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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.  

 

S’ACOSTA EL 9 D’OCTUBRE 
El secretari a l’aparat 

 

 

 
 

 

S'acosta el 9 d'Octubre i es nota ya en les rets socials. Gent de tot tipo 

d'ideologies ya prepara les seues estrategies i discursos de cara a un hipotetic (a 

causa del covid) recorregut vesperti en que tradicionalment se reivindiquen els 

nostres drets com a valencians. 



 

El valencianisme real i valent porta ya uns anys guanyant la batalla del 9 d’Octubre a 

ultres d'extrema dreta, conseguint en exit, desvincular ad estos grups del moviment 

valencianiste i per una atra banda tambe guanya la batalla als colectius pancatalanistes 

puix els ha llevat l'exclusivitat del recorregut entre Sant Agusti i el Parterre i aixo fa 

"pupa". 

Lo cert es que eixa batalla nomes la guanyem el 9 d'Octubre puix el restant de l’any 

estem adormits, anulats, nos falten al respecte a diari cridant-nos levante o pais valencià 

en els mijos de comunicacio i fem com si no anara en nosatros pero el 9 d’Octubre 

eixim en la Real Senyera en ma, associacions, colectius, adults, majors, chiquets i 

chiquetes completem el recorregut orgullosament mentres tenim que escoltar com se 

nos increpa tant des dels grups d'extrema dreta que nos tachen de catalanistes i 

independentistes per portar Real senyeres i estrelades valencianes solament i no portar 

ni una sola bandera d’Espanya deixant aixina a la vista la seua ignorancia i intolerancia. 

Seguidament els colectius catalanistes des de l'Estacio del Nort nos acusen de tot lo 

contrari i nos llancen amenaces i insults a crits d’assessins, espanyolistes, fascistes i 

mils barbaritats mes. I dic yo ¿A qui cridaran fascistes i assessins els pancatalanistes? 

¿A pares i mares que es manifesten en els seus fills orgullosos? ¿A associacions 

culturals? ¿Al colectiu LGTBI? I vist tot aço em pregunte ¿Qui son els fascistes i els 

intolerants aci?  

Finalment el recorregut acabarà com en atres ocasions en el Parterre en la llectura d'un 

manifest a on tornarém a exigir nostres drets com valencians. 

En aplegar el dia 10 d’Octubre pareix que faça 100 anys del dia anterior, els valencians 

tornarém a la cova a hivernar a fins l’any següent.  

Crec que tot valencià deuria de fer una bona llectura de lo que està ocorrent. 

Molts interessos hi ha en anular nostra personalitat com a valencians, ya siga per por o 

per diners i lo que ocorre el 9 d’octubre es una mostra mes. Des de fa anys se lliura una 

gran batalla, la de Valencia i si no som nosatros els valencians capaços de defendre els 

nostres interessos llavors la batalla estarà perduda. 

T'esperem el 9 d'Octubre en la Real Senyera en ma i en moltes ganes de lliurar esta 

batalla. 

Fran Martinez, escrit en Normes d'El Puig 

 

 

 



Pilota valenciana, un deport olímpic 
 

 
 

¿I per qué no? La pilota, deport nacional dels valencians, ha segut històricament un dels 

deports més grans del món. A pesar de que la burguesia i l'intelectualitat valencianes 

sovint li han donat l'esquena, este gloriós deport ha sobrevixcut a les adversitats gràcies 

a la pràctica que d'ell s'ha fet en moltíssims pobles de nostre païs. Des d'ací arbore la 

meua veu a favor de que se treballe per a promocionar la pilota valenciana de cara a que 

puga tindre representació en els Jocs Olímpics (JJOO) puix és un deport més important 

de lo que creem. Per això, hi ha que desterrar els mits i prejuïns que provenen de 

l'ignorància i donar-mos conte de que el deport de pilota REUNIX grans condicions per 

a ser olímpic i de que de fet s'ho mereix moltíssim mes que uns atres. 

1. La pilota es un deport històric. Cridar-li milenari no és exagerar puix s'ha jugat, en 

unes modalitats o en unes atres, des de temps immemorials en pobles tan diversos com 

l'egipci, el japonés o el miula. En eixe aspecte la pilota, solament per història, mereix la 

seua condició olímpica molt més que deports recents com fútbol o volley-plaja. 

 2. No és un deport de poblerencs. A pilota han jugat emperadors (Aleixandre 

Magne…), césars (Vespasià, Aleixandre Sever…), reis (Lluïs X, Carles VIII, Francesc 

I, Enric IV…), etc. El fet de que les èlits més poderoses de la terra hagen fruit jugant a 

pilota li conferix eixe toc aristocràtic i prestigiós que tot deport necessita. 

 3. La pilota no es pròpia d'ignorants. Ignorant és qui pense lo contrari puix no sap que 

la pilota ha captivat als més alts intelectuals. Escritors com Lluïs Vives, Calderón de la 

Barca o Almela i Vives, pintors com Goya o Josep Bru o escultors com Ignaci Pinazo, 

entre uns atres, s'han interessat per ella. 



 4. La pilota no és un deport minoritari. De fet, fins al sigle XVIII fon el deport més 

practicat en tota Europa. I a pesar de la dura competència dels deports de masses, la 

pilota valenciana se troba en auge. Atrau cada volta a més crítics, prensa i 

públic. Ademés conta en una proyecció internacional en els campeonats d'Europa i del 

món. 

 5. Te un enorme potencial d'expansió. La pilota valenciana se pot jugar pràcticament en 

qualsevol racó, i com per eixemple en el carrer. En eixe aspecte, a nivell de deport de 

base, els chiquets de qualsevol païs del món poden interessar-se més per la pilota que 

per uns atres deports que requerixen instalacions especials com el tenis o el golf. 

 6. És un deport plural. La pilota és un deport extraordinàriament plural tant en les 

modalitats com en les regles que en elles s'apliquen. Aixina veem que en Euskadi els 

pilotaris juguen front a un mur mentres en el Regne de Valéncia juga un home front a 

un atre. El tenis (que és deport olímpic) és un invent anglosaxó inspirat en la pilota. 

 7. La pilota és un deport competitiu. Actualment la pilota se practica a un alt nivell en 

el Regne de Valéncia, Bèlgica, Holanda, Itàlia, França i Argentina. Uns atres 

deports olímpics com el hockey sobre gèl tenen molta menys rivalitat. De fet, en 

la desintegració de l'Unió Soviètica, Canadà és pràcticament l'única gran potèncía 

mundial en este joc. 

 8. La pilota no és un deport car. A lo llarc de l'història les autoritats pertinents han 

eliminat moltíssims deports dels Jocs per a reduir costs que en alguns casos eren 

desorbitants. No és el cas d'este joc que conta en plantilles reduïdes, un 

material econòmic i que llunt de necessitar grans estadis se pot disputar en qualsevol 

lloc. 

 9. Dona espectàcul. La pilota no te per que ser un deport avorrit com ho puga ser el rem 

per ad alguna gent. Al contrari. Les regles són ben senzilles i fàcils d'entendre, el duel 

que se dona entre els pilotaris resulta apassionant i titànic, el públic se va satisfet del 

trinquet i les apostes donen encara mes interés al joc. 

 10. És clàssic i prestigiós. La pilota valenciana no és com eixos ridículs seudo-deports 

que ixen de la nit al matí i que encara que se’ls tilde de deports no passen de ser estúpits 

jocs d'entreteniment. És una disciplina clàssica, com el marató, i conta per 

història, tradició i cultura en un prestigi que difícilment se troba en un atre joc. 

 



 

El deport de pilota fon diluint-se i desestructurant-se  a poc per tota Europa a lo llarc del 

temps. Solament se conservà en un altíssim grau de purea en nostre païs, el Regne de 

Valéncia (la pilota vasca funciona en regles més modernes que no s’arrailen en la 

tradició històrica més pura), per lo que podem cridar-li pilota valenciana. Per totes estes 

raons arbore la meua veu a favor de que a la pilota, en les seues diverses modalitats 

(incloent les vasques), siga disciplina olímpica. Som potència mundial; la Selecció 

Valenciana, baix bandera valenciana, s'ha proclamat campeona d'Europa i del món i 

mits com Paco Cabanes “Genovés” o Enric Sarasol han segut considerats els millors no 

a soles del païs, sino també d'Europa i del món. Això seria un or (casi) segur per al païs. 

 A sovint els valencians no apleguem a apreciar l'immensa riquea i valor de la nostra 

història i cultura. És per això que fa falta un compromís cívic i patriòtic de tots els 

valencians (polítics, intelectuals, ciutadans d'a peu…) per tal de potenciar i prestigiar, 

encara més si cap, un joc que com la pilota valenciana és un deport milenari. La pilota 

valenciana no és solament nostre deport nacional i autòcton; es història, és cultura, és 

tradició, és orgull, és casta, és prestigi, és un emblema identitari de nostre poble i lo més 

important; és un claríssim referent internacional que mos situa en el mapa d'este món 

cada volta més globalisat i que fa que en l'estranger la gent s'interesse per la nostra 

cultura i que se convença de que els valencians també sabem fer les coses molt be. 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor.  I és professor de 

Llengua Valenciana per Lo Rat Penat 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 
 

El camí del Llavador, no fa molt. 

Eixa casa és ara un carrer a on molts chavals entren a l'institut. 

Juan Vallalta “Gatho” 



 

Dénia, inclosa en el gran mapa mundial de 

l'Edat Mija que ha captivat als historiadors 
 

Un estudiant suec dissenya una cartografia que plasma fins a l'últim detall les èpiques 

rutes medievals que varen unir fa mil anys Europa, Àfrica i Àsia, i desfà el mit de que 

aquella va ser una época fosca. 

 

Dénia es troba en l'atles perque va formar part d'un itinerari que la va conectar en 

Aleixandria, Iraq o Afganistan i va ser port d'eixida de peregrins a la Meca. 

 

 
 

Ha causat una autèntica commoció entre la comunitat científica, especialment entre els 

historiadors. Es tracta d'un mapa que delimita en tot lux de detalls les rutes comercials 

de l'Edat Mija, especialment en els sigles XI i XII, des d'Europa i Àfrica fins a China. 

 

Solament contemplar-ho derriba mits: prova que front a l'etern tòpic del Medieval com 

una época d'obscuritat, ignorança i retart, eixe periodo històric va gojar de numerosos 

alvanços tècnics i científics i va gojar sobretot d'una interconexió econòmica, i per lo 

tant també cultural, que unia a través d'eixes rutes tot lo món conegut: una espècie de 

globalisació per supost arcaica i llenta, donades les delimitadíssimes infraestructures de 

l'época. Pero globalisació al cap i a la fi. 

 

Tamany viver comercial ha segut plasmat ara per Martin Jan Månsson en un fantàstic 

mapa que ya divulguen les publicacions especialisades en cridanera admiració, tenint en 

conte que Månsson ni tan sols és historiador o cartógraf, sino un estudiant graduat en un 

institut de Tecnologia en Suècia.  

 



Pero encara aixina, amprant diverses fonts històriques i colorejant subtilment els 

accidents geogràfics que tant marcaven la geopolítica del passat (com les montanyes o 

els deserts), el seu mapa explora i dissecciona tots eixos itineraris utilisats per 

comerciants africans, europeus i asiàtics, i dibuixa el llenç econòmic global de l'Alta 

Edat Mija. 

 

 
 

Va haver rutes llegendàries com la de la seda, que va servir per a enllaçar els dos 

extrems del continent eurosiàtic. Varen florir imperis com el turcomans i el musulmà, 

Índia va prolongar una edat dorada i China va assentar la seua preeminència cultural. 

Tot això s'amaga darrere del minuciós atles d'eixe estudiant suec. 

 

Una Europa fascinada 
 

Pero anem tancant el fòc, acostant-nos a un punt concret en l'alvertent occidental del 

mapa. En ell, també està Europa. 

 

És veritat que si l'Edat Mija té eixa mala fama d'época obscura és perque l'història 

sempre s'ha contat des de l'òptica de la vella Europa, a on l'afonament de l'Imperi Romà 

havia provocat una certa recessió ya no solament econòmica sino cultural. Pero 

precisament perque el vell continent es trobava en un moment de transició, les rutes 

comercials varen cobrar també ací una rellevància inusitada: varen encorajar el 

sorgiment de menudes potències financeres i de ciutats ferials cada volta més pròsperes, 

conectades de la mateixa manera a eixe impressionant puzle comercial que també 

interessava, i molt, als europeus. 

 

No debades els seus navegants i mercaders elucubrant des d'Occident mil formes 

d'aplegar a l'atre confí del món, a les illes de l'Índic o a l'oceà Pacífic, per a sorprendre's 

en autèntiques maravelles naturals desconegudes en el seu vell continent –l’epopeya 

lliterària de Marco Polo solament és un sigle posterior al mapa de Månsson-; o per a 

mercaders en productes de lux que els varen permetre enriquir-se al seu regrés a casa. 

 



 

 

 

 

 
 

Orient Mig, en ple sorgiment dels califats omeyas i abasies, va eixercir de modo natural 

entre els tres oceans; i el nort d'Àfrica es va mantindre en permanent contacte en la 

conca mediterrànea europea. En est últim context geogràfic, en est encreuament a tres 

en el costat esquerre de l'atles de Månsson, cal situar la presència musulmana en Europa 

i més concretament en la Península Ibèrica i en el Al-Andalus dels regnes de taifes. I 

entre eixos regnes estava Dénia. 

 

La presència de l'actual capital de la Marina Alta és des de després rellevant. Baste dir 

que en la cartografia solament es troben incloses nou ciutats de tot el Mediterràneu 

peninsular i únicament tres de l'actual Comunitat Valenciana: junt a Dénia, Valéncia i, 

de forma menys rellevant, Alacant. 

 

¿Per qué Dénia en este context mundial? 
 

Per a buscar l'orige a eixa pregunta cal retrocedir mil anys més fins a situar-se en 

l'antiguetat clàssica i en el sigle I, quan baix l'época d'Augusto es funda Dinaium, al sur 

de la província Tarraconense. «La Dénia romana ya va formar part de les rutes que 

unien l'Imperi Romà, va ser una gran exportadora de vi, oli i en el seu port es produïx 

un gran tràfic de mercaderies procedents de Itàlica, Bètica i Lusitania», explica el cap 

d'arqueologia de Dénia, Josep Antoni Gisbert. Eixe va ser el primer precedent. 

 

El segon cal buscar-ho ya en el sigle X, quan tot  l’Al-Andalus encara es troba baix el 

domini del califat de Còrdova.  

 

Va ser el califa Abderraman III el que decidix fundar també en l'actual Dénia unes 

drassanes per a la reparació de naus. «L'inclusió de la nostra ciutat en el mapa és 

l'herència de mil anys de comerç» resumix Gisbert. 

 



 

Recordem que el mapa de Månsson congela l'Europa del sigle XI, uns cent anys 

despuix d’Abderraman: és dir, just en el moment en el que l’Al-Andalus es fragmenta 

en decenes de taifes i just en el moment en que Muyahid funda la de Dénia gràcies a 

l'existència d'eixes drassanes i convertix la seua dàrsena en un referent del 

Mediterràneu. 

 

 

¿En quines rutes cobra nom propi Dénia? 

 

 
 
La clàssica, i casi l'única que fins a fa ben poc contemplaven els historiadors era la del 

Mediterràneu central, és la que conectava Daniya a través de Mallorca en Sicília, des 

d'on venien manufactures orientals, aixina com en Gènova i Pisa. Hi ha clares 

evidències d'esta trascolada comercial: peces ceràmiques en cases de l'antic arraval del 

Fortí en Dénia aixina ho atesten. 

 

Això ya de per sí mereixia un lloc en la cartografia del nostre estudiant suec. Pero va 

haver una atra ruta fins i tot més fascinant, per lo exòtic, que s'ha investigat més 

recentment. Es tractava d'una navegació meridional que partint de Dénia anava a buscar 

els ports del nort d'Àfrica (Tennes, Alger o Bejaia, en l'actual Argèlia) i des d'ahí 

alcançava Aleixandria. Pero moltes expedicions comercials no es detenien allí: 

continuaven encara més a l'Orient, per a acabar mercadejant en llocs remots ubicats en 

l'actual Iraq o en Afganistan.  L'aparició en excavacions arqueològiques de bronzes 

islàmics i de ceràmiques importades d'eixes procedències ho demostren. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Corals, marfil, sedes... i peregrins 
 

Dénia va exportar productes agrícoles com a armela o panses i va importar 

manufactures i artículs de lux com a sedes brodades en or o argent que fixaven el seu 

orige en la mítica ruta de la Seda, aixina com corals, joyes o marfil, rememora Gisbert. 

De tots estos racons del mapa, Daniya també es va portar cultures i idiomes nous. El 

comerç aparella no solament prosperitat sino també coneiximent, un assert que torna a 

desmentir l'Edat Mija com una época obscura: les taifes de l’Al-Andalus varen ser per 

contra epicentre d'intelectuals i lliterats i els seus emirs, entre els que es conten els dos 

que va tindre Daniya, Muyahid i el seu fill Alí, es varen erigir en els seus mecenes. 

 

Dénia va utilisar eixes rutes comercials en una atra finalitat: va ser junt a Almeria un 

dels ports d'eixida de peregrins que acodien a la Meca (tot bon musulmà devia fer eixe 

viage a lo manco una volta en la vida) des de tots els racons de l’Al-Andalus, inclosos 

aquells ubicats tan a l'Oest com la taifa de Badajoz. Per a eixe trayecte també s'utilisava 

la ruta pel Magreb fins a Aleixandria, des d'on eixien les caravanes cap al lloc sant de 

l'Islam. 



 

 

 

 
 

La cartografia d'est estudiant suec ve aixina a corroborar, en el cas de Dénia, no 

solament els descobriments arqueològics dels últims anys abans mencionats, sino també 

documents d'eixos sigles XI i XII: Gisbert subralla que geógrafs com Ibn Hawqal parlen 

d'una autèntica potència marítima en infraestructures suficients per a acollir aquells 

eixèrcits de mercaders com els famosos fanadiq, les hospederías de l'época. Això en 

terra. En mar, i quan la navegació estava oberta -els barcos permaneixien amarrats en 

l'época de temporals del Mediterràneu- «es produïa un autèntic fluix de naus i flotes 

partint o ingressant en este port». 

 

Josep Antoni Gisbert 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 

Novembre 1993. 

Una irreconeixible avinguda Joan Fuster creua en el 

carrer Sertori. 

Per al que seguixca perdut sense reconéixer el lloc diré 

que a la meua dreta està en paralel la via de tren cap a 

Alacant.  

Juan Vallalta “Gatho” 

 

 

 

 



Dénia 9 d'agost de 1931 

 

Acte Pro-Estatut Valencià 

 

Davant el repartiment provincial impost per la dictadura que despersonalisà al poble 

Valencià, la negació i la passivitat de les autoritats municipals de la ciutat d'Alacant 

d'acostar postures per alvançar en un estatut comú, els pobles de La Marina demanen 

eixir de la província d’Alacant i formar part de la de Valéncia. 

Discurs del alcalde de Dénia en representació dels pobles de La Marina. 

Que habiendo recobrado todos los pueblos que componen la nación española su 

libertad cívica y política al emanciparse, en 14 de Abril último del yugo monárquico y 

proclamarse la República, desapareció automáticamente la virtualidad legal de la 

división territorial en provincias, que antijurídicamente venía imperando desde hace 

cerca de un siglo y en virtud de la cual, pueblos hermanos de la región valenciana, 

cuya capital, cuya metrópoli, natural e histórica, es y ha sido siempre de hecho 

Valencia, cual ocurre con los pueblos que representan los infrascritos, estuvieron 

vinculados, por imperio de la fuerza, a la dependencia de otra capitalidad, que podrá 

ser hermana nuestra y así es de esperar que lo reconozca, pero que carece de todo 

titulo histórico, jurídico y económico para asumir nuestra capitalidad, que no es ni 

puede ser otra que Valencia. Sin que, de hecho, haya dejado de serlo nunca, a pesar 

de la letra inerte de una ley, impuesta por la fuerza.  

Así lo acreditan la Historia, que ofrece el testimonio de nuestros archivos, repletos de 

documentación valenciana; nuestra economía, principalmente frutera, que es 

valenciana; las demarcaciones eclesiásticas y de la marina, que todavía nos 

reconocen valencianos; nuestra cultura, que se nutre diaria y exclusivamente de la 

Prensa valenciana y que educa e instruye a nuestros hijos en Valencia; nuestro 

comercio, que de Valencia se abastece y a los mercados de crédito y de consumo 

valenciano acude: nuestras relaciones, en fin, incluso nuestro concurso a las fiestas 

valencianas todas, que no han cambiado ni con cien años de régimen provincial 

impuesto, ni siquiera con el establecimiento de un ferrocarril que une a Denia y 

muchos pueblos de la Marina con Alicante, como lo acredita la diferencia entre el 

tráfico por esta línea y el que existe entre Denia y Valencia por la del Norte y como 

ocurre, así mismo, en las comunicaciones por las respectivas carreteras... 



 

Por todo ello y sin ánimo de expresar sino afecto y consideración para el pueblo 

hermano de Alicant,. los que suscriben, suplican a las Cortes Constituyentes 

soberanas que sean incluidos Denia y demás pueblos adheridos a este escrito, en la 

demarcación u organismo político administrativo al cual se asigne en tales leyes la 

capitalidad de Valencia, cualquiera que ella sea, dentro de la unidad nacional 

española o Ibérica. 

Denia, 9 de Agosto de 1931 

 

 

 

Retalls de prensa de 1931 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

Retalls de prensa de 1931 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

 

 

 

Retalls de prensa de 1931 

 

 

 

 

 

Escrit i resumit per República Valenciana 

 

 



 

La nit de les animetes 
 

 

 

Com atres anys vaig anar a passar el dia de tots sants a casa de ma yaya a Cocentaina, 

enguany el 1 de novembre era divendres aixina que la fi de semana era mes llarc de lo 

normal i tindria mes temps per a passejar pels seus carrers i visitar la seua coneguda fira 

aixina que el 31 per la nit me posi en marcha cami a Cocentaina, volia aplegar a hora de 

sopar i tindre l'oportunitat d'eixir en els meus amics de l'infancia a prendre unes copes, 

contar-nos alguna historia terrorifica i recordar temps vells. 

 

Com sempre en eixes dates el poble estava a tope de gent i me costà dimonis aparcar, 

tingui que fer-ho a les afores com si fora un turiste mes i suponc que es en lo que 

m'havia convertit despuix de tant temps vivint en Valencia, un turiste en el meu propi 

poble. 

 

Mentres me dirigia a casa de la yaya passejant pel caixco antic m'aplegaven recòrts de 

la meua infancia, de jocs en el carrer, de vesprades a la fresca i com no de besos furtats 

front algun portal en mig de la nit i entre tant i tant recòrt vaig aplegar a la casa. 

 



 

La yaya com sempre tenia tot preparat per a la nit de les animetes, en el rebedor de la 

casa les veles estaven enceses, havia dos gots d'aigua fins a dalt i un plat en pastes i 

coques tradicionals del poble. 

 

-Yaya, a tu mai se t'escapa res << Li vaig dir mentres nos fonavem en un abraç >> 

 

-Ya saps que yo me prenc molt en serio la nit de les animetes << Me digue mirant-me 

als ulls en tendrea i acaronant-me el monyo com si encara fora un chiquet >> 

 

Soparem junts i una volta li havia ajudat a arreplegar la taula li digui que anava a eixir 

en els amics a prendre unes copes i que pronte estaria de tornada quan certa expressio 

de preocupacio apareixque en la seua cara. 

 

-¿Qué te passa yaya? No es necessari que te preocupes tant, ya no soc un chiquet. 

 

-Ya ho se fill meu, pero esta nit les animes dels difunts que estan en el purgatori 

tornaran al nostre mon, crec que es una nit per a rendir-los respecte i no per a que la 

gent ixca de festa i s'emborrache. 

 

-Tranquila yaya, estare be... segur que esta nit algun viu donarà mes por que qualsevol 

mort. 

 

Vaig anar a la trobada dels meus amics i la nit anà sobre rodes, torni a trobar-me en 

molta gent coneguda, nos saludarem, prenguerem alguna copa i ballarem en alguns 

locals de moda. Feya fret en el carrer i era reconfortant estar baix els focs de colors en 

bona companyia, vaig sentir eixe calor en la meua cara, escolti la rialla dels meus amics 

mentres sonava la musica, tanqui els ulls i per un moment vaig sentir que estava en 

casa. 

Quan torni a obrir-los me sorprengui... Una cara que me resultava familiar me mirava 

des de l'atre costat de la pista de ball.  

 

Me somreïa i ballava al voltant de les seues amigues. De volta en quan, baixava la 

mirada per a despuix tornar a mirar-me i somriure. 

Yo conec a eixa chica, me digui a mi mateix mentres tractava de recordar qui era i de 

pronte caigui en el conte. 

 

El seu nom es Alicia i fon una amiga molt especial quan erem chiquets, les nostres 

mares eren molt amigues i aixo feya que ella i yo sempre anarem junts a tots els costats 

i les nostres mares sempre dien - Mira la parelleta, estos acabaran sent novios- La 

veritat es que sempre tingui vergonya a l'estar al seu costat i la realitat es que era perque 

m'agradava molt.  

 

A poc a poc, la nit fon alvançant i alguns amics varen anar marchant a casa, quan me 

volgui donar conte m'havia quedat a soles en el bar, vaig mirar cap a l'atre costat per a 

vore si ella encara seguia alli pero no vaig alcançar a vore-la i de pronte escolti que algu 

me parlava des d'arrere...- ¿Buscaves ad algu? 

 



 

Noti que se me gelava el cos i el meu cor s'accelerava. Me vaig girar i alli estava, adulta 

i preciosa... La chiqueta que vaig vore per ultima volta feya molts anys ara era tota una 

dona. 

 

No sabia que dir-li aixina que vaig seguir mirant-la als ulls, tracti de reunir el valor i per 

fi li vaig responde: 

 

- Sí, a tu, i no nomes ara si no tota la nit. 

 

- Ahhh... Puix estas d'enhorabona perque esta nit estic lliure.  

 

Va somriure i els seus ulls s'achicaren estirant se d'un modo que em captivà i per un 

moment torni a vore ad eixa chiqueta en la que tant havia jugat durant la meua chiquea. 

 

Eixirem del local junts i passejarem durant llargues hores baix la lluna i el reixiu de la 

nit mentres parlavem de nosatros, de lo que haviem canviat i de lo que esperavem 

conseguir en el futur quan de pronte semblà que la magia es borrara del seu rostre i me 

digue que tenia que marchar-se. 

 

M'oferi a acompanyar-la a casa pero no volgue, vaig insistir pero ya havia començat a 

marchar-se i me deixà alli plantat en mig del carrer. Quan creïa que giraria el cantó 

sense donar-me ni tan se vol un motiu, se girà cap a mi des del final del carrer i tornà a 

somriure, nos mirarem uns segons des de la distancia i comenci a caminar cap ad ella, 

quan per fi vaig aplegar a on estava torni a mirar-la i la vaig besar.  

 

Tanqui els ulls al fer-ho i senti com el meu cor botava en el pit. Fon un bes llarc, dolç i 

sentit pero al principi tambe fon gelat i fret. 

 

Tornarem a mirar-nos mentres nos somreïem l'un a l'atre i sense mediar paraula 

escomençà a caminar i la vaig vore alluntar-se. 

 

Yo tambe comenci a caminar de cami a casa de la yaya i sentia que un cavall desbocat 

corria en el meu interior aixina que vaig tirar a correr fins que aplegui a casa... Tot era 

alegria i felicitat en el meu interior. 

 

¡Qué ganes tenia de vore als meus amics i contar-los lo que m'havia passat! 

 

Al sendema, m'alci i em vaig anar a la cuina a desdejunar, li vaig donar a la yaya un bes 

ben gran i ella em va respondre en un: 

 

- ¡Bon dia!... Encara que sembla que per a alguns son mes bons que per a uns atres. 

¿A qué es deu tanta felicitat?  

 

- Quan t'ho conte yaya, no t'ho vas a creure.  

Anit me vaig trobar en una amiga de l'infancia i passarem hores junts recordant vells 

temps... Varem estar super a gust i al final nos varem besar. 

 



 

- ¡A collo! ¿I qui es l'afortunada si es pot saber? 

 

- Aixo es lo millor yaya, no t'ho vas a creure. 

 Es Alicia, la filla d'Amelia. 

 

¡¡Crashh!! La tassa de llet li caigue de les mans en un colp sec. 

 

- ¿Estas segur d'aixo fill meu? 

 

- Clar que si yaya, estigui tota la nit en ella. 

 ¿Per qué ho poses en dubte? 

 

- Fill meu, aixo que dius es molt extrany 

 ¿¡No te dones conte!?  

 

- ¿¡Per qué yaya, per qué es extrany!? 

 

- Perque Alicia, va tindre un accident est estiu en el coche en aplegar al poble, està 

morta fill  meu, per aixo es extrany. 

 

Les paraules resonaven una i atra volta en el meu cap pero yo no podia creure-les, era 

impossible, no deixava de repetir-me que no, que no, que no, que no... 

 

- Si no me creus, pots anar al cementeri, alli està la seua tomba, podras comprovar-ho 

per tu mateix. 

 

Vaig eixir corrent de la casa i les llagrimes que solcaven la meua cara volaren en 

direccio a l'asfalt. No podia ser veritat, la meua yaya tenia que estar enganyada, ella no 

podia estar morta. 

 

Quan aplegui al cementeri, des de l'entrada me semblà vore-la entre la gent que anava a 

visitar als seus difunts en el dia de tots sants, tracti de seguir-la quan girà al carrer 

següent, despuix torni a vore-la alluntant-se de la zona a on mes gent havia i quan 

aplegui fins a on l'havia vist me trobi de front en la seua tomba. 

 

Caigui de genolls front a ella mentres mirava la seua fotografia en la que somreia de la 

mateixa manera en la que me va somriure la nit anterior. Ara per fi puc entendre perque 

eixe bes llarc i dolç tambe fon tan gelat i fret. 

 

Fran Martinez, escrit en Normes d'El Puig. 

 

 



 

 

Francesc de Vinatea: el primer nacionaliste 

valencià 

 
 

S'enfrontà, al rei, per a evitar la divisió del Regne de Valéncia, en totes les seues 

conseqüències. 

 

Erròneament conegut com Guillem de Vinatea, Francesc de Vinatea va nàixer en 

Morella en 1273, i va morir en Valéncia en 1333, va ser un cavaller del Regne de 

Valéncia que va ocupar el càrrec de jurat en cap (primer jurat) de la capital del regne.  

 

Es va opondre a la política feudalisadora d'Alfons IV d'Aragó, que pretenia dotar 

fortament a l'infant Fernando d'Aragó, fill de la seua segona dòna (Leonor, germana 

d'Alfons XI de Castella) en perjuí de l'hereu (el futur Pere el Cerimoniós). Davant les 

alteracions sorgides, el rei va renunciar al seu proyecte. 

 

També és famós per una frase que hauria dirigit (segons algunes fonts a Pere, pero 

possiblement al propi rei Alfons), i que es considera una certera formulació del 

pactisme constitucional de la Corona d'Aragó sobre la seua llimitació del poder dels 

reis, que feya impossible la formació d'una monarquia autoritària: 

 

“Cada u de nos som tant com vós, pero tots junts som molt més que vós”. 



 

Fill d'un militar a les órdens de Jaume I, Francesc de Vinatea va estudiar lleis en 

Valéncia. Es va casar en primeres núpcies en “Na” Carbona, filla del senyor de la 

Todolella. Vivint en Morella, on es dedicava al comerç, va descobrir a la seua esposa en 

adulteri. Segons les costums de l'época, la va matar en defensa del seu honor. Va 

marchar a Valéncia des de Morella per a entregar-se a la justícia. Va ser jujat i absolt 

per Jaume II. Poc temps despuix va retornar a Morella i va transferir el senyoriu de 

Todolella a la seua filla Francesqueta. Vinatea va retornar a Valéncia a on es va casar en 

segones núpcies, esta volta en Jaumeta Castella. 

 

En maig de 1333 va ser elegit jurat, càrrec que al poc temps va tindre que eixercir en les 

circumstàncies que el farien famós. 

 

Defensa dels Furs de Valéncia 

 

Segons la Crònica de Pere el Cerimoniós, el rei Alfonso havia decidit partir el regne, 

alguna cosa que estava prohibida pels Furs del Regne de Valéncia.  

 

Les distintes viles afectades varen demanar ajuda als jurats del Cap i Casal (Valéncia, la 

capital), que varen elegir a Vinatea com a representant per a desfer el contrafur. 

 

Segons la crònica, va afirmar Francesc Vinatea: 

 

“Yo m'aventuraré a plantejar la qüestió davant el Rei i no pregaré per la meua vida i si 

em mata el Rei, moriré per llealtat, per lo que si yo m'aventure, vosatres, els demés 

jurats, be podeu acompanyar-me¨. 

 

I, ya davant el Rei, va pronunciar el següent discurs: 

 

“Em maravelle del senyor Rei i de tot el seu Consell, de les donacions que ha consentit, 

quan no podia separar dites viles del Regne de Valéncia, si ho feya Valéncia no seria 

res; pero ells no consentirien dites donacions, les contradirien i que es maravellava 

d'ell i del seu Consell i els cridava traïdors. 

 

… no canviarem d'opinió, encara que em separe el cap del coll, o nos mate a tots, i vos 

promet senyor que si yo muic no escaparà cap d'estos que estan ací, tots moriran a 

espasa i vós senyor i la reina i l'Infant En Ferrando .̈ 

 

Despuix d'açò, el rei va increpar a la reina: “¿Estes paraules volíeu sentir?”; i esta va 

replicar: “Senyor, açò no ho consentiria el Rei Alfons de Castella, el nostre germà, 

perque ell els degollaria a tots”; sentenciant Alfons: 

 

“Reina, reina, el nostre poble és franc, i no és així subjugat com és el poble de Castella, 

car ells tenen a nós com a senyor, i nós ad ells com a bons vassalls i companyons¨. 

 

El rei va revocar la partició, encara que estudis recents senyalen que Vinatea va morir -

casualment- uns mesos despuix d'est episodi històric. 



 

Segons algunes fonts, Francesc de Vinatea hauria apostat hòmens armats en diversos 

punts estratègics de la ciutat i va amenaçar al rei en que si no retirava el contrafur, 

ningú eixiria en vida del recint a excepció dels membres de la realea. 

 

En la frontera del Convent de la Puritat de Valéncia anteriorment Casa Palau de la 

Confraria de Sant Jaume, una placa diu lo següent: 

 

“D'esta antiga casa de la Confraria de Sent Jaume a on foren a. justats els consells que 

regiren la vida de Valéncia va eixir el esforçat Vinatea en MCCCXXXIII per a oposar 

el protestament de Valéncia al rei Alfons II pel contrafur de la donaciò al infant Ferran 

dels villes d'Alzira, Borriana, Castelló, Morella, Molvedre i Xàtiva que foren 

alliberades al gest sublim de varò tan insigne que el poble valencià va secundar ab gran 

virilitat. Lo Rat Penat sots el patronat del Ajuntament de Valéncia i ab el concurs de 

Agrupació Valencianista Republicana, Centre de Actuació Valencianista, Consell de 

Orientació Valencianista, Orfeó Valencià, Agrupació Valencianista Escolar i Acció 

Nacionalista Valenciana en el VI centenar de la gesta i per a la seua memòria al (…) 

VIII Octubre MCMXXXIII”. 

 

Reivindicació de la figura de Vinatea. 

 

Ya en el sigle XIX es reivindicava la figura de 

Francesc de Vinatea, en una obra de teatre de 

Joan Llonín, Els jurats de Valéncia, o siga 

l'heròic Vinatea, estrenada en Barcelona en 

1821, i en un quadro de pintura d'història 

d'Emilio Sala, que va obtindre la primera 

medalla en l'Exposició Nacional de Belles 

Arts de 1878. En Valéncia. En 1974, es va 

estrenar una òpera sobre el mateix assunt de 

Matilde Salvador, en llibret de Xavier Casp. 

 

Francesc de Vinatea és hui en dia una figura 

simbòlica per als valencians. Les Corts de 

Valéncia tenen uns premis en el seu nom, 

l'Alta Distinció Parlamentària, la RACV oferix 

uns atres també en el nom de Vinatea, i existix 

una estàtua d'ell en la Plaça de l'Ajuntament de 

la ciutat, colocada per a substituir a l'estàtua 

eqüestre de Franco que existia en el mateix 

pedestal. 

 

Javier A. 

 

 

 

 

 



 

EL NOSTRE NACIONALISME (III) 
 

SOBRE NACIONALISME… VALENCIÀ (CLAR). 

 
El fet de que tot moviment 

nacionaliste siga en certa mida 

imitatiu d’atres, i el que tots entre si 

tinguen característiques comunes 

que possibilita la generalisació, no 

és suficient per a que el fet 

nacionaliste d’un poble es puga 

interpolar al fet nacionaliste d’atre 

poble. 

 

Interpolació, que en el cas valencià, 

l’utilisen aquells que pretenen 

descalificar el nacionalisme 

valencià, argumentant els “factors 

negatius” que imputen en uns atres 

moviments nacionalistas. 

 

Pero, en Valéncia no solament no es 

eixe l’inconvenient, per atra banda 

comú a tot moviment nacionaliste 

incipient, en el qual nos trobem els 

nacionalistes per a difondre el nostre 

mensage nacionaliste. 

 

Ademés en el nostre Poble, nos 

trobem en l’existència de dos 

actituts que pel confusionisme que 

creen, colaboren directament, en 

aquells que pretenen el descrèdit del 

nacionalisme valencià. Dificultant, 

per tant, encara mes si cap 

l’arrelament d’un moviment nacionaliste valencià clarament lliberador i dignificador del 

nostre Poble. 

 

En estes actitudes, nos trobem per una banda, aquells que per “moda” que hui és 

“posta”, i pel reconeiximent en la Constitució de l’existència de “nacionalitats” 

s’anomenen “nacionalistes”, ¿com es podrien anomenar “imperialistes” si els ¨pares 

creadors” de la patria en consens “cachondo¨ hagueren dit en la Constitució que 

Espanya, estava composta per regions i imperis. 

 

 

 



 

Fals nacionalisme, puix que en atres ambients i sobre tot els dirigents de ses opcions 

polítiques no amaguen el seu desig de canviar eixe articulat, cas d’aplegar al poder. ¿On 

quedaria el seu nacionalisme? Nosatres, els nacionalistes, segurament fora de llei. 

 

En l’atra banda, estan aquells que s’anomenen (i curiosament, els contraris del 

nacionalisme valencià tambe anomenen) “nacionalistas” pero, l’estructura superior 

nacional que definen per a Valéncia, no es valenciana. El seu nacionalisme, es tant 

valencià com el d’Albiñana (naixcut en Enguera), fundador del Partido Nacionalista 

Espanyol. Defendre lo valencià, dins d’una estructura nacional superior, no valenciana, 

(be castellana, be catalana) mai no pot ser de nacionalistes valencians. A lo mes, son 

moviments “regionalistes ben entesos”. Regionalistes, perque no assumixen la seua 

valencianitat de manera consciente i valenta, manifestant el seu propi complex 

d’inferioritat com a poble. 

 

No obstant, no és del “valencianisme” d’estes dos actituts de les que volia referir-me 

ara, això, ho deixe per ad atre posterior comentari. 

 

Tots els moviments nacionalistes quan sorgiren, quan son incipients, com adés dia, son 

atacats pels que volen mantindre la seua posició, de privilegi o utilisen els “factors 

negatius”, d’atres moviments nacionalistes per a interpolar-los al propi cas, 

descalificant-lo. 

 

Interpolació, que la fan possible, perque fonamenten la seua contemplació dels 

moviments nacionalistes, be des de l’òptica històrica, be des d’òptica de la ciència 

política, per a les quals l’interpolació es possible ya que tant l’història com la ciència 

política utilisa els fenomens objectivables dels moviments nacionalistes contemplants, 

tant per a contar la seua cronologia, com per a elaborar les “teories polítiques”. Pero, cal 

tindre ben present que, l’observació dels fenomens objectivables, no comporta la 

contemplació objectiva dels propis moviments nacionalistes. 

 

Els moviments nacionalistes, si be tenen una cronologia històrica i una càrrega 

d’ideologia política important, son fonamentalment moviments sociològics. I, és per 

això per lo que els nacionalistes valencians defenen el nostre propi nacionalisme 

autòcton, reclamant i exigint, que a l’igual que no volem que els “científics de 

l’idioma”, nos diguem com hem de parlar i utilisar el nostre propi idioma, tampoc no 

volem que els “científics de la política nos diguen com a de ser el nostre nacionalisme, 

o les nostres pretencions polítiques com a valencians, com a Poble¨. 

 

Eixe és l’estat de la qüestió, i es ahí on està la Nostra lluita. Els valencians per a 

recuperar Nostra dignitat i el protagonisme com a poble, hem de desenrollar un 

nacionalisme autòcton, valencià. Si no som capaços, mai no aplegarem a ser els 

autèntics protagonistes del nostre propi poble, de la Nostra història. 

 

Pedro Fuentes Caballero. 
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