblada. La repoblació 
seria feta bàsicament per gent de parla 
castellana. Encara que no en són coneguts 
els detalls, sabem l’abundància de cognoms 
clarament castellans als antics pobles de 
moriscos, segons el cens del 1646. A més, 
és significatiu que el consell d’Albatera 
—lloc repoblat— ja redacte documents ofi-
cials en castellà. El greu problema demo-
gràfic que llavors afectava el regne de Va-
lència en fóra la causa: els llibres d’aveï- 
naments registren un notori descens de la 
immigració valenciana.10 11 12
D’altra banda, consta la forta castellanitza-
ció de la regió anys després de l'expulsió 
dels moriscos. Són prou aclaridors els ver-
sets aplicats per l’autor del Vexamen (Va-
lència 1623) al poeta valencià Josep Oriola:

«Oriola ab ser discret 
als que en Oriola escrihuen, 
me pareix que ha contrafet, 
que en aquella terra dihuen 
el home, el bou, y el perret».11

L’EPIDÈMIA DEL 1648
Potser el pas definitiu el constituí la gran 
epidèmia del 1648. Aquesta gran catàstrofe 
demogràfica —estudiada per García Balles-
ter i Mayer Benítez—13 era segurament con-
seqüència d’una llarga crisi de subsistèn-
cies que arrencaria pels voltants de l’any 
1625: eix any registrà una escassa collita de 
forment14 i poc després s’inicia la baixada 
de la corba de baptismes. Els autors citats 
avaluen la. mortaldat —cinc mil persones— 
amb base als censos de les últimes dècades 
del segle xvi. Com és sabut, és eixa una 
època d'auge demogràfic i per tant la sig-
nificació de les pèrdues queda minvada en 
proporció al total de la població oriolana. 
Emprant xifres del 1587 (2.057 cases) resul-
ten entre 9.256 i 10.285 habitants. Tanmateix, 
segons el cens del regne de València del 
1646, Oriola tenia 1.596 veïns, que amb els 60 
de Catral fan 1.656 veïns per a tot el ter-
me. 15 Això ens donaria una xifra entre 7.425

10. Possiblement amb motiu del poblament efec-
tuat a diversos llocs de la comarca per iniciativa 
senyorial després de les Germanies. Vid. Gu t ié-
r r ez Niet o , J. Ignacio: «Evolución demográfica 
de la cuenca del Segura en el siglo xvi», Hispania, 
III (1969), pp. 25-117.
11. Arxiu Municipal d’Oriola (AMO), Llibres con- 
testadors, 1570-1624. Vid. Reg l à, Joan: Estudios so-
bre los moriscos. 3.* ed., Ariel, Esplugues de Llo-
bregat 1974. «Valencia y los moriscos de Granada», 
pàgines 245-257.
12. Ribel l es Co mín , J.: Bibliografía de la lengua 
valenciana. Rev. de archivos, Madrid 1943. Vol. III, 
página 281.
13. Gar c ía Bal l es t er , Luis i May er  Ben ít ez. 
José M.: «Aproximación a la historia social de la 
peste de Orihuela de 1648», Medicina española, 
tom 65 (1971), pp. 317-331.
14. AMO, Contestador, 1625. Fs. 110-111.
15. Arxiu del Regne de València, Generalitat 4826- 
4827. La xifra fou publicada erròniament per Pérez 
Puchal (op. cit.).
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i 8.280 habitants segons s'aplique el coefi-
cient 4,5 o 5. D'aquesta manera es revela 
amb més claredat la intensa despoblació 
d'aquestes terres valencianes arran de l’epi-
dèmia, tot i que els cinc mil morts dels 
quals parla la documentació resulten una 
exageració.14
Per motius diversos i principalment per 
l’afinitat de conreus, el buit s’ompliria amb 
gent procedent majoritàriament de Múrcia. 
No oblidem que durant tot el xvn el País 
Valencià no es recuperà de l’expulsio dels 
moriscos. De fet, he pogut observar cl canvi 
de llengua als llibres de baptismes..1. Des 
del seu inici presenten alternança d’idio-
ma, però sempre amb predomini del català 
—notes marginals incloses—16 17 18 fins als vol-
tants del 1620. Des de llavors les partides 
en castellà s’hi fan més nombroses i seran 
les úniques entre el 1650 i el 1658 (dos o deu 
anys després de l’epidèmia) a les parrò-
quies d’Oriola i, el 1673, a la d'Almora- 
dí.19 Cal dir que no s'observa cap prohibi-
ció de l’ús de la llengua, com va succeir, 
per exemple, a Alacant, en la tardana data 
del 1740 i sota l’explícita pena de «una libra 
de esta Moneda para el gasto de Cera del 
Altar del SSmo. Sacramento». 20 Una pri-
mera impressió contribueix a fer suposar, 
només a manera d'hipòtesi, que l’empenta 
castellanitzadora aniria d’oest a est, segons 
el curs del riu Segura. Els pobles de mo-
riscos (Albatera, concretament), a diferèn-
cia dels de cristians vells, no ofereixen res 
en català. Aquest detall no ens pot sorpren-
dre, compte fet de les opinions pertinents 
del terrible bisbe Estevan, que suara ha 
descrit Joan Fuster.

RECAPITULACIÓ
El capítol de la ciutat continuà amb el 
català fins al segle x v iii, i també l'empra-
ren el consell municipal i els notaris, fins 
després de l’entrada de les tropes borbòni-
ques. 21 Seria, però, merament llengua ofi-
cial o, en tot cas, força minoritària. I es-
sent així, l'expansió demogràfica del x v iii 
absorbiria el que encara restàs de població 
catalanòfona.
¿És probable que la seua desaparició fos

16. Passada l’epidèmia, havien mort setze dels 
quaranta consellers d’Oriola, i n’hi havia d'altres 
de malalts. També mesos després la ciutat només 
pogué oferir divuit soldats per al socors d’Alacant. 
AMO, Contestador, 1648. Fs. 484-485.
17. Naturalment, no és eixa l'única documentació 
on apareix el canvi. Així, per exemple, hi ha les 
variacions de llengua a les cartes rebudes o escri-
tes pel consell de la ciutat. Per a citar un cas, 
l’any 1612 apareix una carta que comença: «Soc 
tan fill de aquexa Ciutat, y li tinch tant amor»... 
(AMO, Contestador, 1612, f. 220). Però ja el Llibre 
de cartes misives del 1663 no conté cap carta es-
crita en català (AMO, Contestador, 1663, fs. 234- 
267). A les mateixes dates, ciutats com Xàtiva, 
Alcoi o Elx escriuen a Oriola en castellà.
18. Per exemple: «Divendres a XIII de octubre 
de 1570 entre les dotze y la una hora de mitja nit 
fou la gran venguda del Riu». Arxiu parroquial 
de Sant Jaume d’Oriola, Llibre de baptismes n.° 2, 
f. 106 v. També íd., id., n.’ 5, f. 297 v„ correspo-
nent a 1620.
19. Oriola: Arxiu parroquial de Santes Justa i 
Rufina, Llibre de baptismes n.° 4, f. 223; Arxiu 
parroquial de Sant Salvador, íd. n.' 7, f. 1; Ar-
xiu parroquial de Sant Jaume, íd. n.” 7, 1689-1706 
(el llibre corresponent a 1640-1688 no es conserva). 
Almoradí: Arxiu parroquial de Sant Andreu, Lli-
bre de baptismes n." 3, f. 76.
20. Fig u er as Pac h ec o : Geografia general del reino 
de Valencia. Provincia de Alicante, pp. 229-230.
21. El capítol adoptà el castellà el 2 de gener
de 1704, segons consta al seu Dietari. La primera
acta del Consell en castellà és la del 12 de se-
tembre de 1707 (AMO, Contestador, 1707, f. 49).
Els notaris comencen a escriure en castellà l’any
1708. Vid. Ro s s el l ó Ver g er , V. M.: «Oriola-Ori-
huela, punt de meditació civil». Lluc, revista de
les Illes, febrer 1970.

Vista general de la ciutat d’Oriola.

al segle xvn, com he dit abans? Si més no, 
sabem que Múrcia estava en condicions de 
proporcionar una tal osmosi: del 1646 al 
1694 Múrcia pujà de 3.950 a 5.154 veïns,22 
és a dir, experimentà un augment de més 
del 30 %, vertaderament excepcional per a 
aquest període. Oriola mateix es recuperà 
lentament del desastre i el 1692 tenia 1.112 
veïns com a mínim.23
Amb les dades que tenim avui, no m'incline 
per la hipòtesi d'Agustí Ventura:24 per a 
ell, la causa del canvi lingüístic hauria estat 
el poblament castellà dut a cap pel bisbe 
de Cartagena, Belluga, ’a les «Pies Funda-
cions», ja entrat el segle x v iii. És inver-
semblant que aquests immigrats feren des-
aparèixer el català de tota l’horta i no pre-
cisament de Guardamar, que toca els pobles 
fundats aleshores. El cas de Guardamar re-
querirà noves investigacions, ja que aquest 
poble, situat a la vora del Segura i bàsica-
ment agrícola, no conserva avui els seus 
arxius.
Encara a les acaballes del x v iii s'imprimi- 
ren a Oriola uns Villancicos anònims en 
honor de Sant Vicent Ferrer, tres dels quals 
són en català.25 * Res no indueix, però, a

22. Tar t a j ad a Pér ez, José: «El poblamiento anti-
guo de la Huerta de Murcia», Estudios geográficos 
(1958), pp. 465-486.
23. Gar c ía Mar t ín ez, Sebastián: Valencia bajo 
Carlos II. Valencia 1974. Volum II, p. 223-224.
24. Ven t u r a i Co n ej er o , Agustí: «Lluita de llen-
gües al sud del País Valencià i a Múrcia», «Serra 
d'Or», agost 1974, pp. 31-34. Les Pies Fundacions 
comprenien Sant Felip Neri, els Dolors i Sant 
Fulgenci, amb una població de 1.020 veïns, men-
tre que el conjunt de la comarca en tenia 11.929 
(Cav an il l es , Antonio Joseph: Observaciones sobre 
la historia natural, geografia, agricultura, pobla-
ción y frutos del reyno de Valencia. 2.“ ed., Sara-
gossa 1958, vol. II, pp. 358 i ss.).
25. Ribel l es Co mín , J.: Op. cit., vol. III, pp. 330- 
331. Cfr. Història de la literatura catalana, diri-
gida per M. de Riquer. Ariel, Esplugues de Llo-
bregat 1964; vol. IV, pp. 587-588. Segons que sem-
bla, el sermó del dia de sant Vicent Ferrer a la 
catedral d’Oriola va continuar dient-se en català 
fins a mitjan segle xix (diari El pueblo d’Oriola, 
núm. 189 [16-XII-1927], p. 3).

pensar que foren de creació popular. Poc 
després el testimoni de Cavanilles és explí-
cit ; a la comarca es parla castellà.24 Fins 
avui mateix en quedaria un solatge en la 
fonètica, el lèxic i la toponímia.
Crec que el canvi queda reflectit també a 
un altre nivell: és la diferència mostrada 
pel distint esperit del capítol dedicat per 
Bellot a Alacant —l'antítesi d’Oriola i, al-
hora, tan unida a ella—, el qual comença 
amb la frase «siempre tuvo en tiempos 
pasados Alicante mejor correspondencia con 
Orihuela que con Elche»,27 i d’altra banda 
la carta del virrei de València on relata el 
bombardeig francès de la mateixa ciutat 
(1691):
«Respecto del socorro de Alicante, por la 
precisión de tiempo con que escribo a 
V. Majtd. sólo diré que la ciudad de Ori-
huela, que por sus antiguos pleitos, o por 
oposición de genios, la mantiene con aque-
lla ciudad, envió a Alicante y Guardamar, 
impidiendo que el enemigo hiciese aguada 
en el río Segura, más de mil trescientos 
hombres... Y (he) acordado a V. Majtd. la 
oposición de aquellas dos ciudades sólo por 
decir a V. Majtd. que tan grande demostra-
ción la hicieron los de Orihuela sólo por el 
entrañable amor que tienen a V. Majtd.» 28

JESÜS MILLAN

26. Cav an il l es, A. J.: Op. cit., vol. II, p. 340.
27. Bel l o t , Mossèn P.: Op. cit., vol. II, p. 239.
28. Or t s y Bo s c h , Pedro M.‘: Alicante. Notas 
históricas (1373-1800). Valencia 1971, p. 125.

COMPRO
LLIBRES ANTICS I MODERNS 

LLIBRERIA PUVILL
Botera 1O Palla. 29 Tel 318 23 B6 

Jaume I. 5. Tel. 3D2 BB 34 
Barcelona -B.

31


