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ACLARIMENT: Esta publicacio està redactada en les Normes d’El Puig. Encara que es una obra colectiva, l’encarregat de la 

redaccio final de cada articul te llibertat per a fer-ho en la normativa d’accentuacio de la seua preferencia. Este tema es motiu de 

debat, pero no de divisio, entre nosatres.  

 

El Mongó 

Meticulosos, sense deixar clavill, tot ho adoben al gust de l’Institut d'Estudis 

Catalans. Fins a l'enigmàtic Mongó, per eixemple, l’han transformat en "Montgó", 

burlant la tradició idiomàtica en llengua valenciana. En 1797, el rigorós Cavanilles 

anotava que "en Dénia comencen les raïls del Mongó" (Observaciones…, p.213), 

reproduint el topònim en l'idioma valencià, idèntic al que en 1873 se sentia en el 

teatre de Dénia, en representar-se "La cara de Mongó", de Manuel Barreda. 

L'argument de l'obra tracta sobre el desig de casar-se del Mongó, fet que atrau a 

una série de dames tan heterogénees com "la Cova d'Aigua, la Pansa, la Palma del 

Margalloner, la Seba-Porra i la Cova Tallá".  

 

 

 



 

Cada pretenent expon encants i virtuts, que són replicats en agres comentaris del vetust 

Mongó: "La Palma puncha, la Cova d'Aigua està fosca, la Pansa està sema...". Este lèxic 

que va alegrar als deniers la nit del 2 de giner de 1873 està prohibit en els centres d'ESO i 

BUP; ara ningú pot escriure que la "Cova Tallá està Llunt" (p. 6), "s'advertix a l'orquesta" 

(p. 6), "soc yo gran tesor" (p. 8), "eixa aigua destila" (p. 8). Potser algun alumne de 

l'acadèmia de català Canal 9 s'esglaye de l'idioma valencià normal; net de arcaismes, eles 

geminades i caprichos de l’IEC, com lluny, adverteix, orquestra, jo, tresor, destil-lada, 

etc. 

El Terç de Catalunya que controla la societat valenciana exclou de la categoria de ciutadà 

de primera (en dret a ser funcionari, per eixemple) als que no engulguen el sandwich 

consonàntic -ntg-, és dir: un estudiant de Dénia tindrà que escriure "Montgó", adulterant 

el vocable, si vol passar curs. Pero hi ha arguments que convé recordar, com el del 

topònim aragonés Monzó o Monsó, veu derivada del llatí "Mons" i un segon element 

"cao", d'orige prerromà. A partir d'estos ètims varen aparéixer variables com Monsó, 

Monçonís, Monçó. Lo curiós és que el denier Roc Chabàs -que no cita l'eixemple de 

Monsó- arreplega que els àraps valencians nomenaven a la montanya de Dénia "Caon", 

imperfecta homonímia del mencionat "cao". I per supost que l'erudit Chabàs escrivia 

Mongó, no Montgó. Les rajoles immersores (l'Alcover, les Grans Enciclopèdies 

valenciana i catalana, etcétera), encara que alardegen d'imparcialitat científica, són camp 

minat per a caçar a l'ingenu estudiant. La documentació sobre el Mongó està censurada, i 

certs entrecomillats que fingixen reproduir la parla d'una determinada zona són 

fraudulents. Per eixemple, en l'Alcover llegim: "No et fies de Denia, ni de terra que és 

rega amb senia", incrustant la falsa preposició amb com si fora veu del Regne. Respecte a 

la boda, cal sumar uns atres personages tan simbòlics com "els pilons del Mongó i el 

Saladar". Els primers es presenten en el prohibit pronom valencià: "Mosatros som els dos 

Pilons del Mongó" (p.10); pero la figura que decidix quí serà l'afortunada esposa és el 

mític "fra Pere Esteve", que anuncia als deniers: 

"He vengut yo, perque soc sabi profeta. Mongó no es pot unir més que a la Cova 

d'Aigua" (p.13). El franciscà fra Pere Esteve, naixcut en Dénia en 1582, sempre usava 

l'idioma del Regne. En la biografia publicada en 1677 llegim: "En la seua llengua 

valenciana, en que sempre predicava" (Mercader, C.: Vida de F. Pedro Esteve, 1677, 

p.47). El religiós aludix al Mongó com un lloc sagrat: "Ermites en Mongoy es troben, i es 

diu missa" (p.128). Fra Esteve suponia que el segon terme del topònim derivava de goy, 

veu hebrea que designava als no israelites. No és desgavellat, fins al XV els hebreus 

varen formar part de la societat valenciana. Mons goy equivaldria, segons fra Pere, a 

"Mont de la gentilitat". 

És gojós llegir poesies de fra Pere, els originals, sense manipulació catalanera. Escriu 

sobre la "fortalea de la carrasca i la flaquea de la canya" (fortalesa de la carrasca i la 

feblesa de la canya). Tracta sobre les montanyes (no muntanyes); escriu mentres (no 

mentre), pedra i arena (no pedra i sorra), besar (no petonejar), "fa el conte" (no compte), 

"plou en un toll" (no a un xipoll); llança metàfores sobre "les foches de la Albufera i els 

machos del Almodí". Usava adverbis en ortografia correcta "estiga ya fet" (no ja); i 

nomenava Maestrat (p. 328) al Maestrazgo no "Mestrat".  

 



 

Encara que semble absurt, est idioma valencià usat per un denier naixcut en 1582 -i pels 

valencians normals en 1999- està prohibit per les nostres autoritats. Acabe de visitar les 

restaurades ruïnes de Lucentum -depenents de la Diputació de Juli de Espanya- i en 

l'horari observe que usen el barbarisme "tarda". Afigguen vostés el comentari.                                                                       

 Roc Chabàs Associació 

 

De la lliteratura valenciana des dels orígens a la 

Renaixença 

 

Els primers texts escrits en llengua valenciana pertanyen encara a l’época de dominació 

musulmana del nostre Regne. Redactats en un valencià incipient i en prou formes que no 

es consolidarien en la llengua clàssica posterior, són el més clar indicatiu de l’existència 

d’un romanç propi i de la seua pervivència abans de la conquista cristiana que te l’any 

1238, com data d’entrada en la Ciutat de Valéncia del rei Jaume I, el seu referent. Aixina, 

s’han de citar en primer lloc les nomenades harges, poemetes en valencià que apareixien 

com a versos finals d’un poema en àrap o hebreu de major entitat. Entre elles les d’Abu 

Isa ibn Labbun, Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Ruhaim, els dos del sigle XII o 

d’Ibn al-Labbana de Dénia (mort en 1113). Del sigle XIII, tenim documentats els dos 

primers autors de relleu i un text cabal per a l’història de la nostra llengua. El segon no és 

un atre que els Planchs de Sen Esteve, epístola en llatí pero en paràfrasis en valencià que 

mostra formes pròpies llingüístiques autòctones en comparació al català occitanisat de 

part dels conquistadors.  



 

Pero sense dubte, el verdader orige de la tradició lliterària valenciana el podem trobar 

en Pere Pasqual (1222/7-1300), sacerdot d’orige mossàrap, autor del títul més 

emblemàtic de la nostra lliteratura antiga, la Bíblia Parva, ademés d’unes atres obres de 

caràcter religiós. Al costat d’ell, l’atre personage fonamental d’este sigle és Arnau de 

Vilanova (1238-1311), escritor i retor heterodox del qual es conserven quatre llibres en 

valencià, sense contar la seua producció majoritària en llengua llatina. 

En el sigle XIV, una figura ompli el món cultural, no tant per lo que nos deixara escrit en 

la llengua nostra, sino per la seua espenta i el seu paper determinant en l’història de 

Valéncia. Nos referim al dominic Vicent Ferrer (1350-1419). A banda d’obres 

teològiques en llatí, conservem més de trescents sermons dels quals prenien nota els 

assistents ad ells. Ortodox visceral, la seua obra pot considerar-se un contrapés a la 

predisposició molt més oberta d’Arnau de Vilanova. De les demés figures d’este sigle, 

que s’inclourien totes baix la categoria de lliteratura religiosa, podem nomenar al també 

dominic Antoni Canals (1352-1419), autor de l’Escala de contemplació, llibre 

d’eixercicis espirituals. En el camp teatral, el Misteri d’Elig és l’obra de cita obligada, 

sent en l’actualitat l’únic misteri de l’Edat Mija que ha vingut representant-se fins als 

nostres dies. 

En estos antecedents, poc podia sospitar-se que el sigle XV anava a ser el “Sigle d’Or” de 

la lliteratura valenciana, donant nom al conjunt de la cultura que la fan, en comparació en 

totes les europees de llavors, incomparable. Des de la poesia a la novela, passant per 

obres pròximes a lo que hui entendríem com a ensaig, la nòmina d’estos escritors és 

inigualable a la de les seues lliteratures contemporànees. Seguint en la temàtica 

religiosa, Isabel de Villena (1430-1490) és una mostra ben representativa d’un gènero 

tradicional en la nostra lliteratura. Aixina, el Vita Christi, l’obra de la nostra autora, 

mostra una especial elegància en l’estil i un continu recurs a una llengua coloquial i que 

no estiguera alluntada del seu públic. 

Dins del camp lliric, Jordi de Sant 

Jordi (ca.1400-1425) és el nuc entre la 

poesia trobadoresca que es resistia a morir i 

Ausias March. Autor d’un número molt 

escàs de poemes, la bellea de la seua obra 

es troba en l’intent d’eixir-se’n de la 

llengua artificial que en tant de mestrage 

havien conreat els trobadors i que era 

necessari acostar-la més a la del poble. 

Això és de lo que s’encarrega plenament 

Ausias March (1397-1459), un dels majors 

poetes europeus de l’història, ademés de 

tindre una vida airosa i una miqueta 

diletant. Els seus poemes, arrelats encara a una tradició migeval un tant aliena al 

Renaiximent que s’obria pas en Itàlia, estan sentimentalment ya ben prop de nosatres. La 

seua fita fonamental és el Cant Espiritual, a on passa revista a sa vida, dotant als seus 

versos d’uns cims de calitat no superats mai en valencià.  

 

 



 

 

Per últim, Joan Roïç de Corella (ca. 1433-1497) és el tercer dels noms en poesia. Potser 

l’escritor més preparat, la seua obra no lírica és una mostra impecable de lo que es 

denomina “valenciana prosa”, prosa en sintaxis pràcticament llatina i d’una riquea verbal 

casi luxuriosa. D’entre els seus poemes, és la Tragedia de Caldesa, dedicat a una de les 

seues amants, el més excelent. Jaume Roig (1434-1478) és conegut per un únic 

llibre, L’Espill, llarc poema compost per 16.359 brevíssims versos en un llenguage molt 

popular i d’un to clarament misògin.  

En el terreny de la prosa, la novela per antonomàsia és el Tirant lo Blanch de Joanot 

Martorell (ca. 1413-1468), emblemàticament lloada per Cervantes, este monumental text 

és una mostra de la novela de cavalleries en el seu moment d’esplendor i conduïda a una 

excelència insuperable. 

En este sigle s’ha de resenyar també el primer 

llibre imprés en la península ibérica, Les Trobes 

en Lahors de la Verge Maria (1474), que 

arreplegava els poemes presentats ad este 

certamen poètic, una cosa molt usual en el seu 

temps i que donà a conéixer a poetes de calitat 

pero que no arribaren a les fites dels ací tractats. 

A pesar, en tot, de la riquea que va supondre 

este sigle per a les lletres valencianes, la 

castellanisació de la noblea i de les capes cultes 

era una cosa que va anar a més a partir del sigle 

XVI, particularment des de l’any 1521, quan es 

posa fi a les guerres de les Germanies. És en 

eixe moment quan la Decadència pren forma i 

afona la cultura pròpia de Valéncia fins al sigle 

XIX. En estos trescents anys de buidor 

pràcticament total podem destacar alguns noms 

que mantingueren encesa la flama de la llengua 

i de la cultura. Des del nostre temps podem 

considerar que feren poc o que actuaven com una espècie de cant del cisne d’una época 

millor ya irremediablement passada, pero també hem de ser conscients de lo arriscat i de 

la valentia que mostraren en defendre o escriure la llengua que parlaven i que començava 

a considerar-se un entreteniment o una cosa no vàlida per als quefers lliteraris o 

intelectuals. 

En el sigle XVI, encara podem oferir noms com el de Joan Timoneda (1518-1583), autor 

bilingüe, que va compondre en valencià Flor d’enamorats i que és de destacar per ser el 

primer escritor en una clara voluntat de realisar la seua obra més important en espanyol. 

En el terreny historiogràfic, la monumental Historia de Valencia de Pere A. Beuter és la 

primera obra que es conserva en esta temàtica.  

En el sigle XVII, a soles un nom, conectat en un tipo de poesia, la satírica, que tanta força 

prendria en centúries posteriors.  



 

Nos referim a Francesc Mulet (naixcut en 1624) autor barroc, el Tractat del pet del qual 

és un títul encara famós en Valéncia i que mostra la vena obscena i grotesca d’un gènero 

lliterari inusual per a un clerc. 

Del sigle XVIII, s’alcen dos figures importantíssimes per a la Renaixença que tindria lloc 

una centúria més tart: Carles Ros (1703-1773), erudit que va escriure en espanyol Origen 

y grandezas del idioma valenciano, aixina com chicotets coloquis en valencià i un recull 

de refranys. Obert defensor de la llengua, va redactar lo que serien els equivalents a 

llibres de text i llibretes escolars per al seu aprenentage. Per una atra banda, la Rondalla 

de rondalles de Lluïs Galiana (1740-1791) és una obra narrativa en la tradició del conte 

popular valencià en una llengua rica d’expressions populars. 

Pero és sense dubte en el sigle XIX quan la lliteratura valenciana viu l’eclosió que va 

supondre el moviment conegut com a Renaixença i que no a soles tingué lloc en 

Valéncia, sino també en tot el diasistema occitano-romà, des de la Provença a les Illes 

Balears, retrobant aixina el víncul trencat des dels temps dels trobadors i degut a la 

“renúncia” de l’incipient Corona d’Aragó a estendre els seus dominis cap al nort dels 

Pirineus. La conseqüència d’este reviscolament fon un premi Nobel a començaments del 

sigle XX per a l’occità Frederic Mistral i, de manera principal, un resorgir absolut de 

l’activitat lliterària en la nostra llengua que a soles tornarà a minvar en el colp d’Estat i 

posterior dictadura del militar general Franco. 

La figura més representativa de la Renaixença valenciana fon Teodor Llorente (1836-

1911), poeta, periodiste i polític. Tingué una visió massa tancadament cultural d’un 

moviment que podria haver adquirit, si aixina ell ho haguera desijat, implicacions 

nacionals molt més poderoses, com sí va ocórrer en Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la banda oposta ad este conservadurisme, l’obra i la vida de Constanti 

Llombart (1848-1893) eixamplà la curtetat de mires del regionalisme llorentià per a crear 

un discurs més nacionaliste i més implicat en fer del valencià una llengua d’us constant i 

no a soles reservada a la poesia.  

 



 

La seua monumental obra Los fills de la morta-viva, en referència al valencià, són apunts 

bio-bibliogràfics dels escritors valencians des del sigle XVIII que han contribuit al 

renaiximent lliterari. 

   El teatre del sigle XIX, un dels gèneros més populars, pràcticament no va donar noms 

de relleu fòra del sainet. Aixina Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) o Eduart 

Escalante (1834-1895) escrigueren un teatre costumiste i d’humor que si be és cert que 

ara comença a valorar-se més, no va vore’s inclós per les corrents lliteràries de l’Europa 

de llavors. 

 Roc Chabàs Associació 

De Regne de Valéncia a Comunitat Valenciana 

 

El procés de creació de l'autonomia valenciana a l'ampar de la Constitució Espanyola 

aprovada el 6 de decembre de 1978, no va ser res fàcil per la cantitat d'interessos polítics i 

econòmics enfrontats. De fet, el màxim representant de l’Omnium Cultural Català en 

Valéncia, Eliseu Climent (naixcut en Llombay en 1940), creador d’Edicions Tres i Quatre 

(1968) íntegrament dedicada al llibre en català, va participar activament en la política 

valenciana durant el tardofranquisme, sent un dels fundadors del Partit Socialiste 

Valencià (desaparegut) i en la transició, va ser un dels redactors principals del denominat 

Estatut d'Elig (octubre de 1975), una proposta d'estatut elaborada per “intelectuals” no 

pertanyents a partits polítics, i que es distinguia per la seua radicalitat, especialment en 

relació en la llengua, proponent que el català fora declarat idioma oficial, quedant el 

castellà en posició subordinada i també prevea la mancomuna del “País Valencià” en 

Catalunya i Balears, si aixina ho decidira el parlament valencià. 

 



 

Paralelament a la seua activitat política, va proseguir en la seua llabor (o encàrrec) de 

promoció de la cultura i llengua catalanes, participant en la fundació de l'entitat Acció 

Cultural del País Valencià (ACPV) en 1978, una institució que es declara ideològicament 

independent per a l'estudi, defensa i promoció del patrimoni cultural, artístic i natural de 

Catalunya. Va fundar també i en la mateixa finalitat, la revista El Temps (1984), la revista 

fallera Pensat i Fet (1995); va crear el Centre de Cultura Contemporànea (2006), va 

presidir la Fundació Ausias March l'Institució Cívica de Pensament Joan Fuster, que 

pretén impulsar una major articulació del món econòmic, cultural, acadèmic i 

professional del “País Valencià” i els territoris catalans. Va rebre, com no podia ser 

menys, el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1999), entre uns 

atres de similar orige. 

Per a major coneiximent dels nostres llectors, en maig del 2011 i per orde de l'Audiència 

Nacional, l'autonòmica catalana antifrau procedix a investigar el fet (segons l'informe 

obrant en autos) de que el 16% de les subvencions rebudes varen ser desviades i mig 

milló d'euros transferits a contes personals. Prèviament és dir en març del mateix any un 

informe de la Guàrdia Civil tirant del fil del cas Pretòria, determina que es varen desviar 

3,1 millons d'euros que havien segut destinats a distintes subvencions, estant baix el 

control del matrimoni Climent totes les entitats beneficiàries. I per a que vegen el poder 

polític catalaniste en l'actualitat, el periòdic El Mundo arreplega en la seua edició del 9 de 

decembre de 2012 el següent titular: “L’Antifrau de Catalunya, tanca el cas contra Eliseu 

Climent i aplana la seua “jubilació”. L'hereua d'este suculent entramat serà la seua filla 

Laia. I per si hi haguera algun dubte sobre l’“encàrrec” a Climent, vegen la wikipedia 

referent a l’Omnium Cultural en la seua pàgina en anglés, que diu textualment: “Omnium 

Cultural Works with other organizations that share similar goals in other Catalan-

speaking territoris: Acció cultural del País Valencià (in the Valencian Community) and 

Obra Cultural Balear (in the Balearic Islands). Its main source of funding is the public 

money granted by the Catalan regional government or Generalitat de Catalunya”. 

En 1977, davant les contínues notícies sobre l'interés més que demostrat, de Catalunya, a 

través dels seus “encarregats” o corresponsals, de desnaturalisar la realitat valenciana, 

observen tot el seu patrimoni identitari, cultural, artístic i per qué no, també l'econòmic, 

sorgix des del poble pla un grup de valencians que constituïxen en 1977 un partit polític 

denominat UNIÓ REGIONAL VALENCIANISTA, en la finalitat d'obrir els ulls al 

nostre poble i despertar la seua consciència com a tal, evitant convertir-se en una sucursal 

de Catalunya o de la seua entelèquia cridat Països Catalans, o dit d'un atre modo la 

defensa a ultrança de la personalitat valenciana. No cal confondre este partit en Unió 

Valencianista Regional, fundat en 1918 pel banquer Ignaci Villalonga i Villalba, i dissolt 

en 1933. Als seguidors d'este partit valencianiste cent per cent, els seus adversaris els 

varen tildar de blavers i varen dir i varen escriure tota classe de teories sobre certs 

personages que dien, ho manipulaven des de l'ombra. Pero lo ben cert, és que era un 

grapat de valencians que es rebelaven contra una infínitat d'atacs a Valéncia procedents 

de l'esquerra i de la dreta polítiques. El centralisme de dretes pretenia utilisar-lo pero 

sense donar-li massa ales, per a fer seues la defensa dels símbols identitaris en l'únic fi de 

guanyar més vots, i l'esquerra, per contraposició a la dreta, es va alinear en les tesis 

catalanistes, desoint els més elementals sentiments del poble pla, que d'haver triumfat nos 

haurien conduït a ser una de les províncies dels Països Catalans.  



 

Varen ser molts els comunicats, cartes, gestions, que este menut partit va realisar en 

defensa dels interessos valencians, que no solament eren la defensa de la seua identitat i 

de la seua llengua, sino que molts d'ells eren contra decisions o fets que perjudicaven o 

amenaçaven perjudicar notablement l'economia valenciana. Aixina per eixemple en 

febrer de 1978, es va dirigir als parlamentaris valencians per a que s'opongueren a una 

orde de la Direcció general d'Exportacions, per la que se centralisava en Barcelona la 

tramitació de les llicències globals en destí als països del Mercat Comú. 

En agost de 1977 es constituïx l'Assamblea de Parlamentaris valencians que donarà lloc 

en abril de 1978 al Primer Consell Valencià elegint com a President a José Luis Albiñana 

del PSPV-PSOE, i en abril de 1979, el Consell decidix adoptar com a bandera la 

“cuatribarrada”, oficialisant lo que venien fent en anterioritat, postura que havien imitat 

els alcaldes de la seua corda, generant el disgust entre els valencians que no es 

consideraven catalanistes, lo que produirà manifestacions, alguna d'elles multitudinària 

com la d'octubre de 1979, i numerosos actes de protesta i repulsa. 

Se celebren en abril de 1979 eleccions municipals, i URV obté 17.342 vots, el 5,15%, en 

lo que el seu cap de llista Vicente Blasco Ibáñez i Tortosa és investit regidor de 

l'Ajuntament de Valéncia. 

El número dos de la llista era José Luis Alapont Raga, que a la seua volta va ser el 

Coordinador de la campanya electoral, als pocs mesos de la seua afiliació al partit. En 

l'acte oficial de constitució del nou Ajuntament, els seguidors del PSOE i PCE, varen 

colocar una “cuatribarrada” en la frontera principal, sense cap tipo d'oposició per part del 

nou alcalde Fernando Martínez Castellanos, per lo que URV va difondre en la prensa el 

següent comunicat: 

“1) Donar públic coneiximent al poble valencià, de que en senyal de protesta per este fet, 

cap representant oficial d'URV, ni encara el propi regidor, farà us de la porta principal de 

l'Ajuntament per a accedir ad ell, ni en actes oficials, sempre que aparega onejant eixa 

bandera sense l'aprovació del poble valencià en plebiscit democràtic, directe i convocat 

exclusivament per a tal fi. 

2) D'acort en esta decisió, Vicente Blasco Ibáñez ha eixit del mencionat edifici, en el dia 

de hui, per una porta lateral a la terminació dels actes oficials de la constitució de la nova 

corporació municipal. 

3) URV considera responsable dels incidents ocorreguts i d'aquells que es pogueren 

produir, als que han adoptat esta actitut antidemocràtica, ya que considera esta actuació 

una descarada provocació al poble valencià, i posa de relleu que esta és una prova més, 

de que els qui fan us de les banderes per a enfrontar al poble entre sí, són sempre els 

mateixos, els falsos demócrates que en un absolut despreci al respecte que se li deu al 

poble sobirà, pretenen impondre la seua voluntat cometent les habituals “cacicades” a que 

hem estat acostumats durant els temps de la dictadura”. El 12 de maig de 1979, la 

Coordinadora d'entitats culturals convoca una manifestació a favor de la senyera i en 

contra de la “cuatribarrada”, i davant la reacció d'algunes forces polítiques, URV va 

emetre un comunicat a la prensa que dia entre atres coses lo següent: 



 

“1) Condenem enèrgicament qualsevol intent de capitalisar que de la manifestació 

popular del passat dissabte pot fer ningú, volent en algun cas, utilisar-la com una 

movilisació contra l'esquerra valenciana. Situació esta que no es va produir en cap 

moment, ni per mig de convocatòria, ni per la condició dels manifestants, ni per cap de 

les consignes proferides. En cap moment es va tractar de menysprear l'autoritat del 

Consell, com a institució de govern dels valencians, sino que es va reafirmar el seu 

reconeiximent. 

2) URV manifesta el seu respal total a totes i cada una de les institucions democràtiques, 

a l'hora que prega a tots els seus components que encaminen les seues accions a unir a 

TOTS els valencians, en lloc d'enfrontar-los en decisions que frenen la democratisació 

total del poble valencià, i el seu procés autonòmic. Per lo tant, URV anticipa que 

s'adherirà a qualsevol acció o manifestació, que tinga per objecte l'enfortiment d'estes 

institucions”. 

El 16 de setembre de 1979, Vicente Blasco Ibáñez i Tortosa escriu en Las Provincias un 

artícul titulat: “Dictadura ahir, centralisme hui, fascisme sempre”, que reproduïm 

textualment: 

“Els acontenyiments que s'han produït en un sol dia han segut suficients com per a 

demostrar que ací res ha canviat”. 

En eixe dia s'ha portat a efecte la destitució de l'alcalde de la ciutat de Valéncia per part 

de la central en Madrit del PSOE, de forma i manera que res té que envejar al sistema 

franquiste, diferenciant-se d'este que “el general” destituïa als alcaldes que ell nomenava, 

i en esta ocasió el PSOE-central de Madrit va destituir a un alcalde elegit 

democràticament pel poble valencià. Són els fascistes. Els dictadors d'ahir, centralistes de 

hui que es diuen autonomistes i repartixen palesos de democràcia. 

En eixes bases, en les seues bases, els hòmens creuen en socialisme, creuen en 

democràcia i creuen en llibertat. 

En nom d'eixe socialisme s'estan realisant una série de maniobres que res tenen que vore 

en este. En nom del socialisme, i no és solament una opinió, sino una afirmació pública 

dels socialistes de sempre, de dins del propi PSOE, s'està intentant conduir al poble 

valencià a la seua despersonalisació i rompiment. Cert sector del PSOE-PV, segons 

pareix, encapçalat per José Luis Albiñana, i secundat en Barcelona per Joan Raventós del 

PSC-PSOE i recolzat pel PSOE-Múrcia que reivindica com a murcians els territoris de 

l'àrea de Villena i Oriola, estan sembrant el desconcert entre els valencians que creuen en 

el socialisme. “D'acort en estes actuacions potser tingam que començar a diferenciar entre 

socialisme, llibertat i PSOE”. Seguixen les sorpreses, i seguix sent protagonista un home 

del PSOE. Segons pareix, el senyor Girona -diuen que de la facció albiñanista-, president 

de la Diputació de Valéncia, va costejar en càrrec al presupost de la Diputació les 

despeses ocasionades per la tancada dels alcaldes del PSOE -no tots varen estar- en Quart 

de Poblet. 

¿Caldrà recordar al senyor Girona que la Diputació de Valéncia i els seus bens i 

presuposts són del poble valencià i no del PSOE? Crec que és suficient. 



 

“Nosatres, els nacionalistes valencians, no som anti-res. Nosatres, els nacionalistes 

valencians, estem en els valencians. Les nostres crítiques van dirigides contra els 

emmaixquerats auto denominats falsament autonomistes, pero realment centralistes. 

Estem i lluitem per la recuperació dels drets i llibertats nacionals del poble valencià. Per 

això les nostres crítiques van dirigides contra l'hipocresia, la falsetat i la manipulació. Per 

això critiquem l'actuació de José Luis Albiñana. Per això demanem la seua dimissió. 

Perque lluitem contra el fascisme. 

Els fascistes. Els dictadors d'ahir, els centralistes de hui, els fascistes de sempre”. 

En motiu de la celebració del 9 d'octubre del mateix any, URV havia solicitat que es 

declarara festiu, ya que precisament eixe any caïa en faener, pero el Consell temia 

l'assistència massiva de valencians valencianistes, i no va fer res al respecte, això sí 

programar una “contramanifestació” per al 7 d'octubre, lo que va provocar un nou 

comunicat a través de la prensa, que dia: 

“URV denuncia davant el poble valencià la maniobra portada a terme pels dirigents dels 

partits, tant dels nomenats d'esquerra, com de dreta, aixina com a les centrals sindicals i 

als que s'autodenominen nacionalistes, pero que oculten molt be a quina nacionalitat 

pertanyen. Nosatres ho direm: ells no volen ser nacionalistes valencians, ells parlen d'una 

nacionalitat que nos és estranya. Ells de lo que parlen és de nacionalitat catalana, per això 

no admeten la denominació de nació valenciana, i sí el terme de país. Són els mateixos 

que no admeten el decret de bilingüisme perque parla de llengua valenciana i no catalana. 

Són els mateixos que neguen la Senyera. Són els mateixos que estan en totes les 

manifestacions “de l’honorable”. Són els mateixos que acompanyen als cantants 

valencians en la bandera catalana…”. 

El 12 d'octubre URV comença el seu I Congrés en la finalitat de definir-se 

ideològicament, i en el mateix s'aprova assumir expressament i sense ambigüitats el 

nacionalisme valencià i la socialdemocràcia, a l'hora que canvia el seu nom pel  

d’Esquerra Nacionaliste Valenciana-URV. El president del Consell, José Luis Albiñana, 

convoca als partits firmants del Compromís autonòmic pero impedix l'entrada al saló de 

reunions a ENV-URV, demostrant clarament quin partit li molestava fins al punt de 

cometre lo que els seus propis dirigents com García Miralles, President del PSOE-PV, va 

calificar com alguna cosa “políticament 

inoportuna”. 

No obstant poc va durar el Sr. Albiñana en 

el seu càrrec, ya que el 23 de novembre 

presenta la seua dimissió, i el càrrec és 

assumit provisionalment per Enrique 

Monsonís d'UCD. En febrer de 1980 es 

reunixen tots els partits firmants del Compromís autonòmic, i l'UCD sorprén als reunits 

informant de: “que seguint instruccions de Madrit canalisaran el procés per la via de 

l'artícul 143 de la Constitució en lloc de l'artícul 151 (via que varen utilisar el País Vasc i 

Catalunya) afirmant que o s'anava per eixa via o no hi hauria autonomia”. 

 



 

Este canvi de postura obedint a la seua central en Madrit, va provocar que el restant de 

partits, llevat AP convocara una gran manifestació en pro de l'artícul 151 per al dia 8 de 

febrer. 

La manifestació s'iniciava en una gran pancarta en l'inscripció: “Unitat de tots el 

valencians per l’autonomia”. Precedint al grup de parlamentaris socialistes i comunistes, 

regidors de Valéncia, Alacant i Castelló, president de la Diputació de Valéncia, els 

secretaris generals dels partits organisadors: PSOE, PCPV, ENV-URV, IRA, PSUPV i 

organisacions jovenils i sindicats UGT i CCOO.  

En l'absència destacada de José Luis Albiñana. Va ser una clara demostració de lo que els 

unia, el desig de conseguir la màxima autonomia constitucional, per damunt de les 

diferències que eren moltes. 

 

Despuix de la traveta o fre de l'UCD impedint l'accés per la via de l'artícul 151, el 

proyecte d'Estatut d'Autonomia va passar a la seua tramitació en la Comissió 

Constitucional del Congrés dels Diputats, i ENV-URV va tindre que recaptar la 

colaboració del Partit Andalucista, per a que el diputat senyor Aguilar Moreno llegira el 

text que se li va facilitar. I aixina en la sessió del 29 de decembre de 1981 (segons es pot 

llegir en el Diari de Sessions), el senyor Aguilar va començar dient: “el Grup 

Parlamentari Andalucista vol fer constar expressament en esta intervenció que s'honra en 

actuar com a portaveu d'inquietuts polítiques dels nacionalistes valencians, i més 

concretament del Partit Esquerra Nacionaliste Valenciana.  I en este sentit volem explicar 

el nostre vot, que ha segut, com és evident, d'oposició a l'esmena de totalitat del Grup 

Minoria Catalana, pero en modo algun volem que este vot s'interprete com a favorable al 

proyecte de llei.  



 

Les raons que han mogut el nostre vot són les mateixes que nos mouen en contra també 

del proyecte de llei que es presenta en esta Comissió, i això perque considerem que en 

esta tramitació s'han incomplit preceptes constitucionals, com són, el no haver-se 

convocat el preceptiu referèndum de ratificació que preveu l'artícul 151,1 del text 

constitucional… Pero no són només estes raons jurídiques les que motiven la nostra 

postura, sino raons, per supost, de tipo polític que, entenem, afecten a l'interés de l'Estat 

en general. En el preàmbul de la Constitució es proclama la voluntat de consolidar un 

Estat de Dret i de protegir a tots els espanyols i pobles d'Espanya en l'eixercici dels drets 

humans, la seua cultura, tradicions, llengua i institucions, i nos sembla un fet 

inqüestionable que el poble valencià conte en el seu haver en una llarga i gloriosa història 

que li ha fet protagonista de primera magnitut en tots els órdens de la vida, com la 

cultura, tradició, dret, economia, art, agricultura, etc. 

El poble valencià es va institucionalisar en Regne de Valéncia, contant en el seu propi 

autogovern, les seues pròpies institucions, dret, símbols, moneda i cultura, fins al Decret 

de Nova Planta, de 1707, per el que se li va arrebatar a la força este protagonisme polític i 

jurídic, pero no la seua personalitat, les seues tradicions i la seua cultura…”. 

Per fi, l'1 de juliol de 1982 es promulga la Llei Orgànica 5/1981 de l'Estatut d'Autonomia 

valencià, del que destacarem els següents artículs: 

Artícul 1º. El poble valencià, històricament organisat com a Regne de Valéncia, es 

constituïx en Comunitat Autònoma, dins de l’indissoluble unitat de la nació espanyola, 

com a expressió de la seua identitat històrica i en l'eixercici del seu dret d'autogovern que 

la Constitució reconeix a tota nacionalitat, en la denominació de Comunitat Valenciana. 

Artícul 3º. El territori de la Comunitat Autònoma comprén el dels municipis integrats en 

les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia. 

Artícul 5º. La tradicional senyera de la Comunitat Valenciana està composta per quatre 

barres roges sobre fondo groc, coronades sobre franja blava junt a l'asta. 

Artícul 7º. 1- Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el 

castellà. Tots tenen dret a conéixer-los i usar-los. 

Artícul 10º. La potestat llegislativa dins de la Comunitat correspon a les Corts 

Valencianes, que representen al poble. Les Corts Valencianes són inviolables. 

Arrere varen quedar les provocacions en la “cuatribarrada”, l'imposició de la llengua 

catalana i el desafortunat nom de país. Per davant, no cessar en la defensa de lo nostre i 

no donar peu a que el català s'infiltre en l'ensenyança. En l'any 1987 es va aprovar una 

llei que li equiparava competencialment en les denominades nacionalitats històriques 

(Llei Orgànica de Transferència de Competències de titularitat Estatal a la Comunitat 

Valenciana, arreplegant-se en la reforma de l'Estatut de 2006 en el seu artícul primer que 

la Comunitat Valenciana és una nacionalitat històrica. Aplegant d'este modo al principi 

per a on caldria haver partit, la via de l'artícul 151.      
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L'aigua potable en Dénia 

 
En els anys 30, Dénia era l'únic poble de la comarca que tenia aigua potable, pero va ser a 

lo llarc de la República quan s'intentaria canviar la situació de privilegi que l'empresa 

d'aigües potables havia mantingut sempre en l'ajuntament, en les consegüents 

repercussions negatives per als beneficiaris. 

Llavors es procura que l'aigua aplegara a totes les famílies, fins i tot per a les més pobres, 

que no la podien gojar i que tenien fins a dificultats per a utilisar l'aigua de les fonts 

públiques, pels problemes que l'empresa creava.  

Dénia tenia aigua potable des de 1882, pese a que hi havia zones, com la barriada de Sant 

Joan i la zona urbana del Saladar que en l'any 1930 encara no la tenien i les famílies 

modestes utilisaven les fonts públiques, com la del carrer del Pont. 

L'empresa d'aigües potables tenia una escritura de contracte des de 1882, en l'ajuntament 

en una concessió de 70 anys, pero s'aumenta, perque en 1916 se substituïx la canalisació 

de mamposteria per la de ferro colat perjudicant en això els interessos municipals, ya que 

va haver d'aumentar-la.  

 



 

En l'ampliació del contracte, es va establir fer millores per a que Dénia tinguera un bon 

servici d'aigües potables i a canvi l’ajuntament li concedia a l'empresa una pròrroga de 99 

anys sense descontar els que ya havien transcorregut des de l'any 1882 fins a 1916. 

No obstant, l'empresa ni beneficia ni millora el servici d'abastiment, va fer tot lo contrari. 

En giner de 1933 lleva les fonts públiques instalades en les barriades de les Roques i 

Saladar i deixa sense servici d'aigua als veïns, donant lloc a que tinguera que intervindre 

l'alcalde obligant a l'empresa a colocar de nou les fonts que havien llevat.  

Per eixos motius en l'any 1934 es forma una comissió d'aigües, que va fer estudis sobre la 

situació de l'ajuntament i l'empresa suministradora, deduint que els ajuntaments anteriors 

havien concedit pròrrogues que excedien lo establit en l'empresa que donava els servicis 

al públic i una de les coses va ser que en l'any 1916 s'otorgara a l'empresa a cobrar l'aigua 

de la fonts públiques.  

Se'ls comunica que les fonts públiques tenien que donar un servici gratuït i que no se'ls 

tenia que pagar cap cantitat per l'aigua que se suministrava a la població. Se'ls comunica 

també que no disminuïxquen el número de fonts establides en el núcleu urbà i arravals i 

que es rehabilitara la que s'havia llevat del carrer Morriones.  

Finalment s'aplega a un acort, i en maig de 1934 l'alcalde fa un bando, per a donar a 

conéixer que l'ajuntament per unanimitat havia acceptat la proposta d'Aigües Potables 

S.A., en el que es desijava facilitar el servici d'aigües potables en els domicilis de les 

persones modestes i es va comprometre a instalar gratuïtament l'envestiment i la 

colocació interior en els domicilis de dites famílies.  

També facilitaria l'aigua per a les 8 fonts públiques, fixades com a obligatòries en les 

escritures de la concessió, i s'instalarien les boques necessàries per al rec dels carrers 

Canalejas i Marqués de Campo i atres 10 boques a on l’ajuntament designara. Per la 

prestació d'estos servicis l'ajuntament es comprometia a abonar a la Societat 2000 

pessetes anuals. 
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Espardenyers i sabaters en el sigle XlX en Dénia 

 

El cas dels espardenyers i sabaters és un bon eixemple d'eixa tendència alcista dels oficis 

en la Matrícula Industrial fins a l'últim terç del sigle XIX, per a vore el seu afonament 

despuix de la crisis passera. Al cap i a la fi es tracta del mateix ofici, en que la diferència 

es basaria en el tipo de clients al que anaven dirigits. 

Crida l'atenció que la majoria dels espardenyers se situaren en el carrer Loreto. Estos 

artesans realisaven el típic calcer de cànem, en forma de sandàlia que s'assegurava en 

cintes. Atenien a la població menys pudent de la ciutat, el proletariat de bracers sense 

terres i els immigrants aplegats a la ciutat. 

Inicialment la majoria de les espardenyeries se situaven en la plaça del Mercat, encara 

que posteriorment es diversificara la seua ubicació, destacant en el carrer Diana i La Mar. 

El sabater Pablo Reig Martí tenia el seu local en la plaça del Mercat, pero el seu fill 

Sebastián Reig Vives ho tenia en el carrer Diana nº 18 i Pablo Reig Morató en el carrer la 

Mar. Uns atres destacats sabaters de la ciutat varen ser Gabriel Escorihuela i José 

Boigues. Més individus dedicats ad est ofici varen ser, Jaime Puigcerver Perles en el 

carrer Loreto 26, Francisco Bosch Rosselló en Loreto 4, José Chust Camp en el carrer 

Pont, Francisco Solbes. En el carrer Sant Narciso, José Antonio Machuca en el carrer 

Sandunga 21, Agustín Alacreu Coll en la carrer Diana, José Puigcerver Morant en el 

carrer Loreto i Salvador Ferrer en el carrer Cop. 
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