
74

Festes Majors

2013
Picassent



75

Festes Majors

2013
Picassent

Una mirada al passat 

 Encara recorde el nom d’Espioca sent tan sols un 
xiquet com un nom màgic, misteriós, dit amb un respec-
te que únicament el pas del anys aprenen a valorar. En 
aquell temps encara compartia els esmorzars dels dissab-
tes amb el meu avi quan venia del camp. Recorde els 
dissabtes assolellats assegut amb ell, mentre es prenia 
un café, i jo aguantava un entrepà de sobrassada més 
gran que el meu cap, sense deixar d’escoltar les històries 
que em comentava el meu avi. Juan “el camalo”, així el 
coneixien a Picassent. Un gran home, unit sempre a la 
seua família, al camp i al seu poble, i de qui m’haguera 
agradat aprendre molt més del que el pas del temps em 
va permetre.

Recorde històries d’un pantà, inclús d’una torre, i 
la meua imaginació no parava de volar mentre lluitava 
per tragar cada tros d’aquell entrepà que acabaria per 
sucumbir davant la fam d’un jove xiquet.

No imaginava que molts anys després tornarien per 
aflorar aquells sentiments, frescos com la rosada, en re-
alitzar un estudi d’aquesta mateixa torre que el meu avi 
em comentava anys enrere, encara que aquesta vegada 
des de la visió d’un jove arquitecte. Un projecte que fou 
dur, a vegades complicat i altres descoratjador, però amb 
la dolçor present de saber que treballes per allò que real-
ment creus, estimes i valores.

Presentar-se als premis Cristòfor Aguado i Medi-
na 2012 va suposar una oportunitat per valorar el re-

L’herència de la torre d’Espioca 

Jordi Gómez Silla. Arquitecte
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de divulgar i donar a conéixer l’estat real de la torre. De 
conscienciar els veïns de Picassent que calia fer alguna 
cosa sobre el tema, que existien moltes iniciatives popu-
lars - la meua n’era únicament una més -, per preser-
var i protegir la torre àrab d’Espioca. Una tasca amb una 
gran quantitat de responsabilitat, sobretot, ètica i moral. 
Possiblement dos de les responsabilitats que més pesen 
en la consciència de l’home, i que no obstant, són les 
menys evidents a la percepció social. Perquè quan una 
persona desenvolupa un treball o funció, no per encàrrec 
o compromís, sinó primerament per a si mateix, compe-
tint contra el seu propi intel·lecte, intentant batre el seu 
enteniment i la seua comprensió, es converteix inexora-
blement en el seu màxim crític. I aquesta escala de valors 
la vaig tindre vigent des d’un primer moment, cimentant 
l’estudi amb arguments i fonaments que solidificaren 
cada interpretació, cada hipòtesi i cada anàlisi. 

Vaig llegir una vegada de mans d’un escriptor anglés 
que la joventut, tot i que ningú la combatera, trobava en 
si mateix el seu propi enemic. I no sap l’anglés la raó que 
tenia, o potser sí, però va ser en visitar la torre, després de 
tants anys, quan vaig recordar aquelles paraules. Davant 
meu s’alçava, experimentada al pas del temps, en un evi-
dent estat d’abandó. Envoltada de la serenitat i l’aïllament 
que un paratge com aquell li oferia. Pertorbada tan sols 
per la proximitat de la carretera i, possiblement, també per 

la meua presència. Vaig comprendre que el treball anava a 
ser més dur del que pensava, però alhora aquesta mateixa 
joventut de què parlava l’anglés acceptava el repte, àvida 
de demostrar les capacitats d’un jove arquitecte.

Durant aquells dies vaig poder constatar el grau de 
deixadesa que presentava la torre. El seu interior estava, 
i continua, parcialment enrunat, i el que resta va ser er-
ròniament restaurat, o millor dit, reconstruït, sense cap 
tipus de criteri constructiu o subtilesa per l’obra preexis-
tent. Vaig conéixer els seus inquilins, desenes de coloms 
que em miraven inquiets i que finalment s’acostumbra-
rien a la meua presència al llarg de la primavera i l’estiu 
de l’any 2012. I allí mateix em vaig adonar que calia fer 
alguna cosa per preservar la nostra torre.

La torre d’Espioca 

Allí, al cim d’un xicotet turó, s’ha alçat sempre la 
torre, impassible, esplendorosa, mostrant-nos la seua 
bellesa. Sempre he sentit una sensació d’inferioritat en 
acostar-m’hi, no per la seua alçària en si, sinó per la seua 
situació, que accentua notòriament la seua presència. 
La seua visibilitat deguda a la seua alçària ens recorda 
la majestuositat, així com ens acompanya al llarg de 
l’aproximació pels camps de la campanya d’Espioca, sor-
prenent-nos a cada pas que fem mentre gaudim de les 
magnifiques vistes del camp valencià. 

La torre d’Espioca és una torre d’origen àrab, la 
qual va ser erigida entre els segles XI i XII junt a l’alqueria 
i el pantà amb el seu mateix nom, situada davant de l’es-
tabliment penitenciari del nostre poble. Va ser construïda 
amb la tècnica del tapiar seguint una forma troncopira-
midal, mitjançant la compactació de terres o argamas-
ses en tongades; la tàpia, una tècnica molt intel·ligent  
si considerem que emprenia materials autòctons, molt 
barats i accessibles, formant grossos murs molt resistents 
a qualsevol atac. Aquests accentuaven una funcionalitat 
clarament bèl·lica, destinada a preservar l’estabilitat po-
lítica i social dels territoris valencians. La torre encarna 
part del bagatge històric llevantí, de l’arquitectura ver-
nacla concernida al bel·licisme i les lluites de poder, tan 
inherents a l’ésser humà, i que al llarg de la història es 
produïren als nostres territoris.

No obstant això, la torre d’Espioca és molt més per 
al nostre poble. Representa un element patrimonial únic 
picassentí i propi de la cultura mediterrània, el qual for-
mava part d’un cinturó defensiu dels territoris valencians 
que servia igualment com a reducte dels pobladors de 
l’antiga alqueria d’Espioca. Simbolitza part de la nostra 
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terres, a la proximitat a la mar i la seua serra, i que ha 
estat contínuament lligat a la influència de nombroses 
cultures al llarg de la seua història.

Significa part de la nostra herència com a societat, 
representa part del llegat d’uns avantpassats que deixaren 
la seua empremta al nostre genoma patrimonial. Però al 
mateix temps, simbolitza part de la nostra responsabilitat 
com a poble, del nostres deures com a societat de preser-
var aquell patrimoni que conforma la nostra pròpia cultura, 
cedida pel pas del temps juntament amb la responsabilitat 
moral d’aquelles generacions que varen gaudir d’aquesta.

Actuacions necessàries

La torre d’Espioca ha patit al llarg de la història 
constants remodelacions, diversos usos que han con-
figurat el seu estat actual, com una amalgama d’inter-
vencions amb l’objectiu de donar servici a aquells que la 
consideraven de propietat.

Un procés restaurador de la nostra torre hauria de 
ser capaç d’aplicar les tècniques constructives pertinents 
per recuperar els seus valors més representatius, entesos 
com a un producte històric, sense alterar la seua identitat. 
Per tant, la responsabilitat en aquest procés és màxima per 
a un tècnic, no sols per donar solució als diversos proble-
mes materials i estructurals que malauradament presenta 
la torre, sinó que ha d’anar molt més enllà, i introduir-se 
en l’autenticitat més intrínseca i oculta de l’obra, per tal de 
fer-la aflorar sense modificar ni una mica el seu genoma. 

Les pedres o les tapieres, les juntes o les obertures, 
totes són fràgils al pas del temps, però ens parlen, ens xiuxi-
uegen la seua història més pròpia, les seues memòries més 
personals, però cal saber escoltar-la. L’edifici en si és, sens 
dubte, el que millor guarda la seua memòria. El secret radica 
a fer-lo parlar i a saber escoltar-lo. I no solament l’edifici, sinó 
també el seu entorn, el seu ambient, la cultura a què pertany, 
per tal de saber valorar i reforçar la seua importància històri-
ca, cultural, arquitectònica i constructiva. No podem ignorar 
que hi ha un patrimoni que cal conéixer, analitzar i saber 
valorar, amb uns valors que representen els límits dictats per 
les preexistències i el rigor del coneixement. Una herència 
rebuda pels nostres pares que requereix una salvaguarda de 
la seua identitat, d’una prova de respecte, de consideració i 
ponderació dels seus valors històrics guanyats durament al 
llarg dels anys, com un valor afegit intangible i concurrent 
que dignifica la seua importància davant la nostra presència. 
Un patrimoni que demanda la conservació compresa com 
una actitud ideològica i ètica, com a pedra fonamental per 
afavorir la cimentació d’un pensament capaç de valorar les 
vides dels nostres avantpassats. De recordar els orígens d’un 
poble per tal de saber d’on ve, i a on es dirigeix. Perquè és 
allí on resideix la importància d’una cultura, en la identitat 
del concepte d’autenticitat, comprés com un sinònim d’in-
dividualitat, perquè el monument, a l’igual que cada poble, 
té una singularitat pròpia, quant al seu propi ser com a obra 
d’art, quant a la seua pròpia ànima com a conjunt d’una 
societat.
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Un procés de restauració d’un edifici històric com 
és el de la torre d’Espioca resulta, doncs, una qüestió ine-
ludible, inexcusable, conformant-se a la vegada com una 
tasca d’una gran responsabilitat. Aquelles restes històri-
ques són un registre del nostre passat, una prova tangi-
ble i viva del caminar d’un poble, un document físic que 
ens transmet un sentiment cisellat pel pas inexorable del 
temps i el qual, inclús en els temps que vivim, no podem 
deixar-lo morir.

El que resulta palmari, inqüestionable, és que per 
preservar l’element patrimonial és completament neces-

sari atorgar-li un ús. I aquesta doctrina la considere for-
çosament inapel·lable en qualsevol procés de restauració. 
La mancança d’utilitat en un element patrimonial l’evoca 
inevitablement al fracàs, a l’oblit més absolut, i el que és 
més important, cap a una mort històricament anunciada. 
Per tant, definir un ús per a la torre d’Espioca és el millor 
sistema per afavorir la seua conservació, ja que compor-
ta, obligatòriament, un manteniment de l’edificació. 

Tots nosaltres coneixem la difícil situació en la qual 
estem submergits actualment, de les dificultats que molts 
de nosaltres estem travessant, basades en un refloriment 
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d’un antic sistema social basat en el feudalisme i la man-
cança d’igualtats, un sistema més antic inclús que la matei-
xa torre. No obstant això, no ha de suposar una justificació 
per no preservar el nostre patrimoni més representatiu, per 
no lluitar per la nostra cultura ni donar-li als nostres fills allò 
que ens transmeteren a nosaltres. Sempre hem sigut un 
poble unit a la nostra terra, a l’horta, a la nostra cultura i 
sabem bé que el que plantem ara ho recolliran les properes 
generacions. Per tant, tenim una gran responsabilitat ètica 
i moral, com he dit abans, dos de les responsabilitats que 
més poden pesar en la nostra consciència.

Tal vegada arribe el dia en què siguem nosaltres els 
qui contem les històries als nostres nets. Els qui gaudim 
els dissabtes d’un bon esmorzar, com també feia el meu 
avi, amb l’experiència d’una vida passada i l’esperança en 
les generacions futures. Amb la confiança que no come-
tem els nostres mateixos errors i l’orgull de poder comp-
tar amb un poble que es va mobilitzar per preservar la 
seua cultura, el seu patrimoni i el seu futur. 

El que li contem en el futur als nostres néts depén 
únicament de nosaltres.


