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A.C. Amics d’Artana / Artanapèdia 
Carrer del Crist, 26. 12327 Artana 
Tf. 686 12 42 62 

 

Informe sobre la intervenció en la 

façana nord de l’església d’Artana 
 

La proposta del Bisbat, recolzada per la Unitat de Patrimoni 

Cultural 
El projecte de restauració de l’església d’Artana, que data de 2013, inclou la lluïda amb morter 

de calç de tota la façana nord, amb un acabat en silexcolor com el de la façana principal. 

El criteri de la Unitat de Patrimoni Cultural defén el projecte del Bisbat, deixant vistos dos dels 

elements apareguts al repicar el mur: l’arc dovellat i els carreus cantoners. Al seu Informe Tècnic 

apel·la a dos raons:  

1.- El primer, i que pareix el principal, és que lluir la façana és la forma de resoldre un “problema 
estètic”, tal com afirmen en el segon punt de les Conclusions («Al dejar la piedra vista no se 
resuelve el problema de la unión entre dos tratamientos diferentes, como son el campanario 
enlucido y la mampostería ordinaria, creando un problema estético difícil de solucionar»), tot i 
que este argument es desestima explícitament en els criteris de restauració des de la Carta del 
Restauro de Roma de 1932 (que en el seu punt 5 assenyala que «...siguen conservats tots els 
elements que tinguen un caràcter artístic o de record històric, no importa a quina època 
pertanguen, sense que el desig d’unitat estilística i de retorn a la primitiva forma intervinga per 
a excloure alguns en detriment d’altres...»). 

2.- El segon és que en origen totes les façanes de totes les edificacions estarien lluïdes. Nosaltres 

hem aportat proves que la façana estava emblanquinada amb calç blanca i l’arc dovellat amb 

calç blava, a la manera tradicional que hem conegut a Artana des de fa moltes generacions: les 

restes de calç encara es poden veure a simple vista sobre les pedres. De fet, el criteri per al 

tractament de les dovelles i els carreus és que “es van fer per a ser vistos”, però en realitat, com 

es pot veure, s’emblanquinaven com qualsevol altre mur. A Artana encara queden dovelles i 

carreus d’excel·lent factura emblanquinats amb calç, la qual cosa demostra que els criteris per 

a emblanquinar eren altres (estètics, de neteja o sanitaris en cas d’epidèmia).  
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Restes de calç blava sobre les dovelles de l'arc de mig punt, i de calç blanca sobre la resta del mur. 

Com que sabem que al segle XIX la porta dovellada ja estava tabicada (ja s’entrava per la façana 

principal, que novament seria substituïda per l’actual en 1896), podem intuir que l’emblanquinat 

d’eixa façana i d’eixa porta és anterior: possiblement del segle XVIII o abans, i seria la porta 

principal de l’església que utilitzarien els repobladors des del segle XVII, després de l’expulsió 

dels moriscos.  

La Unitat de Patrimoni també considera provat que el projecte original de 1890 implicava la 

lluïda d’esta façana perquè existia una “comissió de la calç”, però això no vol dir que la calç anara 

adreçada a la façana sinó a la principal, tal com recull el llibret de Mossén Emilio Lloréns Una 

parroquia modelo1. Testimonis afirmen que fins a principis de la dècada de 1950 este mur estava 

emblanquinat, i va ser aleshores quan es va lluir amb ciment, que és l’estat que es vol revertir.  

Considerem que lluir el mur a la manera de la façana principal és un “fals històric” en el sentit 

que s’atribueix ordinàriament a certa arquitectura de restauració inspirada per l’arquitecte 

francés Violet le Duc. Implica un model historicista sense context ni història ni relacions amb la 

comunitat que l’alberga, sense vincles amb els seus usuaris directes, tot i que, de nou, la Carta 

del Restauro de Roma de 1932 afirma que cal atendre al «criteri que deriva del propi sentiment 

dels ciutadans, de l’esperit de la ciutat, amb els seus records i les seues nostàlgies». 

Hi ha una contradicció inicial en este projecte, i és que la Restauració de la capella de la Comunió 

es va deixar amb la pedra vista, només rejuntada. I que les següents fases d’esta obra (la façana 

oest i part de la façana sud), també deixaran la pedra vista. Això vol dir que el criteri que afirma 

que totes les façanes estaven històricament lluïdes, no té un pes real en la seua solució, i només 

 
1 Mn. Emilio Lloréns (1903), Una parroquia modelo en la última década del siglo XIX. Breve reseña del 
ensanche de la Iglesia y del nuevo cementerio de Artana, p. 11. Accessible a 
https://artanapedia.com/documents-2/parroquia-modelo/. 

https://artanapedia.com/documents-2/parroquia-modelo/
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es tracta d’una qüestió d’unitat d’estil, de manera que es nega la memòria històrica del 

monument. 

En este punt s’entra en la poca qualitat de la pedra o dels vestigis aparegudes; entenem que es 

refereixen a qualitats de “monumentalitat”, que nosaltres considerem arbitraris i obsolets. La 

memòria històrica present en un monument s’hauria d’entendre en el seu context històric i 

social, que en este cas és el de l’arquitectura pobra d’una zona rural, a més a més reconeguda 

per la seua tradició en l’obra de maçoneria. 

També pensem que el criteri d’una institució pública hauria de ser coherent en tots els projectes 

que li arriben. En canvi, veiem que en altres edificis amb el mateix nivell de protecció s’han 

aplicat diferents criteris de restauració, i no és estrany veure façanes que mantenen la pedra 

vista o exhibeixen diferents reparacions, com l’església del Salvador de València, l’ermita de Sant 

Antoni de Betxí, l’església de l’Àngel de la Vall d’Uixó, l’església de l’Assumpció d’Onda, l’església 

del Salvador d’Eslida, l’església de Sant Joan de Puçol, l’església d’Almenara, l’església del 

Rebollet d’Oliva, l’església de l’Assumpció de Vilafamés, l’església de Betxí, l’ermita de Sant Blai 

de Borriana, l’església de Massamagrell o l’església del Seminari de Sogorb, entre moltes altres 

(veure Annex I).  

Ens costa entendre la inflexibilitat del criteri que se’ns aplica i la falta de voluntat de negociació, 

per damunt de tota una tendència internacional en l’àmbit de la restauració i del criteri de la 

immensa majoria de la població d’Artana, que han signat per la conservació vista del patrimoni 

o que s’han manifestat durant dies en el carrer Major del poble. Gent de diferents edats i de 

distintes tendències ideològiques, en un bell exemple de treball col·lectiu. 

Protecció 
La raó fonamental per a intervindre sobre un mur és la seua protecció.  

En este punt l’acord entre les parts és total, per això recolzem la proposta del Consell Valencià 

de Cultura sobre esta murada. La solució tècnica que proposen seria rejuntar la pedra amb un 

morter de calç transpirable, amb la major sensibilitat possible, i cobrir el conjunt amb una capa 

de silicat d’etil per evitar qualsevol tipus d’humitat. La protecció no és cap problema, tenint en 

compte els mitjans que existeixen actualment. 

També s’ha argumentat que la diversitat de la pedra (en les distintes intervencions patides per 

la façana) podria ser un problema estètic. Al nostre parer esta diversitat també dóna informació 

històrica i possibilitat d’interpretacions sobre el mur; tot i això, sabem que en alguns edificis 

restaurats recentment s’ha apostat per donar una certa unitat cromàtica mitjançant una pàtina 

elaborada amb veladures en tons siena o d’almagra, afegides al silicat d’etil. És el cas de l’església 

del Rebollet d’Oliva, per exemple. Potser esta solució poguera suposar un punt intermedi entre 

les dos parts. 

Per què deixar visibles els vestigis arquitectònics i les diferents 

fases històriques 
La protecció del mur s’ha de fer amb sensibilitat per a que no tape ni distorsione les fases 

històriques presents en segles d’activitat sobre ell; unes fases que tan encertadament s’han 

identificat a l’Informe final de la Unitat de Patrimoni («ANNEX II. Alçament arqueològic de 

l’estratigrafia murària del parament nord de l’església parroquial de Sant Joan Baptista 

d’Artana») i que recullen la memòria històrica del mur, de l’edifici i del poble. Això inclou els tres 
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arcs (l’arc dovellat, els vestigis d’un arc ogival i un arquet escarser), les cinc finestres, la base dels 

contraforts i les diferents fases inscrites clarament en la disposició de les pedres.  

Ens recolzem en les Cartes del Restauro, que aposten clarament per la visibilització de la 

memòria històrica dels murs per damunt de la unitat d’estil, sense privilegiar criteris de 

monumentalitat o jerarquitzar les solucions. Optem pel palimpsest vist com una riquesa, com 

un recurs històric i arqueològic que pugam gaudir artanenques i artanencs i tot aquell que passe 

pel carrer Major. 

També entenem que la visibilització de la pedra recolza les tipologies tradicionals, que en este 

context inclouen murades en què sempre és visible la textura de la pedra -sovint per baix de 

moltes capes de calç d’emblanquinar-. Als nostres pobles es tracta d’una textura en desús, fins 

i tot per l’obra pública (vegeu l’edifici de l’ajuntament o el Museu de la mineria, alçats 

recentment amb estils completament refractaris a les tipologies tradicionals). Esta opció també 

és recollida per la Carta del Restauro 1972 («ANNEX D. Instruccions per a la tutela dels "Centres 

Històrics"») i està admesa de forma generalitzada. 

En 2005, la «Carta ICOMOS de Ename per a la interpretació de llocs pertanyents al patrimoni 

cultural» formalitza una nova aportació conceptual que ací recolzem obertament, i estableix uns 

principis per a la interpretació del patrimoni cultural per part de la societat. «Interpretació es 

refereix a l’explicació o consideració pública, sòlidament concebuda, que aborda el significat 

complet d’un lloc amb valor històric patrimonial, així com els seus múltiples sentits i valors». 

L’aportació que produeix el patrimoni a la comunitat rau en la riquesa d’interpretacions, i en 

este cas esta riquesa està de banda de la visibilització dels vestigis arquitectònics, i no d’un mur 

lluït, que és estèticament i significativament irrellevant. 

Un altre concepte que aporta la Carta ICOMOS de Ename és el de la participació de la població, 

que no hauria de ser negligida per baix de criteris tècnics que de cap manera poden ser absoluts. 

No es tracta de sotmetre els criteris tècnics o humanístics a un populisme cultural, sinó 

d’atendre al «criteri que deriva del propi sentiment dels ciutadans, de l’esperit de la ciutat, i 

comptar amb la comunitat local, negociant quan és precís el seu suport. Des de fa anys sabem 

que els processos de patrimonialització i de conservació produeixen una pèrdua del control 

local, una forma de desarrelament o de desterritorialització2. Esperem que en esta ocasió no 

passe en Artana. 

El llistat d’obres rebutjades per les seues comunitats en els últims temps són molt nombroses; 

recordem les polèmiques amb el campanar de Villahermosa del Río (2018) o amb el del de 

Sucaina (2019), o la del de Xàbia (2020)3.  

 
2 Antonio Ariño Villarroya, “La expansión del patrimonio cultural”. En Revista de Occidente 250, marzo 

2002. 

3 Veja’s, per exemple: “Restauraciones con polémica”, El Periódico Mediterráneo, 23 de juliol de 2020, 

accessible a https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/restauraciones-

polemica_1305243.html; o, a propòsit del campanar de Sucaina, “El campanario que sufre su particular 

‘Ecce homo’”, El Mundo de 6 de febrer de 2020, disponible a https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/castellon/2020/02/06/5e3bdf3e21efa05e6c8b4607.html, o les notícies sobre la polèmica en 

la torre de l’esglèsia de Xàbia, que explica l’historiador Antoni Espinós Querol a “El castell eclesiàstic de 

Xàbia” de 13 d’agost de 2020 -https://www.levante-emv.com/marina/2020/08/13/castell-eclesiastic-

xabia/2040990.html. 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/restauraciones-polemica_1305243.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/restauraciones-polemica_1305243.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/02/06/5e3bdf3e21efa05e6c8b4607.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/02/06/5e3bdf3e21efa05e6c8b4607.html
https://www.levante-emv.com/marina/2020/08/13/castell-eclesiastic-xabia/2040990.html
https://www.levante-emv.com/marina/2020/08/13/castell-eclesiastic-xabia/2040990.html
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Què està passant en altres llocs?  
Les notícies que ens arriben de França, per exemple, són similars, però pareix que les autoritats 

comencen a respondre a les demandes dels veïnats afectats. S’ha fet molt popular la imatge de 

la torre Albu, que ha perdut les seues qualitats mitopoètiques per esdevenir un bibelot pop en 

què ha desaparegut la pàtina del temps, possiblement molt fidel a l’estat original però que 

canvia diametralment la percepció de la comunitat. És una solució que consolida però també 

modernitza allò que els pareix convenient (passarel·les, baranetes, diferents materials de 

construcció, inclòs el propi entorn, que s’haurà d’adaptar per a l’accés dels turistes). 

 

Torre Albu, Còrcega, abans i després. 

En la premsa francesa vam poder llegir: «El debat és molt més “tens” a la torre de Nonza, admet 

el director de patrimoni, que indica que després de “reunions amb el municipi i els habitants de 

Nonza, ens quedem de moment a l’etapa de l’estudi intentant trobar altres solucions que no 

siga un revestiment complet; no prendrem cap decisió sense l'opinió de la població que conviu 

amb este patrimoni”»4. 

El patrimoni pertany a la població que el conté i que es sent representada per ell. La 

transformació per raons de puresa històrica i d’unitat d’estil anul·len totes les opcions de 

participació i d’interpretació, que haurien de ser negociades amb la comunitat.  

 

A.C. Amics d’Artana / Artanapèdia 

Nelo Vilar i Herrero, doctor en Belles arts, màster en Humanitats 

Josep Herrero i Cabanyes, llicenciat en Història 

  

 
4 “Haute-Corse : la restauration de la tour d'Albu fait débat”, a France Bleu, 28 de juliol de 2020, que es 

pot llegir a https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-restauration-de-la-tour-d-albu-fait-debat-

1595874396?fbclid=IwAR0hGPGc5e5wbvxpaUziTMxcoF0b2LnldD-Vgv0UQi1kNHE7JNqq-X9g2cg. 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-restauration-de-la-tour-d-albu-fait-debat-1595874396?fbclid=IwAR0hGPGc5e5wbvxpaUziTMxcoF0b2LnldD-Vgv0UQi1kNHE7JNqq-X9g2cg
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-restauration-de-la-tour-d-albu-fait-debat-1595874396?fbclid=IwAR0hGPGc5e5wbvxpaUziTMxcoF0b2LnldD-Vgv0UQi1kNHE7JNqq-X9g2cg
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Annex I 
 

 

 

 

Imatges d’esglésies amb la façana acabada 

amb rejuntat de la pedra amb morter de calç 
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Ermita de Sant Antoni de Betxí . 

 

 

Església de l'Assumpció, a Onda. 
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Església de l'Àngel, a la Vall d'Uixó. 
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Esglesia del Salvador, Eslida. 
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Església dels Sants Joans, a Puçol. 
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Església d'Almenara. 

 

Església d'Almenara. 
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Església de l'Assumpció, Vilafamés. 
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Església de Betxí. 
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Església del Rebollet, Oliva. 

 

Església del Rebollet, Oliva. 
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Església del Seminari de Sogorb. 



16 
 

 

Església de Massamagrell. 

 

 

Ermita de Sant Blai, Borriana. 
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Annex II 
 

 

 

 

Altres informes, aportacions tècniques i teòriques  

sobre la restauració de la façana nord de l’església d’Artana 
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L’A.C. Amics d’Artana es va crear al voltant del projecte https://artanapedia.com/, un arxiu 

digital sobre història i etnologia local. En huit anys de vida comptem amb centenars de 

publicacions que inclouen recerca i edició digital de materials descatalogats, digitalització de 

col·leccions particulars i en general del patrimoni cultural propi, material i immaterial. La 

trobada d’este tipus de projecte amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ha 

suposat un espai idoni per a la difusió, i de fet, per a una població de menys de 2000 habitants, 

Artanapèdida compta amb més de 187.000 consultes. 

Sobre l’afer de la façana hem publicat informes propis i de professionals d’alt nivell (a més dels 

Informes de la Unitat de Patrimoni Cultural i del Consell Valencià de Cultura). L’objectiu, més 

enllà de l’opció per la visibilització de la façana, ha sigut generar una interpretació plural de la 

seua història, i donar-li una difusió mitjançant la pròpia web i les xarxes socials. 

Entre les publicacions realitzades ens agradaria destacar les següents, a fi de incloure-les en la 

discussió: 

-Jordi López Vilar, “Sobre la façana nord de l’església d’Artana”. Jordi és doctor en 

arqueologia, membre destacat de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense i investigador a 

temps complet en el ric patrimoni arqueològic provincial. En este text argumenta les seues 

autoritzades discrepàncies amb el projecte de lluïda del mur. 

https://artanapedia.com/projectes-culturals/sobre-facana-jordi-lopez-vilar/ 

-Des de la nostra associació publiquem una “Carta oberta a les autoritats sobre el patrimoni 

valencià”, que va servir de base per a una queixa al Síndic de Greuges. Més enllà de qüestions 

tècniques inclou una reflexió novedosa sobre les polítiques per al patrimoni que evitarien 

processos com el que estem vivint. 

https://artanapedia.com/projectes-culturals/carta-oberta-patrimoni/ 

-“En defensa de l’arquitectura pròpia de la Serra Espadà” reivindica les arquitectures pobres, 

la maçoneria amb rodeno, que tenen una gran dignitat i que en este cas pareixen rebre el 

menyspreu d’una visió clàssica, arbitrària i excloent de la “monumentalitat”. Si l’objectiu és 

mostrar les fases històriques, la nostra arquitectura tradicional també ha de fer part del relat 

històric, i ha de ser un dels elements que genere interpretació 

https://artanapedia.com/projectes-culturals/defensa-arquitectura-espada/  

 

La web inclou en la seua portada la referència i l’enllaç a nombrosos textos amb diferents 

enfocaments sobre la qüestió: tècnics, periodístics o militants. En este cas la important 

oposició al model de restauració ha estat recolzada majoritàriament per una població 

informada, sensible i mobilitzada que mereix que es tinga en compte la seua opinió. 

https://artanapedia.com/
https://artanapedia.com/projectes-culturals/sobre-facana-jordi-lopez-vilar/
https://artanapedia.com/projectes-culturals/carta-oberta-patrimoni/
https://artanapedia.com/projectes-culturals/defensa-arquitectura-espada/

