
102 SARRIÀ  Revista d´investigació i assaig de la Marina Baixa  (nova época)

Entrevista a Joan Piera 
Rafael Llorca. 
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Eren les vuit i quart de la nit d’un altre d’estos horribles dies d’hivern que ens ha 
portat el canvi climàtic. Havia quedat citat a l’institut Bellaguarda d’Altea amb Joan Piera, 
un temps abans de l’acompliment del seu horari. Des del fons enfosquit del corredor de 
l’entrada va aparèixer Joan, amb la seua característica llargària, cos robust, profunds i 
clars ulls, blaus i refulgents, amb una barba que enquadrava un rostre de personatge de 
novel•la russa.

Dins d’un despatx reservat al cap d’estudis comencem l’entrevista amb el relat de 
la seua trajectòria vital i professional. Joan Piera va nàixer a Barcelona per l’octubre de 
1952. Allà va estar fins als nou anys, quan van destinar a son pare a Biar i desprès a 
Ontinyent. Va acabar el batxiller i estudià Biològiques a València. Després va treballar a 
l’ensenyament a Albaida, Ontinyent i Almansa, fins que tragué la plaça definitiva a Altea. 
Algun temps va fer feines al ram del tèxtil a Albaida i, desprès de traure la càtedra d’Institut, 
ha tingut enguany l’experiència d’exercir com a professor universitari impartint classes de 
botànica. Domina la fotografia, necessària per a realitzar el treball de camp. Ha participat 
al llarg de 25 anys a les Setmanes de Botànica del Col·legi Azorín de Calp, aportant  guio-
ns i propostes. 

Col·laborà també, molt de temps, amb la premsa comarcal en la revistes “ Altea”, “El 
Poble de la Marina”, la premsa municipal de Calp i en molts dels programes editats amb 
motiu dels festes de diversos pobles de la comarca. En este sentit és destacable la seua 
aportació al Programa de Festes del Crist d’Altea de l’any 2005, on feia una proposta per 
definir com a béns d’interés cultural un bon grapat d’arbres, alguns de caràcter monumen-
tal, situats al municipi. Tambè ha publicat en revistes científiques com “Flora Montiberica”, 
“Journal Europaïcher Orchideen”, “Acta Botànica Malacitada” i altres. La seua obra gràfica 
apareix en llibres com la Història Natural dels Països Catalans, volums VI i XIV, Flora 
Iberica, volum XXI i en moltes de les publicacions de la Conselleria de Medi Ambient de la 
Generalitat Valenciana. Ha participat en documentals de temes mediambientals al canal 
de TV Valenciana Punt 2. Es va decidir per investigar el tema de les orquídies que, al cap 
del temps, ha fructificat en la publicació d’un llibre editat per l’Institut Gil Albert, ja esgotat, 
encara que està treballant per a una reedició, potser en valencià.

Hola, Joan. De què van tractar les darreres Jornades del Col·legi Azorin de 
Calp en les quals vas participar? 

Va ser l’any 2006 amb motiu del 25 aniversari del col·legi. Les varem dedicar a 
valorar com cal el patrimoni de Calp en els seus aspectes arqueològics i naturals.Ferem 
propostes adients de recuperació, com la dels ecosistemes dunars de vora mar a la parti-
da Morelló, prop dels Banys de la Reina, amb espècies tan interessants com l’all conegut 
cientificament com Allium subvillosum que a la Comunitat Valenciana està considerat en 
perill crític, fet que el port portar a la  desaparició.

I com tots els anys, vam aprofitar l’ocasió per a denunciar de bell nou la pressió ur-
banística i edificatòria de la costa, que ens ha fet perdre un patrimoni tan important i ric en 
un curt espai de temps i de la manera més impune. Coincidint amb una manca molt gran 
de normativa de protecció medi ambiental, d’ informació i de consciència ciutadana sobre 
la cura del medi ambient. Esta realitat sembla una mena de dictadura, amb actuacions 
nefastes per a la natura.
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Estaràs content de la publicació del  llibre de les orquídies. D’on traus el temps 
per a fer tantes coses?

El llibre Las Orquídeas de la Província de Alicante el vam escriure tres investiga-
dors, Michael Lowe, Manuel Benito Crespo Villalba i jo, després de més de vint-i-cinc 
anys d’investigació pacient i acurada. És curiós que esta família de plantes haja despertat 
tant d’interés i ens obrira tantes portes. Podríem dir que hi ha unes quaranta espècies 
d’orquídies a la província d’Alacant, moltes d’elles incloses en l’inventari d’unes mil tres-
centes plantes diferents en la Marina Baixa. D’altres orquídies són mes escases i de dis-
tribució molt localitzada. Jo  sempre he aprofitat els viatges que he realitzat per tot arreu 
per a fer botànica. 

La qüestió  per a mi és que necessite estar fent coses sempre. Per exemple, ara 
m’he reconvertit en ceramista perquè pense que es tracta d’un ofici tradicional i artesanal 
que s’està perdent, quan tenim moltes mostres i llarga tradició de terrisseria en pobles 
alacantins com Agost, Orba o Biar i trobe una injustícia que desaparega. L’ofici de torner 
podria donar faena a molts joves en les zones turístiques. A més, per a mi va ser terapèu-
tic perquè va coincidir els inicis de la seua pràctica al poc de l’òbit de la meua dona i ho 
vaig fer com un homenatge a ella i al seu record. Prenc classes de ceràmica a la Bisbal 
d’Empordà a Girona durant l’estiu i a Finestrat amb l’excel·lent ceramista holandés Datsi. 
Em dedique sobretot a recuperar les formes antigues del mudèjar de Terol. Primer les 
estudie i desprès les realitze amb el torn. També les decore amb pintures i dibuixos, cosa 
que m’agrada tant com fer-les. He fet, també, algunes xarrades sobre este tema, amb 
demostracions pràctiques, als alumnes del batxillerat artístic del meu Institut, i tot plegat 
m’ha donat molta satisfacció.

Tu has estat molt implicat en tot el tema de la defensa del riu Algar?

L’any 2004 vaig fer públic en el programa de Televisió Valenciana Medi Ambient, 
la proposta de declarar el riu Algar Parc Natural des de la Serra de Ferrer fins la desem-
bocadura. Va coincidir amb el projecte per a fer una gran urbanització a les vores del riu, 
amb la protesta conseqüent dels grups ecologistes i d’alguns partits polítics que estaven 
en contra. Vaig col·laborar amb tots ells i estic orgullós de sentir-me part important en la 
creació d’una consciència ciutadana per la defensa del riu Algar. Quan vaig arribar al poble 
a treballar, en els anys vuitanta, allò era una claveguera indecent i em tirava les mans al 
cap de veure com un patrimoni tan valuós com este s’estava deixant perdre i deteriorar. 
Aleshores vaig emprendre una campanya de divulgació en escoles, revistes, etcètera. No 
sé si va ser  convenient o eficaç perquè l’any 93 es va construir la presa on s’enjunten 
els dos rius i això va acabar amb el cabal d’aigua que el riu havia tingut fins eixe moment. 
Avui, les aigües que arriben a la desembocadura són les que passen per la depuradora, 
que, encara que puguen estar ben tractades-la qual cosa no negue-, el desqualifiquen com 
autèntic riu, ja que el més important d’un riu es l’aigua que porta des de la seua capçalera. 
Amb això, desapareixen tots els invertebrats aquàtics, els peixos d’aigua dolça, la vege-
tació i, si afegim al recull de despropòsits l’expansió de plantes invasores i la introducció 
d’espècies exòtiques tals com la tortuga de Florida i el cranc americà, es dóna un “totum 
revolutum” que ens porta finalment a la destrucció.

Una altra actuació negativa recent al riu ha estat l’extracció de les pedres de la  
desembocadura a finals de 2004, amb una bona despesa econòmica, amb l’objectiu de 
facilitar l’arribada del riu a la mar. No es pot anar contra l’acció geològica del riu, les seues 
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pedres arrossegades es dipositen en les platges d’Altea i es distribueixen per la dinàmica 
del mar. Pense que el problema es va agreujar, com es pot constatar ara, estancant-se 
una gran massa d’aigua que a l’estiu dóna problemes d’olors i putrefaccions. Les pedres 
actuen com a filtres pels  quals passa l’aigua sense més problemes. Les ones distribueixen 
estes pedres una i mil vegades, però és el que toca. El buidament  ha fet com un gran clot 
en  què l’aigua queda estancada, molt més que abans de l’actuació.

Sense oblidar les plantes invasores. Què va passar amb elles?

El jacint d’aigua Eichhornia crassipes. Ho vaig publicar en revistes i periòdics i en 
alguna entrevista televisiva, però cap institució va intervindre. L’Ajuntament n’estava as-
sabentat i també la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, però uns deien que no era 
competència d’ells i passaven d’Herodes a Pilatos i també uns quants anys, sense fer-ne 
ni cas. Al cap de molt de temps va vindre un enginyer de la Confederació donant-li poca 
importància al principi i dient que es podia posar una grava per tal d’evitar l’arrelament. 
Desprès varem anar a vore-les per tot el riu i es va tirar les mans al cap quan va apreciar 
la magnitud de la invasió. Aleshores va fer un informe que es va valorar i varen actuar. Al 
final, sempre estic fent el paper d’observador, mirant-me les coses i denunciant-les si no 
les veig correctes i sempre em tenen al seu costat els que també les denuncien.

Has observat altres accions depredadores del medi ambient al poble o a 
la comarca?

Una altra, de pitjor, va ser extraure les pedres negres de la platja de Cap Negret i el 
posterior reompliment amb pedres blanques. Amb bona intenció, probablement, segura-
ment per un concepte de l’estètica un tan peculiar o per qualsevol atra raó desconeguda 
per a mi (1). Total, que ara tenim un “blanc i negre”. Això és molt greu per l’origen volcànic 
de les pedres que es troben situades en un punt singular i únic de la província, ja referit pel 
nostre Cavanilles. Si hagueren valorat el nostre patrimoni, tindríem un altre lloc d’ interés 
cultural científic i fins i tot turístic, per visitar amb guies que explicaren les seues caracte-
rístiques geològiques i el seu procés de formació. Este, com d’altres zones del poble, de 
caràcter arqueològic, serviria per a crear més llocs de treball en l’especialitat de monitors 
o guies turístics, dirigits molt especialment als joves i a atraure un turisme de qualitat que 
apreciara totes estes qüestions. En este sentit, podem afegir la ruta cap al far de l’Albir  i, 
en ell conjunt de la comarca, tot un patrimoni de flora molt ric en endemismes i de caràcter 
únic.

Concretament, en quins indrets de la comarca existeixen? 

Una molt important es troba al quilòmetre 4 de la carretera d’Altea a la Nucia, a la 
dreta, ja en terme municipal de la Nucia. Allà tenim un Keuper, açò vol dir en la pràctica 
afloraments de guixos, tossals rojos, amb plantes com Teucrium lepicephalum, que junt 
amb altres plantes acompanyants, resulta ser d’una importància científica inqüestionable 
ja que esta planta és un endemisme local, únic al món. A banda de ser al mateix temps 
una zona molt rica en orquídies com Orchis italica. Vaig lluitar molt, durant una època, per 
que ho declararen “microreserva de flora”, tal i com han fet a Finestrat a un indret similar. 
Vaig procurar el recolzament d’alguna institució important, però al final no es va fer tal i com 
jo proposava. La pregunta és per què a Finestrat sí i a Altea no? He de dir que, això de les 
declaracions oficials d’alguns indrets com a “microreserves de flora” és un invent valencià 
(d’Emili Laguna) que ha servit per a protegir moltes zones amb una flora interessant. Als 
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Banys de la Reina a Calp existeix una població en altre temps nombrosa, ara més escassa 
de l’allet del que abans hem fet esment, Allium subvillosum dins de l’inventari esperable en 
un ecosistema dunar on també entrarien plantes com Pancratium maritimum, l’assutzena 
de mar, i Eryngium maritimum, panical marí, de les quals no ha quedat ni senyal. Per la 
presencia de l’allet, s’acaba de declarar “microrreserva de flora” i ara caldrà restaurar les 
dunes, la flora i vegetació i reintroduir la fauna, especialment la d’invertebrats. Pense que 
el fet de la magnífica qualitat de les restes arqueològiques del mateix lloc i la proximitat de 
les salines amb una ornitofauna molt variada podrà finalment salvar-se per a nosaltres i 
les generacions venidores. També cal fer esment del Penyal d’Ifac, el morro Toix i la serra 
d’Oltà.

I a la Serra de Bèrnia?

La Serra de Bèrnia, sobretot la cara que dóna a Pinos és un regal de la natura. A 
l’estar orientada a la vessant nord, propicia unes condicions ambientals de més humitat 
i ombra, la qual cosa possibilita una flora molt específica. Destacaria la presencia de la 
Saxifraga longifolia, corona de rei, i la Linaria cavanillesii, dedicada a Cavanilles, estes 
dues rupícoles (és a dir que viuen sobre les roques), o l’escassíssima orquídia Ophrys 
arnoldii que viu als runars entre les pedres. Pense que  hem de valorar Bèrnia com cal. 
També voldria fer esment a les polítiques anteriors de repoblació de les muntanyes amb 
el pi carrasc o d’Alep, Pinus halepensis que ha portat a importants incendis forestals, ja 
que és un arbre amic d’estos: propicia el foc en la seua estratègia,i és que, en declarar-se, 
moltes vegades intencionadament, ho crema tot, els pins i les plantes que competeixen 
amb ells pel terreny i els nutrients, i provoca un greu desequilibri que es torna a repetir 
malauradament, ja que el pi deixa molts pinyons que rapidament fructifiquen i creixen quan 
les plantes autòctones més adaptades son encara molt xicotetes. Aleshores es restaura 
este bosc de pins que pot tornar a cremar-se, i així succesivament. Com a conseqüència, 
el sòl fèrtil desapareix en quedar al descobert per manca de vegetació, per les pendents i 
per les fortes pluges de les “gotes fredes” que arrosseguen el sòl a zones més baixes, la 
roca mare queda al descobert i ja no tornarà mai més a instal•lar-se cap tipus de vegetació. 
És la causa de la desertificació que patim a casa nostra.

Consideres l’agricultura ecològica una alternativa vàlida per als nostres camps 
de la Marina?

En alguna ocasió de les vegades que he estat a la Bisbal he visitat camps de con-
reus ecològics que abasteixen xàrxes de restaurants de la Costa Brava. Els responsables 
d’estos negocis no pregunten ni el preu de les hortalisses ecològiques, perquè són un 
reclam publicitari de qualitat per als seus clients. No hi ha cap raó per a pensar que a 
Altea i a la Marina Baixa no funcione bé. L’Ajuntament promociona i recolza aquest tipus 
d’agricultura. Es tracta de recuperar el bon gust per l’horta, per tindre al rebost les nostres 
verdures, les que ens fan falta cada dia. Ara dones un tomb per les hortes i observes com 
les taronges en la majoria no es cullen. D’ací a res es perdran els nispros perquè costaran 
més els jornals que els guanys dels propietaris. Aleshores, ho sent com una cosa molt 
estranya i em sembla d’una desídia total. En aquests moments, són més barates les ta-
ronges del nord d’Àfrica que les d’ací, raó per la qual els camps s’abandonen. Es perd la 
qualitat i l’escassa collita es ven al peu de la carretera per persones majors que, en morir-
se, faran parar els seus camps ben segurament a l’especulació.
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Tu has vist evolucionar al poble d’Altea. Penses que ha estat positiva esta 
evolució?

Lamente que Altea  haja perdut  la fisonomia particular de les partides i encara que 
hi haja normatives per a controlar la construcció al nucli antic, altres coses no s’han fet bé. 
Felicite irònicament al que va inventar el “charco” amb un dic paral•lel a la costa. Em van 
preguntar com podria solucionar-se este greu problema i vaig dir que obrir unes bocanes 
li faria bé. Ho van fer d’esta forma, no sé si per la meua opinió, i no els va costar massa. I 
el dic davant de la platja de la Roda ha estat fonamental per a regenerar i protegir aquesta 
platja per al gaudi de tothom, proporcionant un lloc agradable per prendre el bany. Però 
això de construir al front litoral, quan la mar no te límit per amunt, ho trobe molt negatiu. 

I el riu Algar, tampoc té límit de cabal. Impressiona quan es veuen les imatges de les 
darreres inundacions, que van ser molt greus. Recordem el cas del riu Girona que desem-
boca a Xàbia. Ja pels anys 50 aquella població es va inundar. L’any passat la força de les 
aigües es va emportar ponts, carreteres i cases. És perillós edificar a la vora dels rius. 

No té trellat llevar la vegetació o fer arteses al llit fluvial. Predominen més els criteris 
urbanitzadors que els dels biòlegs que són més filòsofs. Parlant de biòlegs, per què no hi ha 
biòlegs de plantilla en cada ajuntament? Així es coneixeria millor on estan els problemes. 

Joan Piera
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També voldria comentar el curiós cas dels rius Garganes i dels Arcs. El Garga-
nes sembla una claveguera d’aigua neta, un cas únic. Amb altres criteris s’haguera po-
gut  fer un parc o passeig fluvial, amb arbres, zones recreatives i altres detalls naturals, 
i no pas una conducció subterrània d’aigua clara i neta que ningú aprofita. Fa poc es va 
construir una rotonda mòbil amb un sortidor d’aigua, quan dos pams més avall passa 
el Garganes “underground”, sinzerament sorprenent. Sembla que el riu dels Arcs, que 
desemboca a la vora del port esportiu, porta el mateix camí. És més, la zona verda ja 
quasi està feta si s’aprofitaren com cal els bancals de l’antic camping amb Eucaliptus. 
Molt a prop està l’aqüeducte dels Arcs, per cert poc protegit.

A la finca santa Bàrbara es podria fer un jardí botànic amb tota mena d’arbres 
i plantes, ja que el lloc ho permet. Parlant d’arbres, encara no m’he pogut refer del 
disgust que em va suposar la tala de l’Araucaria del “Charco”. Es va comentar que 
estava malalta, però jo pense que la principal raó era que este arbre estava a tocar de 
la façana d’un edifici i, au, fora! Ara em preocupa l’auraucaria gran i esplèndida que 
està a la partida Carbonera, espere que la conserven. Caldria fer un catàleg d’arbres 
municipals a Altea.

Com a part positiva, valore molt la festa de l’abret de Sant Joan, amb el seu ritual 
de fecundació de la terra. Pense que hauría de potenciar-se més com atractiu turístic, 
ja que no n’hi ha cap més, exceptuant la de Blanes. 

Només hi ha males notícies per al medi ambient comarcal?

No és per a menys. Però, també hi ha notícies bones. Fa poc vaig descobrir a 
Marnes, una zona a l’eixida del llogaret de Pinos, El Jardí dels Iris, on un matrimoni 
de britànics, la senyora Lomer i el seu espòs,  s’ha dedicat a comprar tota mena de 
varietats i hibrids dels anomenats Iris per tot el mon, la famosa flor dels tres mosque-
ters, i a conreuar-los al seu terreny. També experimenten la hibridació per a traure’n de 
nous. A banda,  tenen moltes espècies de plantes dels gèneres Cistus i Pelargonium, 
en un marc incomparable: bancals separats  amb les pedres que apartaven els antics 
llauradors, entre oliveres i garrofers, amb la Serra Bèrnia de teló de fons, per a pendre 
nota.

A la mateixa zona de Pinos he observat que, a les cases velles, hi ha moltes 
plantes anomenades Delphinium stafisagria, una planta fantàstica que es gastava per 
a llevar-li el poll (un insecte paràsit, igual que el dels cabells de les persones) a les 
gallines.

Quines altres propostes faries per a millorar la natura? 

El món legislatiu té una projecció amb jurisprudència que s’hauria d’aprofitar en 
este sentit i també ampliar i millorar les lleis ambientals. Està la Directiva Hàbitat, per 
tal de mantindre els hàbitats naturals i protegir la flora del tipus com la que hem parlat 
al llarg d’aquesta entrevista. També cal esmentar l’Agenda Local 21 que facilita la par-
ticipació del ciutadà.
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Per altra banda, invertir en medi ambient no té per què ser massa costós. A més 
de buscar subvencions i ajudes, caldria incrementar l’oferta de cursos formatius per a 
tècnics ambientals. És voler fer-ho, crearia llocs de treball més adaptats a les actuals 
realitats econòmiques i socials. Podem aprofitar els recursos humans que ja tenim. Per 
exemple, a Altea, en l’IES Bellaguarda i en els altres centres educatius, tenim una colla 
de professors especialistes molt preparats que tindrien molt a dir en els aspectes de 
conservació patrimonial.

Voldria esmentar que caldria incentivar els treballs d’investigació etnobotànica, a 
la manera del professor Joan Pellicer, que tant faria per a preservar la cultura casolana 
dels nostres majors, cada vegada més oblidada. Seria molt positiu que l’home tornara 
a la cultura de la terra, dels arbres, de les plantes medicinals, dels usos tradicionals. 
La implicació dels ciutadans és fonamental.

Moltes gràcies, Joan, pense que seria força interessant que es realitzaren 
els teus suggeriments

Rafael Llorca

(1) Nota de redacció: tots els anys, al netejar la platjeta de la cala d’ algues acumula-
des, s’emportaven també moltes pedres negres, fins que la varen deixar desprotegida 
contra l’erosió. Al voler protegir-la afegint-li més pedres no hi havien negres i van posar 
blanques. 
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