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Els tres perquès de l’Associació Nordström 

Per què Nordström? 

En un entorn soci-econòmic on s’ha primat des dels anys 60 el ciment i el totxo 

per davant del patrimoni arqueològic, arquitectònic o ecològic, els governants de 

torn, secundant les necessitats dels grans empresaris, per convicció pròpia o per 

cobdícia, s’han fet els suecs cada volta que algú els parlava de salvar el nostre 

patrimoni. Ho veiem hui en dia amb la problemàtica que existeix amb el catàleg 

de proteccions1 o polèmiques més directes com la que hi ha oberta ara amb el 

cas del cinema Ideal2. No entrarem ja en l’abandó general que pateixen molts 

barris alacantins en els nostres dies que, governe qui governe, han generat la 

crítica d’amplis sectors de la població. Si açò és el que ens passa ara, imagineu-

vos com seria fa 80 anys quan l’especulació immobiliària estava a l’ordre del dia 

amb governants que l’afavorien i lleis que rarament la regulaven o simplement 

eren obviades.  

I mentre els governants, polítics o no, es feren els suecs, una sueca, Solveig 

Nordström, Sol pels amics, va aturar les excavadores amb el seu propi cos estès 

al terra evitant la destrucció de Lucentum, un dels jaciments més importants de 

la província. Mentre, el seu advocat i amic, Jaime Pomares Bernat va avisar les 

embaixades i la premsa internacional i va evitar després que anés a presó per la 

seua acció. És molt possible que si a voltes de ser sueca haguera estat 

espanyola les autoritats no haurien tolerat la seua acció, però es va preferir evitar 

un escàndol major del què ja s’estava produint amb la destrucció del jaciment 

arqueològic. Finalment, Nordström va aconseguir que el Ministeri d’Educació 

espanyol declarara Monument Històric el Tossal l’any 1961 i comprara els 

terrenys del Tossal de Manises, un èxit personal després d’haver assistit 

impotent a la venda per parcel·les de l’entorn del Tossal de Manises per a 

construir xalets en zones encara per descobrir. 

                                                           
1 https://www.diarioinformacion.com/noticias-suscriptor/alicante/2020/05/19/urbanismo-reactiva-nuevo-
catalogo-protecciones/2265792.html 
https://www.alicante.es/es/noticias/catalogo-proteccion-alicante-version-modificada 
2 https://elpais.com/opinion/2020-05-26/cine-ideal.html 
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Nordström va vincular la seua vida a la investigació en Alacant des de 1955 i 

continua vivint a Benidorm. 97 anys té en l’actualitat3. Va conèixer a Figueras 

Pacheco, a Lafuente Vidal, el seu gran mentor, Ramos Folqués, Rodríguez 

Casanova. Va treballar en diferents jaciments, Guardamar de Segura, Sant 

Fulgenci, Alcoi, Elx, Elda o Jumella. També pren part en la reforma del Museu 

Arqueològic Provincial d’Alacant, quan encara estava als baixos de la Diputació. 

Autora de diversos llibres, va ser molt criticada a Suècia per presentar les seues 

tesis en castellà, ja que no era considerat com “un idioma civilitzat” i va haver de 

traduir-les al francès (ella creu que va ser degut a l’existència de la Dictadura de 

Franco). Malgrat tractar-se d’una gran investigadora, no se li va reconèixer el 

mèrit que mereixia, es pregunta Juan José Amores si va ser pel seu sexe o per 

la seua nacionalitat?4 Fins i tot l’acció per salvar Lucentum va passar 

desapercebuda ja que el règim franquista es va encarregar de que no tinguera 

publicitat i no va eixir a la premsa. 

El 2005 va rebre un homenatge al 

MARQ en reconeixement a la seua 

obra i la seua gesta. El 2011 es va 

inaugurar un parc prop del Tossal de 

Manises amb el seu nom a petició de 

l’’Asociación Cultural Alicante Vivo’5. 

El 2016 la foguera Campoamor Nord 

– Plaça Amèrica li va dedicar un ninot en record a la seua faena6. Encara viu a 

Benidorm on es va instal·lar el 1967 i, en boca de Juan José Amores, encara es 

mostra vital i il·lusionada. I un detall important, quan li pregunta per quina de les 

seues facetes professionals l’agradaria esser recordada, diu que per tot el que 

ha fet pels nens pobres del Brasil, tot un exemple del seu altruisme. 

                                                           
3 Aquella escandinava que salvó las ruinas de Lucentum 
4 http://www.alicanteblog.es/2007/03/solveig-nordstrm.html 
5 Solveig Norsdtröm: Un pequeño gorrión en el Tejado. 
http://www.alicantevivo.org/2007/11/solveig-norsdtrom-un-pequeo-gorrin-en.html 
6 https://www.diarioinformacion.com/hogueras/2016/06/05/arqueologa-solveig-nordstrom-
lonja-pescado-cara-cara-ninot-opta-salvarse-fuego/1770086.html 
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La realitat geogràfica i humana de les comarques del sud 

Les comarques alacantines conformen 

un conjunt de realitats centrífugues, en 

molts aspectes. Unes terres, 

acostumades a acollir migració, 

repoblaments al segle XVIII, grans 

migracions des de mitjans del segle XX 

des de Múrcia, Andalusia i Castella la 

Manxa principalment, i als que hem 

d’afegir les importants colònies 

d’estrangers que de nord a sud omplen les 

nostres comarques, especialment 

anglesos a les Marines i a les comarques del sud, on també trobem una gran 

colònia de russos, en molts casos buscant una jubilació assolellada, o magribins, 

equatorians, colombians... producte d’un altre tipus de migració de caràcter 

econòmic. Lluny de ser capaços d’absorbir tot el bagatge cultural que això 

suposaria per a les nostres terres, el cert és que hem tingut una resposta molt 

diversa davant eixos reptes. Tot això, de manera molt simplificada, ens dona una 

idea de la realitat i diversitat que signifiquen les nostres comarques. S’ha de dir 

que tota aquesta migració s’ha concentrat en la costa, al voltant de zones 

turístiques, les àrees industrials del centre i l’agricultura comercial de les 

comarques del sud.  

 Mantenim una imaginària línia Biar-Busot on les comarques al nord d’ella es 

senten molt més valencianes com és l’Alcoià o del Comtat, comarques d’interior, 

entre muntanyes i al voltant d’una 

antiga indústria comunicada amb 

València per un ferrocarril que 

mai va arribar a Alacant, com 

tampoc arribaria a València el 

trenet de la Marina. Alcoi va 

generar una societat al més pur 

estil barceloní, amb la seua 

burgesia i el seu proletariat, amb 
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tots els seus avantatges i desavantatges. Les Marines, que vessen la muntanya 

al mar, de la dura vida agrícola de les terres enlairades, antiga llar de moriscos, 

a les marítimes on la pesca i la marineria de cabotatge van cedint pas, cada volta 

més, al turisme. Unes i altres mostren un potent arrelament a la tradició i a la 

seua història i ho demostren amb la potència dels seus centres d’estudis i la 

publicació bibliogràfica existent.  

Tenim les terres del Baix Segura amb una penetració cultural des de Múrcia, 

inclosa la parla, que arriba cada volta més a l’Alacantí. L’hortolà del Baix Segura 

que oblida, quan no renega, el seu passat valencià quan formava part, juntament 

amb les del Vinalopó i l’Alacantí, de la Governació d’Oriola, disputada per les 

dues corones fins a la seua integració al Regne de València i on el valencià va 

ser llengua comuna fins al segle XVIII quan la seua cultura valenciana va mudant 

cap a la més propera murciana per migracions i assimilacions.  

Els industriosos Baix Vinalopó i Vinalopó Mitjà, on la crida de mà d’obra va fer 

que arribaren continues onades migratòries que van anar amagant la 

valencianitat d’eixes poblacions culturalment i lingüística.  

Una comarca de cultura castellanomanxega, l’Alt Vinalopó, que no pertanyia 

al Regne de València i va ser afegida el 1833 a la província d’Alacant7 i on a 

dures penes es senten valencians. Com a molt alacantins i podem donar gràcies 

de que hagen acceptat de bon grat, en el millor dels casos, eixa pertinença.  

L’Alacantí i eixa Alacant, capital de la província que no ha sigut capaç de 

exercir més enllà de capital política-administrativa i com a centre comercial 

d’eixes comarques. En continu creixement absorbint migració rere migració gran 

quantitat de nouvinguts de totes parts, de la resta d’Espanya i del món. Ciutat 

que, entre l’abandó per part dels seus habitants de la seua cultura, la seua 

llengua i moltes de les seues tradicions, no sempre per obligació, i l’arribada de 

grans contingents de forasters, ha diluït fins a la pràctica desaparició eixe passat. 

Els nouvinguts i els seus fills han viscut a Alacant, però l’han viscut des de la 

cultura dels seus llocs d’origen (cultura, tradicions i llengües diferents), mentre 

                                                           
7 Com Requena i Utiel van ser afegides a la de València, mentre Cabdet, que sempre va ser valenciana, 
passava a formar part d’Albacete. 
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que les segones i terceres generacions ja han viscut un “alicantinisme” diferent, 

totalment transformada que poc ha conservat del seu passat.  

Si en el passat els governants i la burgesia es van desentendre de les 

comarques properes, en el present no és molt diferent. Es veu a la resta de 

comarques, inclosos els municipis de l’Alacantí, com alguna cosa diferent, rural, 

que parlen una llengua “ruda”, “pueblerina” qüestió que alguns hem patit en 

alguna ocasió en ser tractat com forà a la ciutat que em va vore nàixer. 
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Les microhistòries 

Fins mitjans del segle passat la macrohistòria, la historiografia referida a la 

humanitat i les nacions, era la preponderant, però des de fa ja unes dècades 

pren força la microhistòria, la qual resulta més atractiva ja que ens parla de llocs, 

persones i paisatges que coneixen, que els resulten propers, amb una relació 

moltes vegades sentimental (castells, ermites, esglésies, indrets, 

personatges...). La microhistòria permet un estudi més exhaustiu d’una 

determinada societat en un moment determinat multiplicant les temàtiques que 

són susceptibles de ser investigades i permetent completar i /o complementar la 

visió d’una època o societat. Al llarg dels nostres pobles i comarques es realitzen 

estudis històrics, antropològics, sociològics, culturals, econòmics majoritàriament 

a petita escala, adreçats a la població d’eixos pobles i comarques. 

La història dels grans esdeveniments, la història nacional dels reis, de les 

nacions  sovint donen una imatge esbiaixada que serveix per a justificar els 

governants o bé per justificar el seu enderrocament. L’apropiació de la història 

per part dels historiadors sempre ha sigut un perill real. Els historiadors, com a 

ciutadans, investiguen des del present que els ha tocat viure, amb els seus ulls, 

les seues creences, des d’allò que els concerneix. Serna i Pons afirmen que la 

microhistòria seria un intent de reconstruir un trencaclosques del qual no tenim 

el referent, només fragments. I és que els historiadors no només treballen amb 

la veritat verificable (els fets comprovats) sinó que també conjecturen: qui 

investiga no inventa, sinó que construeix un relat dins del ventall de possibilitats 

que imagina (Ginzburg)8.  

Les nostres comarques no resten al marge de les noves tendències. Antonio 

Adsuar em recordava l’altre dia que des del V Centenari de la concessió del títol 

de ciutat a Alacant a penes s’ha dut a terme treballs globals a nivell provincial, 

però sí tenim una gran activitat a totes les nostres comarques. Són moltes les 

entitats que mantenen viva la flama de la història i cultura a les nostres 

                                                           

8 Anaclet Pons y Justo Serna  MicroHistoria. Las narraciones de Carlo Ginzburg  Ressenya de José Luis 
Ibáñez Salas. Nuevatribuna. ES22/03/19 La Historia y la microhistoria: leemos a Serna y Pons. 
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/historia-microhistoria-leemos-serna-
pons/20190322082323161214.html 
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comarques: Les universitats d’Alacant i Elx, l’Institut Juan Gil-Albert, l'Associació 

d'Estudis de la Marina Baixa, Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, 

Centre d’Estudis Contestans (Comtat de Cocentaina), Institut d’Estudis de les 

Valls de Mariola (de Biar a Agres), Centre Alcoià d’Estudis Històrics i 

Arqueològics, Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, Centre d’Estudis 

Locals del Vinalopó (Vinalopó mitjà), Centro de Estudios Hernandianos, 

Fundación Municipal José María Soler (Villena)... segur que n’hi ha més, ja 

s’encarregaran els lectors d’esmenar-ho i ampliar-la. 

 

Concloent 

Arribats ací, quin hauria de ser l’esperit de Nordström? Una eina per a 

investigadors, per a amants de la història, de la geografia, de la cultura de les 

nostres comarques del sud, sense oblidar que formem part d’un País Valencià 

divers, on no podem deixar de banda la realitat que suposa l’Alt Vinalopó o la 

proximitat cultural i econòmica a Múrcia d’una part de la província. Una pluralitat 

que té resposta des de la geografia i la història, però també en els esdeveniments 

presents. Amb les microhistòries que es desenvolupen des d’aquesta diversitat 

intentar donar veu a totes les comarques i augmentar així el coneixement d’uns 

i d’altres, ja que trencant el desconeixement s’arriba més fàcilment a l’acceptació 

de la resta. Una eina també per als alumnes i docents que es pretén senzilla per 

a desenvolupar la seua tasca educativa. Escollir el nom de Nordström és una 

manera de reivindicar-se contra les polítiques de més de 60 anys i la destrucció 

de la nostra memòria, del nostre patrimoni i la voluntat de capgirar eixa situació, 

de lluitar pel nostre passat des del present que és fer-ho pel futur, com va fer 

aquesta dona, Solveig Nordström. Servisca doncs com una mostra d’agraïment 

per la seua valenta defensa del nostre patrimoni.  

 

 


