
Introducció a la Historia de Artana.
Nelo Vilar

Un llibre que contara la repoblació d’Artana per part dels avantpassats 
directes dels pobladors actuals (els Vilar, Llidó, Herrero, Cabanyes, etc.), 
o que parlara de l’economia i la producció agrícola en aquells anys, o que 
donara notícia de la construcció de l’ermita de Santa Cristina, o de l’inici 
de les principals festes del poble (les festes del Cristo, en 1851, per 
exemple), o de la decadència de la vinya per la fil·loxera, o dels fets 
dramàtics de les guerres carlistes, amb els noms i els malnoms dels seus 
personatges, etc., etc.; un llibre així, dèiem, seria de l’interés de tots els 
artanencs. Seria una iniciativa que ens recordaria qui som, d’on venim, el 
sentit de ser una comunitat viva amb arrels històriques. Una iniciativa 
més que necessària en un moment de pèrdua generalitzada de teixit 
social.

Esta publicació de què parlem seria de gran interés per a la curiositat 
però també per assolir la nostra identitat com a poble. Afortunadament, 
eixe llibre existeix i el teniu entre les mans: la Historia de Artana de Mn. 
Lluís Vilar. Una obra que és Patrimoni de tots nosaltres, tant com 
l’església, l’ermita o el castell.

Esta és la Segona part de la 
Historia de Artana de Mossén 
Lluís Vilar. Les dificultats per a 
la seua publicació (prop de deu 
anys d’intents, en un llibre que 
en té prop de cent) han 
aconsellat anar directament a la 
història moderna, on es conten 
fets de gran significació per al 
nostre poble. La Primera part, 
dedicada a la història antiga, 
compta amb menys rigor 
històric; Mn. Lluís atribueix a 
Artana una importància 
històrica que no va tindre, de 
forma candorosa però gens 
científica. La seua publicació 
queda per a una propera 
ocasió, com també la resta dels 
textos que sobre el poble i les 
seues gents va escriure el 
capellà.

L’obra de Mn. Lluís té interés 
per dos raons. En primer lloc, 
per allò que conta, per la 
informació que dóna: consultant 
arxius (alguns d’ells tristament 



desapareguts a la Guerra civil) i entrevistant gent major que li va donar les 
claus històriques i polítiques dels últims segles al nostre poble. Em moltes 
ocasions, la seua veu és l’única que ens informa de fets transcendentals per a 
la nostra comunitat, tal i com la coneixem. 

En segon lloc, esta obra té un gran valor històric per com ho conta, és a dir, pel 
seu posicionament radical contra el liberalisme, en favor de la teocràcia i 
l’absolutisme. Al lector li sorprendrà les posicions polítiques radicals de l’autor. 
Si els fets són importants per comprendre la Història, les formes ens ajuden a 
entendre aquells fets. Cal entendre que el seu context històric és el d’una 
societat secularment endarrerida, amb una classe dominant refractària a 
qualsevol demanda d’emancipació o de justícia social, i una classe dominada 
que exigia, de vegades violentament, els seus drets de ciutadania. La postura 
de Mn. Lluís era majoritària en l’Església catòlica de l’època, atempta només a 
qüestions espirituals i a “bones costums”, però amb una posició de poder que 
es resistia a abandonar. La Historia de Artana ens situa en una societat 
polaritzada, en un moment històric dramàtic. En ella assistim a la història viva, 
sense intermediaris, sense cap tipus de filtre. Es tracta d’un document 
fonamental, riquíssim, en un patrimoni de tots. Un llibre d’història que esdevé 
ell mateix en part de la història que conta.

La Historia de Artana de Mn. Lluís ens interpel·la, ens obliga a fer una lectura 
crítica sobre la Història moderna del nostre poble, per això mereix una lectura 
intel·ligent, compromesa i apassionada.

Processó del Corpus, dijous 11 de juny de 1936. Mossén Lluís és el que està immediatament a la dreta de 
la Custòdia. Aproximadament quatre mesos després moriria afusellat (4-10-1936).




