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Origen del manuscrito:  
El Partit Socialista Valencià, mès que un partit. El valencianisme al segle XX 
 
 
 
El presente manuscrito El Partit Socialista Valencià, mès que un partit 
tiene su origen en el texto que se presentó al premio de ensayo de los 
Premios Joan Fuster Octubre 1995 que convoca la editorial 3i4 que 
dirige Eliseu Climent. 
 
El texto del manuscrito es el presentado, en valencianon, y quedó 
finalista ese año. Dicho texto fue rehecho y reducido en extensión para 
adaptarse a la colección en que fue publicado un año después con el 
nombre de Tradició i modernitat del valencianisme, por acuerdo editor y 
autores (Edicions 3i4. Eliseu Climent, Editor. Coberta de Enric Satué. 
Desembre 1996. ISBN 84-7502-504-8. Dipòsit legal: V.5267-1996).  
 
El eje del ensayo es el estudio del valencianismo político y su concreción 
en lo que fue el efímero Partit Socialista Valencià, que a pesar de lo 
reducido de la militancia y acciones supuso el fundamento del 
valencianismo político vinculado a Cataluña; de ahí la otra parte del 
titulo: mès que un partit. 
 
Los autores ceden el derecho de publicación digital para dar a conocer en 
su totalidad el texto de la investigación a los interesados por la política 
valenciana, y el valencianismo político. 
 
 

Benito Sanz Díaz / Miquel Nadal Tarrega 
 

 
 



El Partit Socialista Valencià, mès que un partit 

 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorización de reproducción 
 
Queda autorizada la reproducción de cualquier parte de este libro, o 
fotografías propiedad de los autores, por cualquier medio o procedimiento, 
sin autorización expresa de los autores, si bien debe citarse la fuente 
bibliográfica, agradeciendo que se le comunique. 
 
Se agradecerá las sugerencias o comentarios sobre la publicación. 
 
Benito Sanz Díaz. Correo electrónico: benito.sanz@uv.es 
Miquel Nadal Tarrega. Correo electrónico: miquel.nadal@gva.es 



Benito Sanz Díaz / Miquel Nadal Tàrrega 

 

 5

 
 
 
Presentació del projecte. 
 
El manuscrit que presentem a la consideració del jurat dels premis Octubre ha 
tingut una gènesi plural, contradictòria i al mateix temps, plena de coincidències. 
Els dos coautors teníem com a bagatge una trajectòria vital ben diferent, una 
història política sense contactes, orígens territorials diversos, uns interessos 
acadèmics que no poden beneficiar-se per cap col.laboració conjunta. Tanmateix 
ens considerem amics per compartir i coincidir en molts aspectes. 
 
Ja fa dos anys que vam possar en comú l'objecte de les nostres investigacions, i 
Benito Sanz va proposar que ja que els dos coincidíem en la passió per la 
reconstrucció honesta, rigorosa i sense partits presos del passat, i en l'admiració 
per aquelles societats que s'esforcen per retrobar críticament la seua memòria 
sense magnificar-la ni traure'n partit, no era destrellatat el que intentàrem 
confeccionar un projecte en comú. 
 
La història del franquisme al País Valencià continua sent un període sense estudis 
globals i ambiciosos. Malgrat els treballs de Josep Picó, Ramir Reig, Jesús Sanz, 
Ismael Saz, Francesc Pérez i Moragon, Santiago Cortés, Josep Ballester, Alfons 
Cucó i tants altres, pensàvem que el cicle generacional que comença en el tombant 
dels anys 50 i acaba amb la transició democràtica, mereixia algun paper més 
extens que la típica referència escadussera al paper del PSV o l'aparició dels 
llibres de Joan Fuster. 
 
Benito Sanz, en els seus dos llibre sobre història i sociologia del socialisme a la 
postguerra al País Valencià (1), ja marcà les pautes per a intentar un estudi madur 
sobre el socialisme valencianista en els anys 60. El plantejament globals dels dos 
treballs impedí que la qüestió del PSV tinguera un tractament extens i coherent. 
Per la seua banda, Miquel Nadal tracta en la seua tesi La idea de nació en el 
pensament polític valencianista, l'anàlisi politològic de la ideologia valencianista, 
del discurs del valencianisme des de 1898 fins a la guerra d'Espanya. Les 
derivacions de la qüestió cap a la postguerra i l'estudi de les fractures estètiques i 
polítiques del valencianisme el conduíen també a interessar-se sobre el que passà 
en els anys 60 al País Valencià. 
 
Tots dos pensàrem que un llibre sobre el PSV o el socialisme valencianista en els 
anys 60, en la mesura que el PSV havia estat molt més que un partit, més que no 
una acumulació de dades que convertira l'assaig en una monografia inintel.ligible 
devia convertir-se en una interpretació. Volíem reflexionar sobre els canvis 
culturals i generacionals -les "afinitats electives" si voleu- provocades durant el 
franquisme, i a més fer-ho sense que després d'escriure la darrera paraula ens 

                                                 
    1 Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1978. Ed. IVEI, València, 1988; i Sociología y política del socialismo 

valenciano. 1939-1989. Ed. IVEI, València, 1990.. 
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trobàrem amb un relat "coherent" en què únicament destacara la "floració" 
nacionalista dels anys 60. 
 
En una llarga conversa ara fa prop d'un any coincidírem ràpidament en 
l'estratègia i el tractament del fenomen, i al llarg d'aquests mesos hem avançat tot 
el que ens ha estat possible en un llibre compartit que signem conjuntament i que 
ha tingut la dificultat afegida d'estar generat d'acord amb dos estils oposats de 
treball, dues sintaxis, dues llengues en contacte i dos tractaments de textos 
incompatibles. 
 
Sabíem que darrere del socialisme valencianista dels seixanta hi havia molts més 
aspectes amagats. Per això, més que documentar una història ens hem estimat més 
fer una narració d'un dels aspectes de la història del franquisme, destacant com a 
personatge central un partit polític: el Partit Socialista Valencià. 
 
Ho hem fet també des de la nostra condició de ciutadans valencians perqué 
creguem haver demostrat que la història dels anys seixanta ajuda a que ens 
expliquem algunes claus de la transició política al País Valencià, i com a 
estudiosos que volíem explicar-nos i entendre una parcel.la molt significativa del 
territori de la memòria. 
 
Aquesta és la nostra contribució personal als estudis sobre el valencianisme en el 
franquisme. Ens plantegem la posició del moviment que naix en 1959 d'acord amb 
la posició del moviment en la tradició política del valencianisme polític i les 
iniciatives cívico-culturals de la immediata postguerra, i després de la consumpció 
del Partit Socialista Valencià, traslladem el fil argumental i la continuïtat del 
socialisme valencista a la llum dels resultats polítics i les convulsions civils amb 
què es trobà la societat valenciana després de 1975 fins al 15 de juny de 1977, i de 
les estructures institucionals autonòmiques sorgides al País Valencià des de 
l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el mes de 
juliol de 1982, després del 15 de juny de 1977. 
 
El manuscrit analitza en un primer gran bloc la consideració del valencianisme 
com a tradició política, els seus trets essencials, i les fractures estètiques i 
polítiques de la postguerra per a comprendre amb correcció la imatge i els 
discursos de la nova generació de valencianistes que apareix en els anys seixanta. 
La segona part centra el seu contingut en el naixement, biografia i mort del nostre 
protagonista: el Partit Socialista Valencià. En el tercer apartat analitzem la 
possible influència -les batalles- que el PSV guanyà després de morir, reflexionem 
sobre l'tinerari polític dels hereus polítics d'aquella generació, i ens permetem el 
luxe d'assajar algunes propostes sobre el paper del nacionalisme i la identitat en la 
"peculiar" transició valenciana. 
 
Sempre ha presidit la nostra actuació el desig de fugir de la polèmica falsa i 
interessada. El que el treball -com el PSV d'altra banda- siga menys que una tesi, 
però més que una reflexió periodística i s'arrisque a aportar "una" lectura del 
significat just i eqüànim d'aquest "neo-valencianisme" no suposa que es tracte d'un 
manuscrit confeccionat amb intencions polítiques amagades que busque 
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demostrar, convèncer, embolicar, polemitzar o legitimar cap proposta amb 
vocació política. Massa vegades trobem persones que sota l'aparença de 
l'academicitat, deslegitimen -delatant-se- tota classe de papers antipàtics amb la 
curiosa excussa de ser polítics. Els dos coautors som professors de la Universitat 
de Valèncià-Estudi General i tenim una lleugera idea dels requeriments de 
l'acadèmica i les exigències del gènere que responen al vell aforisma tacitià del 
sine ira et estudio. 
 
Si com a conseqüència de les pàgines que segueixen alguna persona més s'adonà 
de la complexitat dels fenomens polítics i del franquisme a casa nostra i s'anima a 
continuar fent els estudis que calga sobre el particular, el nostre esforç ja haurà 
pagat la pena. A l'igual que si aconseguim reivindicar l'estudi seré, prudent i seriós 
de la política, de forma que aquestes paraules de 1909 no tinguen una vigent i 
miserable actualitat: 
 
"Claro está que nunca este pueblo ha tenido un verdadero pensamiento político, ni 
aspiró nunca a una sólida creación de este orden: (...). La política aquí, bien lo 
sabéis, no es más que la manera de procurar la excitación que nos produce la 
traca, y tener traca todos los días del año" (2).  
 
Des del voler "comprendre", des del judici crític que hem decidit corregir amb la 
nostra capacitat de sentir i explicar-nos el que volem contar hem decidit presentar 
a la consideració del jurat la nostra reconstrucció del procés d'evolució històrica i 
política del valencianisme al llarg del franquisme. Això no exclou, sinó que 
demana interpretacions complementàries i contradictòries a la nostra. Els autors 
hem volgut ser fidels al mètode que Pierre Vilar aconsellava per a fer la història 
d'un país qualsevol: 
 
"Fer -sense renunciar a la simpatia- la història d'un país (o d'un home) no 
consisteix a dir: així veig jo el seu passat, sinó més aviat: aquest és el seu passat, 
sota els seus aspectes reconstruïbles, heus ací una recopilació de tots aqueixos 
factors, intentem comprendre'ls. Comprendre no exclou jutjar. Però comprendre 
correctament implica sens dubte la capacitat de "sentir amb". I sovint és necessari 
"sentir amb" realitats contradictòries. Tot estudi, tota anàlisi profunda, crea i 
exercita aquesta capacitat" (3). 
 
Es per això que aquest manuscrit voldria, des de la seua modèstia, homenatjar i 
rememorar tots els protagonistes d'aquest relat. Els guanyadors i els perdedors. 
Els que van tastar la solitud i els que van trobar de seguida companys de viatge. 
Els que van actuar amb sinceritat i els que van perdre sense demanar res moltes 
hores de treball. Com també recomana Vilar, no hem volgut ni dissimular les 
contradiccions ni ometre els errors. Tot el que el relat perdrà de coherència ho 
guanyarà en honestedat. 
 
                                                 

    2 Felipe Peyró Carrió. Levantinismo. 1909. 

    3 Pierre Vilar, Reflexions d'un historiador, Universitat de València, 1992. 
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Les conseqüències d'una trista i grisa postguerra, el trencament del valencianisme 
i la creació d'una nova identitat, una nova tradició tindrà unes concretes 
repercussions en els anys 70 i 80. No es que el PSV "explique" i si ga la causa de 
la Llei d'ús i ensenyament del valencià, però sense aquelles decisions que es van 
adoptar en els anys 60, l'actual societat valenciana seria diferent. 
 
De segur que hi haurà qui no es sentirà reconegut en el relat, que hi haurà més 
testimonis, més fonts documentals a consultar o més arxius personals inèdits. 
Nosaltres hem preferit sacrificar l'exhaustivitat en favor de la interpretació 
arriscada o l'apunt agosarat. Com a mínim (i no és poc) els autors ens hem divertit 
redactant l'obra que ara s'enceta a pesar de les servituds de la coautoria. Hem 
aconseguit aprendre moltes coses l'un de l'altre: des del camí de Dénia a Xàbia a 
la inconsistència dels ordinadors portàtils. En tot cas, en l'estadística de la 
combinació de les tres lletres consonants p, s i v, amb aquest manuscrit els 
valencians ens apuntem als precedents del club de futbol PSV Eindhoven i de la 
cooperativa de vivendes PSV. 
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1 
 
 

El valencianisme polític anterior a la 
guerra d'Espanya 

 
El terreny del silenci. 
 
"No és un atzar, per exemple, que no hagi pogut produir-se un "nacionalisme 
valencià" seriós, ni que els episòdics intents realitats en aquesta direcció hagin estat 
flàccids i pintorescos" 4 
 
"Una anàlisi de les activitats realitzades fins al 1936 demostra que la bona intenció 
era de bon tros major que el sentit de la realitat. En aquest any hi havia en exercici 
una gamma molt matisada de grupets valencianistes que anaven del dretisme més 
reaccionari al marxisme més o menys digerit. Hi havia, de tota manera, un excés 
d'ideologisme mal enfocat. El País Valencià era un tros de l'Espanya histèrica de la 
II República, i el "valencianisme" no n'era una excepció. Per minoritari, la seva 
histèria era més accentuada. Ben sovint, l'exacerbació desqualificava l'intent. Al 
capdavall tot s'esvaí enmig del vertiginós remolí" 5. 
 
No podríem demanar major claredat en l'exposició dels termes de la discussió. Si 
per a Fuster la Renaixença havia estat socialment un fracàs, en l'àmbit de la política 
la miopia i el sucursalisme de la burgesia impossibilitaran el "nacionalisme 
valencià", i el convertiran, al seu parer, en un moviment molt poc afortunat i 
indigne d'unes consideracions més extenses en la seua obra. 
 
Per a encetar les reflexions que segueixen és imprescindible dilucidar si el 
valencianisme havia arribat a convertir-se en una tradició política (6). Una tradició 
política sòlida del valencianisme hauria suposat que les generacions posteriors 
estigueren en condicions de reconèixer-se en els seus precedents ideològics, basar 
el seu comportament polític "present" en els comportaments adoptats en el passat, i 
rebre una sèrie d'evidències, signes i discursos útils per a l'actuació política. 
 
Tal com s'explicita en les citacions que encapçalen aquest apartat, el valencianisme 
polític era percebut en 1962 com un moviment que no mereixia el treball de la 
recuperació ni una actitud estratègica de connexió o apropiació. 
 
Ens interessa fer una reflexió prèvia, ni que siga breu, sobre el fenomen polític de la 
tradició plural del "valencianisme", ja que hi ha el perill i la temptació en els estudis 
                                                 
    4 Joan Fuster, Nosaltres, els valencians, Ed. 62, Barcelona, 1ª edició, maig de 1962, p. 8. 
    5 Joan Fuster, op.cit. 221. 
    6 Sobre el tema de la tradició política ens basem en Raoul Girardet, "Autour de la notion de tradition politique. 

Essai de problématique", Pouvoirs nº 42, dossier "La tradition politique", ps. 5-14. 
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de fragmentar els precedents i seleccionar políticament els antecedents per a fer-los 
coincidir amb la imatge que s'ha decidit que siga la coherent en el temps actual. 
 
Declaracions com la de que l'aparició de llibres separen la història de la prehistòria 
només poden tenir com a conseqüència que hom concloga diguent que, en realitat, 
només es pot acreditar la presència de nacionalisme al País Valencià des de 1962. 
Realitzar eixes apropiacions parcials de la tradició en funció d'objectius de 
coherència expositiva és el que no voldríem fer en les pàgines que segueixen. 
 
De tota manera les actituds de despreci pel passat més immediat naixen també del 
fet que no anem massa sobrats d'estudis i monografies sobre la nostra història 
contemporània. El coneixement i les dades històriques al País Valencià han estat 
més un arma o un instrument per a fonamentar la discussió i el debat polític que no 
una font que fera comprendre a les persones la complexitat de la realitat. 
 
En la nota prèvia al llibre Republicans i Camperols revoltats que en 1975 publicava 
Alfons Cucó, s'assenyalava amb bon sentit que: "Paradoxalment, i com ja alguna 
vegada hom ha indicat, les èpoques més recents de la història valenciana resulten 
molt menys conegudes que alguns trets de la València medieval, del temps dels 
Austries o del segle de les llums. Probablement aquest fet no és cap casualitat". 
 
Tampoc és -i trac a col.lació algunes suggerències del professor Vicent Franch (7) 
sobre la pràctica historiogràfica del nacionalisme-  que entre nosaltres s'haja oblidat 
"la història anterior a la data màgica del 62, i que, per exemple llibres tan crucials 
com els que el professor Cucó ha enllestit  sobre la història del nacionalisme 
valencià contemporani siguen pràcticament desconeguts per les noves generacions 
de nacionalistes". 
 
La història ha estat una font d'autoritat en la querella civil sobre els signes de la 
identitat valenciana, i només s'ha recurrit a ella en funció d'interessos demostratius 
de les posicions prèvies o bé des d'un antiintel.lectualisme groller i incivil. Caldrà 
deixar només apuntat que si tan a penes coneguem l'itinerari històric del 
valencianisme, és difícil que pugam comptar amb estudis, monografies i reflexions 
sobre el seu imaginari polític, els projectes institucionals, l'anàlisi del seu discurs 
polític o la seua autorepresentació i ubicació com a moviment civil, cultural o 
polític. 
 
 
 

                                                 
    7 Cf. Vicent Franch, "Memòria històrica i projecte comunitari", dins Document 88, Ed. Tres i Quatre, València, 

1988. 
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El que el valencianisme no ha estat. 
 
Els treballs d'Alfons Cucó, Ricard Blasco, Vicent Simbor, i els altres estudiosos 
que s'han dedicat a estudiar el valencianisme polític ens estalvien repetir ara i ací 
els grans detalls de la cronologia bàsica del moviment. Per a pensar el 
valencianisme com a ideologia podem utilizar un sistema que explicite allò que el 
valencianisme, el nacionalisme, no ha estat entre nosaltres. I es convenient que ho 
fem, perquè de la forma en que el definim i el caracteritzem dependran les línies de 
connexió posterior de la guerra i la continuïtat o la fractura que es produïrà entre el 
valencianisme històric i la càrrega de memòria que assumeix la nova generació que 
irromp a la ciutat de València a partir dels darrers anys de la dècada dels 50. 
 
Si ens acostumem a avaluar amb justícia la importància, el pes específic del 
valencianisme ideològic veurem que el naixement d'un moviment civil que polititza 
la diferència cultural és molt tardà, genera moltes tensions, està associat al conflicte 
i no acaba de remuntar l'obssessió solidarista de les seues primeres manifestacions. 
 
Recordem que per si mateix, pel propi esforç, el valencianisme ideològic mai 
aconsegueix representació política. Ha de ser mitjançant l'aproximació a 
candidatures o coalicions amigues que el valencianisme o algunes persones 
significades del valencianisme aconsegueixen arribar a algun tipus de poder. No 
serà ociós que recordem eixa manca d'experiència de govern com un dels trets que 
més ens ajudarà a caracteritzar el moviment. 
 
A més, i en molts sentits, l'espai polític del valencianisme serà prestat i mimètic. 
Quedarà ofegat per les mitologies polítiques de la clerofòbia il.luminada del 
blasquisme, les diverses formulacions del conservadurisme de la Restauració o les 
modernes polítiques del catolicisme social-agrari i regionalista a l'estil de la 
Derecha Regional Valenciana. 
 
La història del valencianisme mostrarà diversos fracassos en la politització de la 
identitat i la diferència. Marcat des dels inicis per l'aposta apoliticista del 
llorentinisme poètic, no podríem amagar la modèstia subsegüent de les 
consecucions polítiques. Només en tres moments de la moderna història valenciana 
el valencianisme sembla que aconseguirà trencar els motlles del repartiment dels 
espais d'influència i propietat política. En 1907, amb la campanya solidarista que 
trobarà en 1909 la confirmació del rebuig electoral. En 1917 amb la Unió 
Valencianista Regional i els primers vincles amb la Lliga Regionalista de Cambó, i 
en 1930 amb les espectatives generades en els moments de transició a la II 
República per la Unió Valencianista de Joaquim Reig i Ignasi Villalonga, i 
l'Agrupació Valencianista Republicana. 
 
Com ha dit el professor Vicent Franch, la societat valenciana,  entre liberals i 
conservadors, republicans i carlins, carlins  i alfonsins, republicans i socialistes, 
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"tenia repartides les quotes d'acceptació entre moviments i propostes ja ben arrelats 
en l'opinió" (8).  
 
L'acord ortogràfic transaccional de 1932, i una modesta efervescència cultural 
durant la curta història del règim republicà serviran a tots els nostres investigadors 
per a considerar que en 1936 s'havia tallat el desenvolupament la possibilitat d'una 
possible segona Renaixença. 
 
 
La geografia i coherència del valencianisme. 
 
No hem de perdre de vista que l'impacte públic i la fermesa del valencianisme de 
vocació política serà inversament proporcional a la distància geogràfica respecte 
d'un epicentre que situàrem a la ciutat de València. Encara que hom puga trobar 
alguns precedents literaris mitificats a Castelló i tamisats i exculpats en el cas del 
particularisme alacantí, hem de dir que el valencianisme serà un projecte que naix 
de la ciutat, de les minories "lletrades" que quan arriba a la Universitat i comença a 
desplaçar-se territorialment queda tallat per la guerra. 
 
També és precís incidir en unes paraules sobre la satel.lització del moviment 
respecte de les altres forces polítiques.  La història del valencianisme també és la 
història del fracàs en la creació d'un espai polític propi, conscient i madurat. El 
fracàs s'agreujarà perqué, a més, el valencianisme viurà en la discussió, confusió i 
caos interns respecte d'un conjunt de temes bàsics que impediran la consolidació 
d'un discurs sòlid i privatiu (teoritzat, apotolat i predicat): s'afavorirà la fàcil  
magnetització de les altres forces polítiques de les espectatives valencianistes i la 
seua utilització en les querelles externes al moviment. 
 
El dramàtic i histèric pintoresquisme que Fuster atribuïa als honestos patriotes 
anteriors a 1936 no fou massa just. Més encara quan el seu treball va haver de 
realitzar-se contra una actitud generalitzada i històricament permanent al si de la 
societat valenciana d'alèrgia a qualsevol projecte autoctonista. Els precedents del 
valencianisme eren seus i mereixien una apropiació i un reconeixement que les 
noves generacions en un primer moment no van poder fer.  
 
"Nadie hizo caso de ellos". EL segle XX començava per als valencianistes d'acord 
amb els mateixos pressupostos bàsics d'indiferència civil i alèrgia social a les 
apostes polítiques (9) de les primeres iniciatives de la post-Renaixença. En el mes 
de novembre de 1899, les estampacions de segells valencianistes mereixaran el 
següent comentari: "El movimiento regionalista que reinaba en Cataluña  dió lugar 
á la aparición en Barcelona de sellos con emblemas catalanes, imitando á los de 
Correos. En Valencia se quiso explotar esta moda, estampando también sellos, que 
se titularon de la Unión Valencianista, pero nadie hizo caso de ellos" (10). 
 

                                                 
    8 Vicent Franch, loc. cit. 
    9 Cf. Ricard Blasco, "LLengua i pàtria en la Renaixença", Caplletra nº 5. València, 1991. 
    10 Almanaque de Las Provincias para 1900. 
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La indiferència era la tònica de la percepció social d'aquells valencianistes. El lastre 
d'una Renaixença "espanyolista" i políticament passiva, les constants apel.lacions 
literàries a la compatibilitat entre el fervor "regional" i el patriotisme espanyolista 
convertien el valencianisme als ulls de la societat valenciana en una mera afecció o 
aflicció literària, un regionalisme literàrio-espanyolista sense més pretensions. 
 
La conclusió "política" de la Renaixença es plasmarà en les constants mostres de 
coincidència poètica entre els interessos de les pàtries "giqueta" i "gran", havien de 
comportar en l'àmbit de la política el triomf del regionalisme "pràctic", del 
regionalisme "bien entendido", del patriotisme provincial, que tindran la seua 
màxima exposició en el discurs de Teodor Llorente a Elx, preconitzant els 
"estrechos lazos regionales, sin menoscabo de la unidad nacional", o en el seu 
missatge als poetes recomanant una expressió poèticament idíl.lica. 
 
El décalage i la distància política amb les mateixes expressions a Catalunya seran la 
prova de la frustració del valencianisme. Encara en 1911, un candidat posterior de 
la UVR, el catedràtic d'Economia Política Vicent Gay, breument vinculat al 
valencianisme, definia el patriotisme com a oposat a l'"egoísmo manufacturero" 
dels catalans. 
 
En l'Assemblea Regionalista, de 29 de juny de 1907, celebrada amb  l'hostilitat del 
blasquisme i l'única presència de Rodrigo Soriano, la Liga i Círculo Católico, el 
carlisme de Manuel Simó, el president de Lo Rat-Penat, el Baró d'Alcahalí també 
havia de precissar respecte de l'activitat de l'entitat ratpenatista que "esta sociedad 
hizo siempre labor regionalista, descartando exclusivismos o intransigencias". 
 
El desig de diferenciar-se de l'exclussivisme polític de Catalunya, trobarà el seu 
zènit en l'episodi que en realitat tanca la Renaixença, la coronació de Llorente el dia 
14 de novembre de 1909 en l'Estadi de l'Exposició. No hi haurà dubtes respecte de 
la "patria" de Llorente. Quan la Diputació Provincial d'Alacant li regala una corona 
d'argent al poeta, aquest l'oferirà al capità general present en l'acte diguent: 
 
"General, una de las más nobles misiones de la poesía, es enaltecer la patria, cantar 
sus glorias, honrar á los que por  ella se sacrifican. Nuestro valiente ejército lucha 
heroicamente por la madre España en los campos de Africa; permitidme que en 
nombre de los poetas valencianos le ofrezca una Corona, y  hacedme la merced, si 
os parece, de remitirla al dignísimo  general en jefe de aquellas bizarras tropas". 
 
Mostres com aquesta han estat aportades per Ricard Blasco o Alfons Cucó, com un 
exemple de l'anàcronica influència de Llorente, i de les hipoteques literàries que 
marcaran políticament un valencianisme literari sense vocació de posar en dubte el 
sistema polític de la Restauració. 
 
El màxim somni de la burgesia valenciana s'expressarà en la cloenda de l'Exposició 
Nacional de Valencia, en que s'escriurà negre sobre blanc el mite de la València 
"lleial" i tanmateix maltractada com a "Cenicienta" perifèrica: la queixa permanent 
adobada de manifestacions no demanades i ridícules d'espanyolisme perifèric. El 
13 de novembre d'aquell any, el president de l'Ateneu Mercantil de València, 
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Tomàs Trénor, s'adreça en el seu discurs al governador civil i li explica les raons de 
la celebració: "al ser invitada á dar  á la patria un momento de alegría mostrándola 
el tesoro de amor y de riqueza que, Cenicienta callada y hacendosa, tenía en su 
corazón, en sus campos y talleres, quiso acrecer el tesoro rápida, súbita, 
mágicamente; y todo ello fué poco, según la frase del poeta, para ofrendar nuevas 
glorias á España. 
 
Que Valencia, Excmo.Sr., tan es España, que si ansía acortar su distancia de 
Madrid es para ceñirse más al corazón, á la entraña de la patria. Y si ha hecho 
cuanto vemos y admiramos, es para que España se cerciore de que Valencia jamás 
fué de las ciudades muertas que al presupuesto deben su existencia oficial  en el 
censo de población; y cuantos lauros, honores, plácemes y  prestigios ha recibido 
estos años, Valencia los aceptó en nombre de España y para España". 
 
Amb aquestes premisses ("En nombre de España y para España") no cal ni 
estendre'ns en les enormes dificultats dels valencianistes que, a més tampoc no 
tindran uns antecedents vàgament federalistes a la manera d'Almirall. L'exemple de 
Constantí Llombart és massa inconsistent per a oferir-lo com a exemple. La lentitud 
d'aquells cercles minoritaris, fonamentalment urbans i il.lustrats -instruïts els 
qualificava Vicent Franch- en passar de la romàntica apel.lació a la recuperació 
idiomàtica a la formulació d'un corpus teòric i polític que poguera ser qualificat 
com a nacionalista tindrà la seua base en aquelles incapacitats i lastres 
renaixencistes. 
 
Quan naix, el valencianisme polític haurà de buscar-se un espai entre les 
contradiccions de la negativa burgesa i l'impotència  popular,  i tractant de 
diferenciar-se de les limitacions de l'esgotada fòrmula conservadora i ratpenatista. 
 
Com han dit Jordi Palafox i Teresa Carnero: "La petita burgesia  valenciana serà 
republicana i anticlerical, però no serà regionalista. L'escassa burgesia industrial i 
l'aristocràcia  financera seran conservadores, però no tindran la més mínima 
aspiració de conquerir l'Estat amb una política basada en els  trets específics de la 
societat valenciana. En aquestes condicions no ha d'estranyar la debilitat del 
valencianisme polític del primer terç del sege XX" (11). 
 
 
 

                                                 
    11 Carnero, Teresa, Jordi Palafox: Creixement, politització i canvi social, Ed. Alfons el Magnànim, IVEI, 1990. 
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Los grises en la plaza del Caudillo, esquina calle Barcas, en Valencia. 1975. 
Foto José Sanz Díaz. 

Archivo de la Biblioteca valenciana. 
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2 
 

Valencianisme versus Nacionalisme. Les 
incapacitats històriques del valencianisme. 
 
 
El moviment genèricament valencianista no sempre tindrà una vocació nacional, 
d'intervenció i activisme polític. El valencianisme no sempre serà nacionalista. Al 
llarg de la seua història el valencianisme no sabrà generar una estratègia que 
permetera culturalment i institucional, impregnar el conjunt de la societat d'un 
programa de mínims acceptat des del sistema polític com un terreny de dífícil 
apropiació i/o manipulació. 
 
El valencianisme no ha sabut crear una història, un relat suficient per si mateix 
sobre la societat valenciana que dotara de sentit i reparara les fractures civils, 
lingüístiques i sòcio-econòmiques. 
 
El valencianisme serà incapaç de teoritzar coherentment i sòlida  els seus projectes. 
Intuicions i articles periodístics, temps perdut en la reivindicació de l'obvietat i la 
difusió cultural del patrimoni ocuparan el lloc de l'argumentació i la reflexió 
política. Si cada valencianista havia de ser poeta, difusor cultural, activista i 
persona de carrer, les dificultats en l'extensió de la solidesa política del moviment 
se'ns faran més evidents. 
 
El valencianisme no resol i paga car la seua incapacitat per a buscar una relació 
harmònica entre les opcions personals i orgàniques de lluitar genèricament per la 
cultura o dedicar-se a la política.  
 
El valencianisme polític ha estat incapaç de generar un discurs sobre la identitat 
útil, coherent i no excloent, un estatut social i simbòlic de la pròpia identitat més 
enllà de l'obsessió filologista i la pugna iconogràfica vexilològica. 
 
El valencianisme no ha tingut capacitat de mitificar, crear lligams i vincles de 
solidaritat. La problematicitat, la iconoclastia i l'hipercriticisme tindrà com a 
conseqüències no desitjades l'agreujament de l'antiintel.lectualisme atmosfèric. 
 
La debilitat política del valencianisme, convertirà les seues organitzacions i 
estructures polítiques en vicàries i condicionades per la cultura. Tot un perfecte 
escenari per a la ingenüitat política i la fàcil manipulació externa si, a més a més, el 
valencianisme es manté al marge del govern al llar de la història i no participa de 
cap projecte de poder. 
 
En les diverses fases del seu itinerari i evolució política ha estat mimètic respecte 
de Catalunya i incapaç d'una dinàmica pròpia. Però en tot cas, i com a factor 
positiu, el valencianisme ha estat plural des del punt de vista de la seua adscripció 
nacional: ratpenatisme com a fàcil presa de l'espanyolisme per a aigualir la 
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radicalitat sincera d'un nacionalisme ferm que davant això aguditza el seu 
pancatalanisme. No ha creat les  condicions per a facilitar la incorporació a una 
identitat. 
 
El fracàs històric comportarà que el valencianisme quede reduït a la posició 
culturalista. Les tensions i polaritzacions impediran centrar l'essencial de la 
reivindicació política del valencianisme i ni tan sols podrà justificar-se amb cap 
victòria en la consecució de les reivindicacions autonomistes.  
 
Com ha dit Vicent Franch en els seus comentaris sobre el pensament de Josep 
Vicent Marqués, el valencianisme posterior a la guerra d'Espanya serà una peça 
apetitosa per a la desmemòria i la trivialització. El final de la guerra d'Espanya 
troba el valencianisme com un moviment polític que no és "el" derrotat, no ha 
tingut identitat com per a ser un competidor i un perill. Un sector més dels derrotats 
no compta amb una extensió horitzontal i massiva de la seua sensibilitat en tota la 
societat. 
 
No passarà com a Catalunya en què inclús els sectors cambonians de la Lliga que 
han recolzat la sublevació militar comencen ja els anys 40 a moure's i a pensar en la 
readaptació a la nova situació. La situació perifèrica i marginal del valencianisme 
republicà comportarà conseqüències importantíssimes: 
 
La discontinuïtat en els grups i les èlites intel.lectuals i els petits cenacles que no 
permeten que la comunitat puga reconèixer-se en una tradició de pensament pròpia 
a assumir i reivindicar. No hi haurà cap monografia sinó en 1971 amb la publicació 
de l'obra d'Alfons Cucó El valencianisme polític. Tota la possible tradició 
valencianista a reivindicar es mantindrà desconeguda fins aquella data a causa dels 
silencis i comentaris sarcàstics de Fuster sobre l'escassa entitat del moviment. 
 
L'absència d'una continüitat entre els valencianistes anteriors i posteriors a 1936 
convertirà les seues polèmiques internes en un camp abonat per a la manipulació 
externa i la conducció de la incipient inquietud valencianista cap a formes de 
consciència trivial. 
 
Alguns dels noms més valuosos del valencianisme anterior a 1936 com Joan 
Beneyto Pérez, Lluís Querol Roso, Francesc Alcayde Vilar, Felip Mateu i Llopis, 
Joaquim Reig i Ignasi Villalonga, Vicent Rodríguez, Francesc Carreres i de 
Calatayud, etc. i molts dels valencianistes de dreta desertaran de les opcions 
anteriors i justificaran la seua dedicació a aquell moviment com una mena de pecat 
juvenil inconscient. La generació universitària deixarà desguarnit el valencianisme 
als falsos poetes ratpenatistes i als pocs que amb honestedat i patriotisme iniciaran 
la tasca de reconstrucció literària de la postguerra. 
 
Com deia Salvador Ferrandis Luna, maquillant el seu valencianisme anterior: "las 
izquierdas valencianas, imitando en esto a las catalanas, daban el brazo ahora a los 
regionalismos para utilizarlos como arma revolucionaria, para arraigar en las 
regiones más fuertes económicamente. Hicieron así presa en Cataluña y en las 
provincias vascongadas, concediendo los Estatutos a cambio y como precio de su 
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adhesión y en Valencia no  hubo tiempo, pero así y todo se inició la campaña 
estatutista, que no cuajó por el poco valer de los propagandistas y por los 
provincialismos de Castellón y Alicante. Descubierta la malsana intención de los 
nuevos regionalistas, era natural la reacción de los que no podíamos caminar por 
esas vías de la revolución y de la antiEspaña" (12). 
 
El camí per al ratpenatisme com a pétainisme en el sentit de col.laboracionisme que 
li ha donat recentment el professor Cucó estava obert, i per a la reincorporació al 
valencianisme de tota la bateria de recursos de la ideologia bilingüista, del "sano 
regionalismo" i del llorentinisme poètic, etc., més  encara quan no n'hi havia una 
oposició "valencianista" a l'interior o a l'exili. Tots els modestos guanys del primer 
terç del segle havien de ser conquistats altra vegada. 
 

                                                 
    12 Salvador Ferrandis Luna, Valencia Roja, 1938. 
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3 
 

Les victòries del valencianisme trentista. 
 
El valencianisme històric, fracassat en les seues estratègies màximes, però amb 
unes primeres victòries corria altra vegada el perill de quedar-se deslligat del tempo 
cultural modern i de les grans corrents intel.lectuals europees. El paper de 
dinamització i legitimació que el valencianisme introduïa com a "problema" en els 
anys trenta, i la primera generació "no literària", aglutinada al voltant de 
l'Agrupació Valencianista Escolar s'esvaien sense resistència. 
 
La consideració de que a la sensibilitat cultural "autoctonista" li calia una expressió 
política era ja un fet. El discurs cívic i polític del valencianisme està basat en el 
concepte de concòrdia, amb una imatge centrada, i és per primer cop que alguns 
sectors de la burgesia ciutadana de la ciutat de València intenten adoptar el 
missatge en els moments de transició. No hi ja una caracterització "còmica" del qui 
es defineix com a valencianista. 
 
D'altra banda, la sensibilitat del valencianisme no és ni de bon tros majoritàriament 
pancatalana; el valencianisme aspira a una imatge d'autoreconeixement, amb 
entitats d'agregació com el Centre d'Actuació Valencianista o l'entitat PROA, amb 
discursos polítics ja madurs com el de Joaquim Reig i orientacions clares de les 
actituds a prendre. El valencianisme històric es caracteritzarà per la pluralitat, la 
concurrència amable amb  tensions familiars no divorcistes, entre opcions 
divergents que aniran des de l'autoctonisme nacional valencià al culturalisme 
parapolític d'integració literària amb Catalunya, o fins als creients en les virtuts del 
projecte modernitzador vagament o explícita pancatalà, però que conviuen dins un 
mateix bloc ideològic percebut ad extra com a coherent. 
 
La concòrdia interna del valencianisme es demostrarà en una multitud de 
coincidències i participacions comunes de tots els sectors divergents. En les 
presentacions i ressenyes dels llibres, en cada manifestació, en cada homenatge, en 
la commemoració de la gesta de Vinatea, en la protesta davant l'alcalde d'Alcoi, en 
les campanyes en pro de la restauració del Monestir del Puig i de la destrucció del 
monument commemoratiu de la batalla d'Almansa, en la protesta per la prohibicó 
de l'ús de les banderes, en els actes de rebuda als estudiants catalans de la FNEC, en 
la Universitat Popular Valencianista, en el comunicat conjunt de protesta per l'ús de 
la senyera en l'acte de l'Escorial de Gil Robles per part de la DRV, sempre trobarem 
"de la ma" les diferents expressions i "sensibilitats" del valencianisme: Martínez 
Ferrando o Nicolau Primitu, Antoni Bru i Rico o Salvador Donderis, Joaquim Reig 
o Josep Maria Bayarri. 
 
No és fàcil d'explicar als nostres ulls d'avui les raons de que després de la 
publicació del llibre El Perill Catalá en 1932, en el mes d'abril de 1935 el partit 
Acció Nacionalista Valenciana poguera celebrar una "Diada de Dol Nacional" on, 



El Partit Socialista Valencià, mès que un partit 

 

 28 

al local del partit, llegiren poemes patriòtics Carles Salvador, Vicent Casp, Pasqual 
Asins i Josep Maria Bayarri. 
 
O bé, que Bayarri i l'autor del pròleg d'El Perill Català, Rafael Raga, participen com 
a conferenciants en la I Setmana Cultural Valenciana de juliol de 1932 al costat de 
Manuel Sanchis Guarner. O finalment (13), perqué el discurs de recepció en 
l'entrada de Carles Salvador al Centre de Cultura Valenciana en 1936, el pronuncia 
Nicolau Primitiu, un "iberista" partidari de la denominació "llengua valenciana" i 
de la tesi indigenista de l'origen del valencià rebent cordialment un convençut 
fabrista, partidari de la tesi de la repoblació catalana i de la denominació de català. 
 
 
La tensió política i la guerra. 
 
La tensió política dels darrers anys de la II República, la decantació ideològica en 
els extrems no afavoreixen aquells moviments o sectors com el valencianista sense 
-encara- una coherència interna suficient com per a generar un discurs propi. 
Manca de coherència, manca de paciència, que han fet que el valencianisme, com 
en altres ocasions, haja estat una mera etiqueta idònia per a adoptar en moments de 
transició i convulsió política. 
 
Una part del valencianisme acabarà donant el seu suport al Front Popular, fent el 
trànsit del republicanisme a l'esquerra sense tradició política seriosa, sense bases 
socials i sense reflexions teòriques d'una certa consistència. El valencianisme, 
diguem-ne centrista, acabarà o bé prestant el seu suport a la sublevació militar o bé 
mantenint una discreta posició de neutralitat quan no de perplexitat a causa d'una 
persecució coincident en els dos bàndols. 
 
A Catalunya, el període que es tanca en 1939 si que ha servit per a consolidar el 
catalanisme com a tradició política en l'imaginari col.lectiu. A més de la solidesa 
del catalanisme polític hi tenim una societat amb institucions pròpies, reconeguda, 
una societat ja lectora i amb esperit patriòtic, amb la tradició de llar del catalanisme 
com un fet assumit augmentarà la "distància" amb el valencianisme. Es això el que 
permet una postguerra en què fins i tot el catalanisme conservador pot començar de 
seguida els intents de reconstrucció cultural. 
 
A València el tema serà totalment diferent. La presència d'una immigració 
"bèl.lica" i política durant la guerra, i la immigració posterior fa que el tema del 
valencianisme s'esvaïxca, i eixa sensació popular valenciana dels anys 30 comence 
a desaparèixer. En tot cas, cal que deixem ben clar que al País Valencià i a pesar de 

                                                 
    13 Els precedents utilitzats per a exemplificar les  coincidències i la unitat externa del moviment valencianista 

provenen de la redacció de la tesi de Miquel Nadal i no són aïllats, podrien multiplicar-se. A l'igual que "hom" 
pot fer una història del valencianisme polític amb un fil conductor que demostre el-necessari-conflicte-final-
entre-els-valencianistes, també "hom" pot fer una altra història que sense amagar els conflictes faça aparèixer 
les etapes de fecunda unitat. Miquel Nadal, en "La liquidació racional d'un discurs teòric", loc. cit, ps. 217-
218, animava a encetar un procés de reinterpretació crítica dels heretatges del valencianisme, apel.lant a la 
fòrmula fusteriana del "qui vulga entendre que entenga". 
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la forta repressió, aquesta no anirà adreçada contra el valencianisme. El 
valencianisme no era el "separatisme" als ulls de les noves autoritats. 
 
Al finalitzar la guerra el panorama del valencianisme és desolador. Com que el 
moviment no ha arribat a madurar, el "lastre" que els valencianistes penedits han de 
deixar a un costat no és massa feixuc. Estem davant d'un pecat "venial". 
 
La procedència catòlica i moderada d'una gran part del valencianisme literari, la 
persecució i repressió d'una gran part del valencianisme moderat, farà que es 
perceba la victòria com un alliberament, el que provocarà que s'eccentue la 
presentació del passat com una identificació de bell nou entre el valencianisme com 
una forma no perillosa de tradició, en el més ranci estil del renaixentisme passatista 
i estèril. 
 
Els qui passen a l'exili no ho fan pel seu esquerranisme, ja que no hi haurà una 
derrota específica i particular del valencianisme. Ningú no va tenir "grans" 
problemes com a valencianista per a adaptar el seu comportament a les noves 
circumstàncies. El nou règim franquista manipularà tots els signes que en unes 
altres circumstàncies podrien haver estat símbols de resistència en símbols de 
col.laboració. No era precisa -com ha explicat Alfons Cucó- una estratègia de 
repressió "a la catalana". El valencianisme no tindrà la sensació de ser un vençut. 
"Ni vencedor ni vençut", dirà Miquel Adlert, i les prohibicions encara augmentaran 
la seua perplexitat. 
 
Davant la postura del règim, i entre les opcions possibles a adoptar (servir, acatar o 
intrigar), Miquel Adlert proposarà ja en els anys 40 la intriga i l'activisme cultural 
com a úniques opcions descartada la política(14). Serà per això que el camí per a la 
represa utilitzat pels sectors culturals no col.laboracionistes serà doble. Pel costat de 
Carles Salvador l'acostament a Lo Rat-Penat i el retorn a Llorente, com a entitat i 
personatge no sospitosos i missatge estètic inocu que permetera una certa 
continuïtat. En el cas d'Adlert i Casp, la creació de la plataforma editorial del grup 
Torre. 
 

                                                 
    14 Miquel Adlert Noguerol, "Servir, acatar, intrigar". Del periodisme meu. Ed. l'autor, València, 1984. L'article 

reprodueix un dels treballs que va llegir Adlert en les tertúlies celebrades en els anys 40. 
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La recerca de la continuïtat. 
 

El magma "nacionalment ambigu" i "socialment debilitat" que per a Fuster serà la 
societat valenciana davant l'enfrontament "amb les manifiestacions escolars i 
administratives del jacobinisme del XIX i del XX" (15),no trobarà solucions al seu 
parer en l'experiència del valencianisme trentista. Són escasses les reflexions de 
Joan Fuster a propòsit de la història del valencianisme i en tot cas, els pocs que 
aportarem destaquen l'anterior valencianisme com una expectativa frustrada. 
 
Joan Fuster sempre subratllant l'anterior fracàs, incidirà en què tota la història 
anterior corrobora que el País Valencià haja estat "un país sense política". Una certa 
impressió paternal i negativa de l'experiència del valencianisme "polític" és 
recurrent en els escrits de Joan Fuster: "L'absència d'una política "valenciana", ni 
tan sols mínimament regionalista, no és cap secret per a ningún: la densa tesi 
doctoral d'Alfons Cucó, El valencianisme polític, 1874-1936 (1971), ve a certificar-
ho. Quatre excepcions esporàdiques, més ben intencionades que no pas realistes, no 
hi suposaren res." (16). 
 
Fuster destacarà que el País Valencià en l'època republicana va desaprofitar les 
possibilitats que el moment polític oferia de cara a la superació de la seua 
"marginació perifèrica", ja que només es va produir una mena d'"efervescència 
política". En eixe moment, "el valencianisme, de vagues pretensions nacionalistes, 
comença a definir-se... El valencianisme podia haver-hi estat, no un partit més, o 
uns partits, sinó una premissa comuna de tothom, o de gairebé tothom. Però no; no 
podia" (17). 
 
Segons les argumentacions de Fuster fou en eixe període que es va perdre la 
possibilitat d'iniciar una nova etapa "política", que desterrara l'orientació absentista 
respecte d'allò públic de la Renaixença i del món del valencianisme de la 
recuperació cultural i donara les primeres passes per a la consolidació d'una 
"política" del valencianisme. 
 
En les seues pròpies paraules: "La Constitució del 31 i el clima espanyol del 
moment eren propicis a suggerir un camí per a una política que fos, per fi, vertadera 
política, i política valenciana. Però els uns i els altres ho van desaprofitar. Hi hagué 
unes excitades campanyes pro Estatut: campanyes que, sospitosament, es produïen 
per duplicat i en competència agressiva. Tot compte fet, és que ningú no hi creia. O 
millor: ningú no estava en condicions de creure-hi" (18). 
 

                                                 
    15 Joan Fuster, Un país sense política, Ed. La Magrana, 1976, p.32. 
    16 Joan Fuster, Un país...op.cit. p. 9 
    17 Joan Fuster, Un país...op.cit. p. 17. 
    18 Joan Fuster, Un país..., op.cit. p. 17. 



Benito Sanz Díaz / Miquel Nadal Tàrrega 

 

 31

Però la consideració negativa del valencianisme "polític" emergent en els anys 30 
té moltes més causes, i és fruit d'algunes raons que no tenen res a veure amb els 
"guanys" aconseguits pel moviment o en la incoherència dels seus protagonistes. 
D'alguna manera, a la falsa eufòria, la superficialitat que atribueix Fuster al corpus 
del moviment, caldria afegir una consideració negativa de tot el que podia suposar 
la manca de "coherència" nacional de les iniciatives del valencianisme. 
 
Qualsevol que haja estudiat mínimament els antecedents del valencianisme, 
coincidirà amb nosaltres que no podien merèixer uns epítets tan exagerats. La 
tradició era la que era, i davant el desert i la desolació post-bèl.lica l'estratègia que 
Fuster adoptarà no serà la de reintegrar una tradició política "sumatòria", sinó el 
configurar una nova generació que trenque amb els anteriors precedents. La pròpia 
heterogeneïtat "nacional" del valencianisme potser siga la clau de l'oblit de la 
tradició plural de concòrdia. 
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El retorn a Llorente. 
L'opció de Carles Salvador. 

 
L'origen de la polèmica que a partir de 1947 enfrontarà el grup Torre (Casp i 
Adlert) amb Carles Salvador, el que Josep Ballester (19) ha qualificat com a 
"enfrontament generacional", tindrà l'origen en l'article que Carles Salvador 
publicarà propugnant el que "los valencianos vuelvan los ojos a Llorente" (20). Tant 
si entenem que l'aposta estètica llorentinista de Salvador fou causada per un desig 
de readaptació política a les noves circumstàncies, com si s'interpreta que l'aposta 
"popularista" la realitzà per tal d'assegurar la continuïtat del valencianisme, el cert 
és que el 12 de desembre de 1948 pren possessió una nova junta directiva de Lo 
Rat-Penat on trobarem Carles Salvador al costat dels antic militants d'Acció 
Nacionalista Valenciana Francesc Soriano Bueso i Ricard Sanmartín. 
 
Davant la confusió de Riera sobre les hostilitats literàries i personals entre els 
valencianistes, Joan Fuster li farà un minuciós informe sobre les condicions i els 
orígens de la polèmica, que és molt útil de reproduir, ja que explica a la perfecció la 
generació de la primera fractura personal i estètica del valencianisme: 
 
"En tot aquest embolic hi ha un període prehistòric que jo no he tocat directament: 
correspon als anys 39-47, en què jo no coneixia cap valencianista. Quan s'acabà 
la guerra, i una vegada passats els primers mesos de temor i indecisió, els 
valencianistes més o menys afeccionats a escriure començaren a reunir-se en 
diverses tertúlies, a l'objecte de mantenir contacte i llegir-se mútuament els versets 
que feien. Que jo sàpia, originàriament n'hi hagueren dues, de les quals una tenia 
certa regularitat i es celebrava a casa Miquel Adlert. A la tertúlia d'Adlert 
assistien, a més dels germans Casp, Carles Salvador i un cert llepaciris anomenat 
Sanmartín. L'única activitat pública que tenien era la publicació de "Pensat i Fet", 
una revista fallera que ix una vegada l'any i que és l'única que s'edita íntegra en 
valencià i amb una certa correcció ortogràfica. El propietari n'era el Sanmartín, i 
la mangonejaven (i perdona el mot) Casp (X). i Adlert. Amb el producte d'aquest 
negoci (perquè ho és, de negoci, i ben sanejat), van fer un viatge a Barcelona amb 
fins de propaganda literària Salvador, Casp, Sanmartín i Adlert. Casp i Salvador 
van fer una lectura pública a casa un senyor Iglésies, de Barcelona, i els 
publicaren uns fascicles en la col?lecció "Els Amics de la Poesia". Segons sembla, 
aquest viatge fou causa d'una indisposició personal entre Salvador i Adlert. Cal dir 
que Adlert és un xicot magnífic en molts aspectes, però d'un caràcter difícilment 

                                                 
    19 Per a un coneixement de les bases exactes i minucioses de l'enfrontament és precís consultar el llibre de Josep 

Ballester Temps de quarentena (1939-1959), Ed. Tres i Quatre, 1993, i l'article del mateix autor "Entre Lai i 
Edip: a propòsit de l'enfrontament generacional en la postguerra al País Valencià", Miscel.lània Sanchis 
Guarner, vol. I. Abril 1992. Des d'uns altres plantejaments com a protagonista parcial dels fets cf. les 
referències de Francesc de Paula Burguera al llibre Es més senzill, encara: digueu-li Espanya, Ed. Tres i 
Quatre, València, 1991. Sobre el "cas" del Carles Salvador de la postguerra remetem a les valuoses 
aproximacions biogràfiques de Vicent Simbor Roig i Ricard Blasco Laguna. 

    20 Las Provincias, 26-VI-1947. 
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suportable; es creu possessor exclusiu de la veritat segurament per algun contracte 
secret amb l'Esperit Sant, i no té el mínim de flexibilitat i tacte que exigeix tota 
convicència política. Adlert no és bo ni dolent, sinó un dretista histèric; Salvador 
tampoc no és bo ni dolent, sinó un mestre d'escola no menys histèric que l'altre. El 
tancament de l'un i el cerrilisme de l'altre, provocaren la base de tot el problema. 
Sembla estúpid, ¿no? Doncs així és. Adlert té Casp dins del puny, i aquest no obra 
sense autorització seua. Així les coses, l'any 47 vaig conèixer Carles Salvador: 
havia publicat a "Las Provincias" un article comentant els primers versos 
valencians meus publicats a l'"Almanaque" del mateix diari. Segons em digué, ell 
s'havia retirat de la literatura i no volia saber-ne res, perquè estava dolgut de 
certes ingratituds, etc. L'any següent vaig conèixer Casp i Adlert. Em van convidar 
a llur tertúlia. Jo havia assistit a la de Salvador, formada per senyors majors de 
cinquanta anys, amb un gran desinterès de tot el que no fos ben local, i és clar, 
m'hi sentia com gallina en corral foraster. En la tertúlia d'Adlert almenys em 
trobava amb gent jove i amb inquietuds afins a les meues. A partir d'aleshores la 
rivalitat Salvador-Adlert (enverinada per la consideració literària que anava 
adquirint Casp), es va complicar. Del costat de Salvador es posaren, com era 
natural, els seus companys de generació i amics (Almela sobretot), i l'inefable 
Sanmartín. Un article de Dolç a "Destino", parlant de Casp, va traure de 
polleguera tots aquests senyors, i allò que en un principi era una discrepància 
personal (en un principi i, en el fons, in saecula saeculorum) va esdevenir una 
discrepància d'actituds estètiques i polítiques. Salvador parlà més que mai del 
"retorn a Llorente" i de la poesia oscura i que no s'entén; al mateix temps, segons 
ell, calia exagerar els mèrits de qualsevol que escrigués en valencià per tal de 
proporcionar-nos una aparença de força i de valors que realment no teníem. Una 
vegada, en la seua ceguesa, arribà a un extrem ridícul: fou en una recensió d'un 
llibre de l'esmentat Sanmartín (Airet d'abril, en el qual hi ha versos com aquests: 
"¿per què volem més judíos -tenint al senyor rector?", que, si bé té certa gràcia, no 
és cap meravella literària); Salvador es ficà amb els qui creuen que la literatura és 
correció gramatical i acabà acusant-nos, els joves, d'estar castellanitzats perquè 
estàvem influïts per la "poesía decadente" de la literatura espanyola més recent. 
Naturalment, això era ridícul; però dient-ho Salvador, molt més encara. Salvador 
ha estat l'incansable treballador de la normalització idiomàtica a València; en els 
seus llibrets hem començat tots a estudiar gramàtica valenciana; i que aquest 
senyor ens eixís reprotxant-nos la preocupació diguem-ne purista, per justificar les 
incorreccions d'un seu amic resultava intolerable. Jo així li ho vaig dir de paraula, 
i en vam discutir asprament. Però es veia a la llegua que l'actitud de Salvador 
havia esdevingut exorbitada per aquella motivació personal de rivalitat que et deia 
abans. D'aleshores ençà Adlert i Casp per un costat, i els altres per l'altre, es 
dedicaren a llençar-se "floretes" públicament sempre que podien. De tot açò, en 
tant tocava els límits del personalisme, en vaig romandre allunyat. Llevat d'un 
poemes en to de paròdia "a la manera de Joan Fuster", publicats per Salvador fa 
poc, no m'han arribat esquitxos d'aquest llot literari, i encara la tal paròdia 
únicament m'ha fet riure -i Salvador se me n'ha disculpat després. Les activitats 
d'ambdós grups han quedat ben definides. El grup Salvador, amb l'afany d'admetre 
tothom, s'ha vist enriquit amb la col?laboració d'individus tan il?lustres com el 
Roda Soriano, concejal, i González Martí, diputat provincial, instal?lant-se al Rat 
Penat per últim. Amb l'ajut d'aquests dos "escriptors" aconseguiren fer-li la vida 
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imposible a Casp en la Institució Alfons el Magnànim, primer, d'on hagué de 
dimitir, i ara, quan anava Casp a intervenir en uns Amigos de la Poesía, a fi de 
convertir-ho en Amics de la Poesia, l'han denunciat per roig i separatista, ja que 
va anar als Jocs de Perpinyà, etc. El governador ha posat el veto a Casp i la 
policia li ha fet un parell de visites sense importància. En total resumit: que els del 
grup Adlert (del qual ja me n'havia separat) han quedat arraconats i ara el limiten 
a les seues edicions... amb prou feines (perquè quan aparegué la Gramàtica de 
Sanchis, Salvador s'apressà a publicar-ne una altra -unes lliçons", molt elementals 
que, venent-se a 10 pessetes, ha desbaratat la venda de l'altra, i així l'editorial 
Torre té un dèficit imponent; un altre detall: Salvador, quan publicà la seua 
gramàtica declarà a la premsa que no hi havia res en aquest ram abans d'aquella 
obra mestra, i Sanchis amb tota la raó, se n'ha molestat moltíssim.) El grup 
Salvador, pel seu compte, es dedica a fer molt de soroll -la Taula de Poesía, els 
Jocs del Rat, concursos, etc.-; però com que llevat del mateix Salvador, d'Almela i 
potser d'algun altre, la resta l'únic que fan es posar en ridícul la literatura i el bon 
nom de València (voldria que veiesses algunes coses!), en realitat llurs activitats 
són absolutament estèrils. 
 
Ja pots veure, per aquesta breu -¡i tan llarga!- exposició de fets, que el panorama 
és de cabila. A Barcelona se n'escandelitzen, una mica farisaicament -tot s'ha de 
dir-, per què també tenen ells molta roba bruta. Però molt més molestats estem els 
valencians que sentim el gran perill d'aquestes baralles i llur inutilitat. Jo n'he 
estat una víctima. Ja saps que jo formava part del grup Casp-Adlert. Ells m'han 
publicat el llibret i han intervingut en l'edició dels dos fascicles Sobre Narcís i Va 
morir tan bella -aquest estava en premsa quan l'incident; per això, si encara 
conserva el L+D, no porta els altres signes editorials com la torre. Amb Adlert jo 
havia tingut moltes discussions, i acalorades, per qüestions de política i per altres 
més anecdòtiques. Adlert fou el primer que se'm ficà amb LNR perquè no elogiava 
la Lliga (tot i conèixer ell de ben de prop en què han acabat alguns lligueros). 
Aquestes discussions no tingueren transcendència perquè jo no els en donava: 
m'emtossudia a creure que el grup havia de mantenir-se al marge de qualsevol 
divergència política, cenyint-nos només a les coses d'ordre cultural nacional; i jo 
crec que ho hauria aconseguit de no mitjançar un incident desagradable. Almela 
em va demanar autorització per reproduir un poema meu en "Glorieta", i com que 
jo no tenia, ni tinc, res en contra d'Almela, no m'hi vaig negar. Després ho vaig dir 
als amics del grup, els quals em pressionaren perquè retiràs a Almela 
l'autorització. Naturalment, açò ja no era una divergència d'opinions; era una 
intromissió en la meua llibertat personal, a la qual, dit siga de passada, tinc molt 
de gust i afecte; jo no em ficava amb ells, per si es tiraven els trastos al cap amb 
Almela i companyia; jo em limitava a lamentar-ho; però no podia sotmetre'm a 
una disciplina que no havia acceptat lliurement, i per tant indisposar-me amb uns 
senyors que no m'han fet res i que, a més, tenen molt mala llet. 
 
Ja pots comprendre per què aquella abundant col?laboració valenciana que jo em 
prometia i et prometia, al principi, per a LNR, no ha vingut. A partir del número en 
què publicàreu aquella nota meua València en la integració de Catalunya -i en 
part a causa d'aquesta nota, per raons que fóra massa llarg exposar ara. Adlert va 
posar mala cara a LNR i els amics del grup ja no m'han donat res. Unicament Bru 
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em té promès un original i estic segur que me'l donarà  un dia o altre. I encara no 
perd l'esperança de convèncer Casp que em done alguna cosa també. Encara que 
separat del grup, mantinc bones relacions amb tots ells. Valor i alguns altres amics 
que es mantenen al marge dels grups extrems estan en converses d'emprendre una 
tasca independent. No sé què en resultarà" (21). 
 
El panorama de càbila i cerrilisme entre aquestes dos grups sorgit per a Fuster dels 
enfrontaments entre "un dretista histèric" i un "mestre d'escola no menys histèric", 
afavoriren el que Fuster decidira emprendre les gestions necessàries per a buscar 
una tercera posició independent dels dos grups i la recerca d'una nova generació 
que el separara del fantàstic "canibalisme verbal" de la polèmica, tal i com la 
descrigué en 1956 en l'Antologia de la poesia valenciana (22). 
 

                                                 
    21 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera Llorca, Sueca 4-VIII-1951. 
    22 Els estudis de Ballester poden donar notícia abundosa de les peripècies i hostilitats dels enfrontaments. Ara i 

ací destaquem el fet que com a mínim fins l'any 1951, estarà plenament arrenglerat amb el grup de l'Editorial 
Torre i identificat com un membre més de la "joven Valencia" de la qual Miquel Dolç feia el màxim exponent 
el poeta Xavier Casp. 
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6 
 

La reconstrucció d'Acció Valenciana 
(1939-1940). 

 
 
El partit polític Acció Nacionalista Valenciana (des de 1935 Acció Valenciana), 
serà una de les poques entitats amb unes certes possibilitats per a reiniciar les 
activitats. Un partit de caràcter catòlic i nacionalista amb dificultats i persecucions 
durant la guerra, socis afusellats i el local incautat per part de la UGT de la neteja 
pública podia intentar camuflar la seua posició anterior. 
 
Després de la guerra, el 29 de març de 1939, declara Miquel Adlert que: "nos férem 
en el nostre local (en el que a penes si trobàrem els mobles) el president, un atre 
directiu, un afiliat (el germà major de Xavier) i io; després, nos férem càrrec de "Lo 
Rat-Penat" i avisàrem al que era president quan vingué la guerra, Casanova Dalfó, 
al que li l'entregàrem" (23). 
 
Els intents del tàndem Xavier Casp-Miquel Adlert s'adreçaran a camuflar el partit 
"de societat típico-folklòrica pensant que en Govern Civil no quedaria arxiu. I 
estiguérem un any, fins que uns elements de la junta governativa que tenia "Lo Rat-
Penat" nos denunciaren al Governador, Planas de Tovar, per separatistes" (24). 
 
Com indicarà Adlert, l'"olor a cera" i el catolicisme dels dos personatges els salvà 
d'alguna més seriosa incomoditat, però no impedí la decissió del governador de 
que: "es disolguera la societat, es clausurara el local i no es fera res contra les 
persones. Pero els elements denunciants, un poc rabiosos perquó no havia eixit tal 
com ells volíen, nos expulsaren de "Lo Rat-Penat" per separatistes als quatre de la 
directiva d'Acció Nacionalista Valenciana, que érem del Rat; el nostre president, 
Sanmartín, Xavier i io" (25). 
 
El tancament del local implicarà el naixement de les reunions dels dimarts de casa 
Miquel Adlert, primer restringides als membres d'Acció Nacionalista Valenciana, i 
després obertes als altres valencianistes. Els intents de maig de 1939 per a la 
publicació d'una revista no reixiran tampoc. 
 
 
 
Les actes de les reunions del partit posteriors a la guerra. 
 

                                                 
    23 Francesc Ruiz López, "Dos hòmens sempre en primera línia del valencianisme", Murta nº 3, juliol 1978, ps. 14-

15. 
    24 Francesc Ruiz López, loc.cit. p. 15. 
    25 Francesc Ruiz López, loc.cit. p.15. 
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Com una mostra de les ràpides inciatives que aquest grup inicia en 1939, afegim ací 
la transcripció comentada de les primeres activitats valencianistes de la postguerra a 
càrrec dels supervivents d'aquell valencianisme trentista (26). 
 
El 22 d'abril de 1939 es produeix ja la primera reunió clandestina dels consellers 
d'Acció Valenciana membres del Consell Directiu, sota la presidència de l'advocat 
Josep Vila Cabanes, Ricard Sanmartín Bargues, Josep Sanç Moia i la secretaria de 
Miquel Adlert Noguerol, en absència de Xavier Casp. En la primera reunió, i 
davant la certesa del perill que han passat durant la guerra, per influència 
possiblement de Miquel Adlert començaran una estratègia de dolcificació del partit 
per tal d'adaptarse a la situació i fer possible la realització d'activitats. 
 
EL lògic ús en aquests moment d'expressions com "l'any de la Victòria" o 
"dominació roja" era precís en unes actes que podien ser revisades al Govern Civil 
de València. Així, en la primera reunió s'inventarà que el partit es va adherir al 
Moviment en la sessió celebrada pel consell directiu el dia 19 de juliol, reunió 
imaginària, i es ratificarà l'adhesió de la societat. A proposta de la presidència es fa 
constar "el dol pels nostres caiguts", [i es proposa] "celebrar en data pròxima un 
homenatge a llur memòria". 
 
S'acorda també l'acumulació dels càrrecs del tresorer Nàcher i Francesc Soriano 
Bueso en el president Vila i Ricard Sanmartín, i ja s'intenta el vore les possibilitats 
"d'organisar en honor de la Mare de Déu dels Desemparats una vetlada semblant a 
la de l'any 1936 però sols a base de poetes i música, aprovant-se i nomenant als 
senyors Vila i Sanmartín per a fer les gestions a fi de saber les posibilitats de la 
celebració de la dita vetlada", i s'oferirà la intervenció als poetes "Vicent Casp, 
Pasqual Asins, Jesús Morante, Ricard Sanmartín, Josep Calatayud, i Francesc 
Caballero, així com la presidència de l'acte al senyor Joan Benavent". 
 
A proposta de Miquel Adlert es proposa "celebrar en la intimitat la diada del 
Cavaller Sant Jordi amb un acte de germanor i la de dol de la batalla d'Almansa 
amb una missa". 
 
La segona reunió es celebra una setmana després, el 29 d'abril, i amb l'assistència 
dels mateixos personatges. S'acorda per unanimitat, a proposta de Miquel Adlert, 
"l'entronisació del Cor de Jesús al local social". I s'acorda legalitzar la societat al 
Govern Civil i inclús oferir la vetlada en honor a la Mare de Déu a l'Ajuntament 
com una festa més de la corporació. En aquests moments no hi ha cap consciència 
d'estar en una situació d'ilegalitat. S'acorda també "posar les banderes el dia de la 
visita del Cap de l'Estat" i "restablir el servei de café en la Societat". 
 
La tercera reunió es celebra el 6 de maig amb l'assistència ja de Xavier Casp i on el 
President assabenta de les gestions realitzades per a legalitzar Acció Valenciana, 
explicant que s'ha de fer "una instància a Gobern (sic) Civil a la que s'expose quina 
ha d'ésser l'activitat de la societat, circunstàncies per les que ha tingut que travessar 

                                                 
    26 La còpia del llibre d'actes del partit Acció Nacionalista Valenciana ha estat generosament facilitada per Xavier 

Casp a Miquel Nadal en juliol de 1993. 
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durant la damnable dominació roja i els noms i adreça dels Directius". Així mateix 
s'explicarà que no hi pot haver cap activitat pública com la de la vetlada en honor 
de la Mare de Déu "mentre no s'assolixca la legalització d'A.V.", encara que el que 
si s'acorda és "adornar el balcó del lloc social amb flors, domassos i llums, per al 
diumenge 14 vinent, dia de la dita festivitat". 
 
Respecte del rellançament editorial, es prendrà l'acord de que Edicions "Acció" 
passe a ser propietat d'Acció Valenciana, "essent les seues publicacions una palesa 
manifestació de la fesomia nétament cultural de nostres activitats" i que "per a 
reprendre de bell-nou la tasca de publicacions, [...] s'estudie cóm (sic) podria editar-
se "Pensat i Fet" amb caràcter de revista mensual dedicada especialment al festeig 
de les dades religioses i tradicionals de cada mes". 
 
La quarta sessió semiclandestina d'Acció Valenciana es celebrarà el dia 10 de maig, 
convocada només per a redactar "les instàncies que cal fer "per a legalitzar la 
continuació d'A.V., així com per a assolir l'autorització per a publicar la revista 
"Pensat i Fet", com es va acordar a l'anterior sessió". El text de la instància serà el 
següent: 
 
"José Jaime Vila Cabanes, abogado, de 43 años de edad, de estado casado, con 
domicilio en la calle de la Hierba número 6 de esta Ciudad, Presidente de la 
Sociedad Cultural Católica "ACCIO VALENCIANA", a V.E. respetuósamente 
EXPONE:= Que esta Sociedad tiene una misión exclusivamente cultural; el cultivo 
de las fiestas y costumbres tradicionales, publicaciones en valenciano, arte, música, 
excursiones, etc...todo ello informado por el sentido profunda y esencialmente 
católico como corresponde a las tradiciones valencianas, por lo que se distingue de 
toda otra similar y en lo que es única y razón de su existencia.= Al producirse el 
glorioso Alzamiento Nacional, esta Sociedad acordó su adhesión al mismo en la 
sesión extraordinaria que celebró el Consejo Directivo en la mañana del 19 de Julio 
de 1936, y, de acuerdo con ello, comenzó por no izar bandera (como hicieron otras 
entidades en acto de adhesión al "gobierno rojo") y retiró el rótulo del balcón, no 
habiendo reanudado su actuación hasta el día de la liberación en que volvimos a 
nuestro local para expresar nuestra adhesión al Movimiento Nacional y su invicto 
Caudillo.--- 
 
Durante el funesto dominio rojo ha sido asaltado y saqueado nuestro local social 
(Caballeros 3, pral.) varias veces, apoderándose y destruyendo las hordas marxistas 
documentación, biblioteca y mobiliario, no habiéndose incautado del mismo local 
en los primeros momentos, por parecerles demasiado "pobre", según oyó decirles 
nuestra abnegada Conserje que a pesar de las amenazas se negó a denunciar a 
ninguno de nosotros, utilizándose nuestro local para albergar refugiados.--- 
 
Por sobrádamente conocidos nuestros socios como católicos y derechistas, han sido 
objeto de reiteradas persecuciones y encarcelamientos en ellos y en sus familiares, 
conociendo hasta el presente la muerte de tres mártires vilmente asesinados por la 
barbarie soviética: D.José María Esteve Victòria, D. Emilio Baró Bori y D. José 
Marco Mingote. Persecución agudizada por el carácter político que personalmente 
tenían nuestros socios, pertenecientes a Derecha Regional Valenciana, Renovación 
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Española y Comunión Tradicionalista.= A los efectos pertinentes he de manifestar 
que los directivos el 18 de julio de 1936 eran los siguientes:= Presidente, D.José J. 
Vila Cabanes, Hierba 6.- Secretario, D. Francisco Xavier Casp Verger, Salvador 
23.- Tesorero, D.Vicente Nacher Todo, Caballeros 3.- Consejero, D. Miguel Adlert 
Noguerol, Joaquin Costa 24.- Consejero, D.Ricardo Sanmartín Bargues, Tapinería 
2.- Consejero, D. Francisco Soriano Bueso, Salamanca 21.- Consejero, D. José 
Sanz Moya, Mariana Pineda T.R, (Mislata).= Por todo lo expuesto= Suplica a V.E. 
que se digne autorizar la continuación de esta Sociedad, gracia que espera de V.E. 
cuya vida guarde Dios muchos años para bien de España.= Valencia, 14 de mayo 
de 1939. Año de la Victoria." 
 
Respecte de l'autorització de la revista "Pensat i Fet", s'acorda que en la mesura que 
la revista serà una les activitats d'Acció Valenciana "no es pot sol.licitar cap 
autorització mentre no siga aprobada (sic) l'existència legal d'A.V.". 
 
La darrera sessió clandestina del Consell Directiu d'Acció Valenciana es celebra ja 
el 30 de setembre de 1939, en el moment en que la instància està recorreguent el 
seu camí político-administratiu i a punt de produir-se la denúncia que comportarà el 
truncament de l'activitat pública de la societat. El tresorer Nàcher ja s'ha reintegrat a 
les sessions del Consell Directiu. En aquesta sessió és el President el qui planteja 
als membres del Consell Directiu quina ha de ser l'actuació d'Acció Valenciana 
davant el fet que "atres entitats valencianistes, estan portant a cap una certa actuació 
que, sense dubte, es deurà a que voluntàriament s'han lliurat a una submissió devers 
les idees dominants" [i de que] es sap que ni tan sols no han presentat la instància 
necessària per a ésser legalitzades al Gobierno Civil". En aquests moments la 
instància d'AV encara no ha rebut cap resposta "mes (sic) que allò que, per lògica, 
nosatres entenguérem com a "mig reconeixement" o siga el nomenament del 
President per a pertànyer al Comité de Falles". 
 
La disjuntiva es plantejarà, segons Vila Cabanes, entre la conveniència de 
"sostindre aquesta posició d'espera", [o bé] "fer per provocar una contestació 
definida a la instància?" El propi Vila entendrà que una possible contestació, tot i 
ser favorable, per a poder actuar els obligarà a "subjectar-nos a submissions que 
Acció Valenciana no pot." [acceptar] 
 
La discussió a propòsit de la posició a adoptar quedarà ajornada ja que la necessitat 
de que fóra l'Assemblea General la que ha de manifestar-se i ser imprudent la seua 
convocatòria impedirà l'adopció d'un acord unànim. 
 
El President Vila Cabanes planteja en aquesta reunió "l'actitud que deu prendre 
Acció Valenciana en les actuals festes commemoratives del 9 d'octubre". Miquel 
Adlert pronunciarà unes paraules, a les quals s'adhereix Josep Sanç Moia, en el 
sentit de que "per patriotisme i per dignitat interessa que fracassen rotundament, ja 
que rònegament es tracta de presentar sota un mentider caire d'espanyolisme 
aquella gesta heròica que és la deu la nostra història". Xavier Casp, en un discurs al 
que s'adhereix Ricard Sanmartín, considerarà que "lluny d'una col.laboració social 
societària, bé es pot procurar una mica d'escalfor a la comemoració rònegament per 
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allò que es commemora, car sempre serà preferible recordar el fet que haver-lo 
d'enfonsar en l'oblit general". 
 
El President, Josep Vila Cabanes, intervé manifestant que "com a entitat, Acció 
Valenciana no pot anar a les festes agombolant-se a la manera de celebrar aquestes, 
perquè tots sabem que no són patriòtiques, però, perqué no compensar la protesta 
de com es commemoren amb la llibertat individual dels socis, sense que llur actitud 
personal mai no siga descrèdit davant d'Acció Valenciana?". 
 
L'acord final serà el proposat per Vila Cabanes, el qual tractarà de conciliar 
l'activitat individual dels socis i la posició institucional de la societat. La celebració 
dels actes serà encarregada a la Secretaria. No tenim dades per a abonar l'existència 
de cap tipus de celebració. El que si és cert és que la denúncia al Govern Civil 
degué ser per aquestes dates. La darrera menció a Acció Valenciana la trobem en 
una participació de loteria del Nadal de 1939. Pel març de 1940 és quan es 
produeix la denúncia sobre les reunions del partit al Govern Civil. 
 
Almenys de 1939 a 1947, la mínima flama del valencianisme i la legitimació 
històrica i política no literària l'han arreplegada Miquel Adlert i Xavier Casp amb 
un sentit patriòtic admirable i de recerca de la continüitat. Mentre que els membres 
del Rat-Penat s'entretenen amb la seua poesia franquista i llagotera (27), Miquel 
Adlert i Xavier Casp reprenen els contactes amb les restes de la Lliga a Catalunya i 
de la UDC, per tal de convertir-se en els màxims exponents del valencianisme, i 
que aquest puga comptar i ser en la nova etapa. 
 
Són els qui han fet l'edició de les estampes religioses que van deixant per les 
esglésies i els que ja s'han posat en contacte amb Joaquim Reig per tal de veure de 
reprendre les activitats culturals valencianistes. La negativa d'aquell suposarà, 
segons confessió personal de Xavier Casp, un dels dies més tristos del seu itinerari 
valencianista. 
 
La negació i el tancament de la política activa els conduirà a apostar per la 
conversió literàrio-cultural del grup i a la creació de l'Editorial Torre en 1944. Al 
mateix temps, les sorpreses i les defeccions que trobaran Adlert i Casp en reprendre 
els contactes amb els valencianistes per a tractar de tornar a la normalitat seran 
constants (28). Els intents de contactar amb Cambó s'interrompran justament amb la 
mort d'aquell quan ja hi havia alguna cita concertada amb el secretari de Cambó. 
 
 
Els "mini aplecs" i la revista Esclat (1948). 
 

                                                 
    27 Sobre la poesia franquista del Rat-Penat, vide Santi Cortés i Anna Catalunya, "Antologia de la poesia 

franquista", Caplletra nº 9, i de Ricard Blasco Laguna, "Les lletres valencianes en la cruïlla", Anuari de 
l'Agrupació Borrianenca de Cultura nº 1, 1990. 

    28 Un antic valencianista, el nom del qual no ve al cas, arribà a argumentar-los -histèric- com a motiu per a la no 
incorporació l'argument polític tan consistent de què: A mi els rojos me furtaren les cadires! 
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En 1942 es reprenen uns clandestins "mini aplecs" al Puig a la Muntanyeta de la 
Patada per part dels ex-membres del partit (29). 5 anys després i en novembre es 
produeix la 1ª lectura poètica de Fuster a casa de Xavier Casp. 1948 és el gran any 
de Xavier Casp, amb l'homenatge que li dedicaran un estol de dels literats més 
representatius de Catalunya, Balears i València. Els tres números de la revista 
Esclat esdevenen el primer anunci d'una plataforma cultural normal que hagué de 
suspendre's precipidament.  
 
La revista Esclat, amb tres únics números (maig-juny 1948; juliol-agost 1948; 
setembre-octubre 1948) i un tiratge de 150 exemplars ja serà una revista 
"homologable", i on trobaran acollida els primers treballs de Josep Sanç Moia, 
Vicent i Xavier Casp, Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner, Pedro de Valencia, 
Emili Roca, Lluís Margarit, Joan Segura, Francesc Navarro i Navarro, Enric Valor, 
Santiago Bru i Vidal, Guillem Renat i Ferrís, Josep Sanchis i Zabalza, i traduccions 
de Roser Montero i Miquel Adlert. 
 
Encara que estem en plena "batalla" Rat Penat vs. grup Torre, a propòsit de la mort 
de Pasqual Asins, i de les anteriors desaparicions de Josep Monmeneu, Enric 
Navarro Borràs i Miquel Duran de València, Xavier Casp publicarà una emotiva 
semblança d'un grup de poetes pertanyents, "a una època massa tocant a la nostra, 
en l'ordre del temps, i prou allunyada en l'evidència de les impetuositats i de les 
lleis poètiques i patriòtiques", als quals donarà les gràcies "i als altres companys 
llurs  --i ara nostres--que encara son ardidament i destres a la nostra avantguarda; 
gràcies a llurs dubtes i llurs equivocacions, a llurs encerts i molt per sobretot, a llur 
sacrifici conscient i ben inspirat sempre, malgrat les vacil.lacions i derivacions 
humaníssimes; gràcies a ells ens han estat possibles les afirmacions, les glorioses 
'intransigències' (...)" (30). 
 
L'esperit de continuïtat estava present en aquelles primeres iniciatives, encara que 
els "vells" estigueren lluny de les "lleis poètiques i patriòtiques". 
 
Tot i que el propi Fuster declararà que la reflexió política partidista o no està 
allunyada dels interessos del grup, per raons òbvies ambientals, però també per la 
debilitat política interna del valencianisme, el ben cert és que si que apareixen 
documentades les intervencions o reflexions no literàries sobre el valencianisme de 
Miquel Adlert en la tertúlia. 
 
La descripció d'aquell valencianisme dels anys 40 que troba Fuster en arribar a 
estudiar a València, serà la següent: 
 
"Ací també hi havia una gent interessada, per descomptat, encara que més escassa. 
N'hi havia fins i tot quan vaig venir a estudiar a València. L'any 43, per curiositat, 
vaig anar a la festa del 9 d'Octubre: hi havia quinze persones. Un dels quinze, el 
senyor Bayarri, cridava: "¡Visca València lliure! ¡Espanyols, fora d'ací!" La 

                                                 
    29 Les explicacions sobre l'acte i algunes explicacions cromàtiques sobre una foto a Miquel Adlert, "Sanchis 

Guarner i yo", Murta nº 12, abril 1979, p. 14. 
    30 Xavier Casp, "Pasqual Asins, ha mort", Esclat nº 1, maig-juny 1948, p. 5. 
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comitiva marxava i aquells se n'anaven darrere, passaven per la catedral, allà feien 
el Te Deum, i després, al Parterre, tornaven a començar, i ja està. El senyor Bayarri 
i quinze més era tot el valencianisme que quedava".  
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7 
 

La condemna fusteriana del nivell del 
valencianisme. 

 
La insistència de Fuster en marcar les distàncies amb l'anterior valencianisme són 
constants en una obra que condemnari de forma permanent la possibilitat del 
nacionalisme valencià. El valencianisme anterior al 36, "afortunadament evaporat" 
per a Fuster, servirà com a contrats del que hauria de tornar a nàixer en forma de 
nova generació. El neo-valencianisme vindria a ser el negatiu de les experiències 
anteriors. A conseqüència del franquisme, "hi havia penetrat, d'una manera difusa, 
la "clarificació" nacional que emanava de les minories joves del neovalencianisme. 
Aquest "valencianisme" imprevist, realment "nou", ja no tenia res a veure amb la 
imatge, afortunadament evaporada, del "valencianisme" anterior al 36, sempre 
acusat de "dretà"" (31). 
 
L'opció pel "catalanisme polític", es convertirà en una de les conseqüències del 
condemnable "nacionalisme valencià": 
 
"Tot això del "catalanisme" polític, a València, al País Valencià, ha estat una 
conseqüència (i no sempre clara) d'un impossible "nacionalisme valencià"" (32). 
 
Referint-se a "Nosaltres els valencians", i a preguntes de Miquel Alberola, Joan 
Fuster comentarà que Nosaltres, els valencians: "és possible que el llibre siga 
detonant o siga una altra cosa. Realment és que no havia existit mai una cosa 
d'aquest tipus referida al País Valencià, hmmm? Si tu mires la producció diguem-ne 
teòrica, o no teòrica, del valencianisme d'abans de la guerra, veuràs que hi ha poca 
cosa. Quatre pàgines." (33). 
 
 
"Uns pocs han traït; els altres s'han inhibit, s'han convertit en indiferents". 
 
L'epistolari de Joan Fuster amb Vicenç Riera Llorca (34), que comprén el període 
del primer Fuster que comença a contactar amb els nuclis dels catalans de l'exili, és 
una font inapreciable de dades sobre les percepcions polítiques del primer Fuster, i 
on trobem reflexions molt sucoses sobre el valencianisme polític. 
 
Per a Fuster, "la guerra i la Dictadura han sorprès el valencianisme quan aquest 
passava una etapa de falsa eufòria", el valencianisme "d'avant-guerre" tenia 
"escassa consistència":  
 
                                                 
    31 Joan Fuster, País Valencià, perqué, Eliseu Climent editor, 1982, p. 25. Aquest concepte de "neovalencianisme" 

ja fou encunyat per Fuster en l'article que en 1966 publicava a la revista Mirador, on el descriurà com aquell 
moviment naixent que operat la "ruptura amb el valencianisme de 1936, ja jubilat o en descrèdit. 

    32 Joan Fuster, País Valencià...op.cit. 37. 
    33 Alberola, Miquel, Martí, V. op.cit. p. 94.  
    34 Epistolari Joan Fuster-Vicenç Riera Llorca, Ed. Curial, Barcelona, 1994. 
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"Uns pocs han traït; els altres s'han inhibit, s'han convertit en indiferents. Si abans 
de 1936 els valencians eren -i utilitzaré una expressió recent de don Eugenio d'Ors, 
referida als començaments de segle a Barcelona- "castellanistas en la alcoba y 
catalanistas en el Ateneo", avui els valencianistes a què em referesc són 
castellanistes a l'alcova i a l'Ateneu, a la llar i al cafè". 
 
El problema personal dels valencianisme serà que "a desgrat del segle de 
Renaixença", "no s'ha creat el tipus de família valencianista, que transmetés el 
valencianisme en tradició de llar. Per tant, el valencianisme es nodria, i està 
condemnat a nodrir-se per molts anys, de la gent que, per un atzar, rebien la 
revelació de llur valencianitat nacional" (35).  
 
L'antiratpenatisme de Fuster ("la instintiva repugnància que tenim els joves 
valencians per tot allò que es titule "Jocs Florals" (36) ) el farà jutjar els escriptors 
que s'hi acosten com a "literàriament i patriòtica inacceptables", i la identificació 
amb els objectius estètics de l'Editorial Torres és total, en els seus escrits que adreça 
en la carta citada sobre "aquest abandonat tros de Catalunya", i amb un Riera que 
considerarà sobre la qualitat literària i maduresa de Xavier Casp i Joan Fuster que: 
"Entre els escriptors valencians d'abans de la guerra i vosaltres -espero que amb 
Casp i vós hi hagi algú més que encara no m'ha estat donat de conèixer- jo veig que 
queda un buit; us heu saltat dues o tres generacions" (37). 
 
 
L'antiratpenatisme de Fuster. 
 
Fuster justificarà el to del seu antiratpenatisme a causa de que els valencianistes: 
"estan cansats de sentir parlar de Lo Rat Penat com a encarnació del valencianisme: 
i això que, sensse excepció, tots han passat per aquella institució!" (38). El 
diagnòstic per a Fuster és clar. Allò terrible per al valencianisme i el que constitueix 
la falla principal serà "l'element humà valencianista!", la seua manca de coherència 
i la manca de continuïtat, ja que: "un lapsus de quinze anys havia de ser fatal per a 
un moviment tan feble com era el valencianisme". 
 
La reiteració en la valoració del valencianisme prebèl.lic en els "informes" de 
Fuster és clara, ja que a propòsit de la lectura que farà Riera del setmanari 
valencianista El Camí, l'assagista de Sueca opinarà que: "us donarà una idea prou 
acostada a la realitat del que era el valencianisme, perquè era un setmanari de 
"concentració" -és a dir, sense color política- i perquè reflectia l'ambient d'una 
manera espontània. Hi veureu com estàvem lluny de la maduresa, no ja política, 
sinó simplement lingüística; els temps i les circumstàncies, a més, s'han encarregat 
d'anar destriant-ho tot, i ens hem trobat que molts valencianistes d'aleshores ho eren 
per contagi superficial -eren per contagi superficial -eren els anys que "tots" els 

                                                 
    35 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera Llorca, 27-VIII-1950. 
    36 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera, 2-XI-1950. 
    37 Carta de Vicenç Riera Llorca a Joan Fuster, Mèxc, 7 de setembre de 1950. 
    38 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera, Sueca, 17-IX-1950. 
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partits polítics espanyols, a València, es deien "autonomistes" (encara que s'ho 
deien en castellà quasi sempre)- i d'altres sense una convicció profunda" (39). 
 
La integració del "tros abandonat de Catalunya". 
 
En la carta de resposta que li adreça des de Mèxic el 21 d'octubre de 1950, Riera 
corrobora l'observació de Fuster i afegeix que ell mateix "havia fet una altra 
observació que feta a distància -a tantes menes de distància- no sé si serà justa: han 
fallat més els polítics que els poetes. Alguns d'aquests que col?laboraven en 
aquelles revistes encara treballen: Carles Salvador, Enric Valor Vives, F. Almela 
Vives... Els que signaven articles polítics, no els veig ara al camp del catalanisme -o 
del valencianisme, com vulgueu dir-ho -; o han desaparegut o bé ocupen càrrecs en 
el règim franquista. Digueu-me alguna cosa sobre això, per favor". 
 
Manca de convicció, contagi superficial, falsa eufòria, "poca cosa". Fuster ja s'ha 
decidit per la integració del País com "un tros abandonat de Catalunya" i ho 
teoritzarà en l'article de La Nostra Revista, "València en la integració de 
Catalunya". Realment un esforç de generositat en els epítets haguera estat molt més 
prudent, perqué d'aquell valencianisme anterior podien salvar-se moltes coses. 
Inclús de les seues actituds, dels seus dubtes, incerteses i vacil.lacions. 
 
A pesar dels sòlids coneixements que Fuster tenia d'aquelles experiències trentistes, 
les referències no apareixeran sinó van acompanyades d'alguna classe de reflexió 
negativa. Quant a l'actualitat dels anys 50, Fuster descriurà el panorama del 
valencianisme com a centrat en dos grans grups que limiten les seues activitats a 
l'àmbit de la cultura: 
 
"Un és el del Rat i l'altre el de Torre. En el Rat et ses environs hi ha uns quants 
valencianistes d'esquerra, algun capellà, alguns valencianistes de dreta, un president 
idiota i alguns regionalistes que no saben el que volen. en Torre s'apleguen gent de 
dreta, com Adlert i Casp, d'esquerra com Sanchis Guarner, i algú radicalment 
escèptic en matèria de formes i fons de govern, com jo mateix. L'heterogeneïtat 
política de cada grup potser és un avantatge, perquè així les diferències que tenim 
no es desvien pels camins deplorables del partidisme polític" (40). 
El grup Torre i la política. 
 
L'al.lusió desafortunada de Fuster als "camins deplorables del partidisme polític" 
(41).  De tota manera, al costat del que ací ha passat, les insignificats baralles 
estudiantils de Madrid no tenen gens d'interès...cridarà l'atenció d'un Riera que 
demanarà notícies sobre la sensibilitat política dels valencianistes ("suposo que el 
grup Torre, heterogeni políticament, és homogeni patriòticament" (42). Fuster li 
                                                 
    39 Carta de Fuster a Vicenç Riera, Sueca, 11-X-1950. 
    40 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera Llorca, Sueca, 2-XI-1950. 
    41 Algunes de les frases de la correspondència ens menen a pensar que la manca de perspicàcia política del 

Fuster "nihilista" de la transició, al qual ha dedicat Alfons Cucó comentaris encertats, no son privatives 
d'aquell període. Així, després de les gelades del mes de febrer de 1956 al País Valencià li comentarà a Riera 
que: "De tota manera, al costat del que ací ha passat, les insignificants baralles estudiantils no tenen gens 
d'interès..." (Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera. Sueca, 29-II-1956). 

    42 Carta de Vicenç Riera a Joan Fuster, Mèxic, 12-XI-1950. 
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respondrà que el: "diríem tema polític de partit ha quedat sempre fora de les nostres 
converses i discussions. Hem intentat accentuar allò que ens és comú, prescindint 
d'allò que de moment puga distanciar-nos", (...) en realitat, ningú de tots no té 
activitats polítiques de partit, perquè com ja us he dit en altres cartes, aquesta mena 
de jocs no s'estilen per ací, ara. (...) La realitat, però, és aquesta; i només en tant que 
es tracta d'un agrupament al servei de València i dins el més ample esperit liberal, 
sense exclusivismes polítics de tendència, Torre tindrà l'ajut de tots" (43). 
 
Una discussió a propòsit de les comarques castellanoparlants a la tertúlia el mes de 
desembre, amb un Adlert ("veritable enfant terrible, però un magnífic lluitador" per 
a Fuster) que no volgué col.laborar amb La Nostra Revista irritarà Joan Fuster, qui 
es lamentarà de què Adlert i "alguns altres amics hagen fet prevaler, en llur 
consideració, allò de la "distància política" sobre l'altre fet de la qualitat i el 
patriotisme de LNR. AÇò m'ha dolgut i m'ha sorprès. Parle, concretament, d'algun 
element del grup Torre que, si en ell mateix no té massa interès, té en canvi un gran 
ascendent sobre alguns altres" (44). 
 
 

                                                 
    43 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera, 30-XI-1950 
    44 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera Llorca, Sueca, 25-I-1951. 
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Joan Fuster i la decisió de crear una nova 
generació. 

 
A partir d'aquella discussió amb Adlert i molest amb els altres membres del grup 
Torre, Fuster multiplicarà les referències a la necessitat de formar una nova 
generació que no tinga res a veure amb el valencianisme en actiu, i que a més a 
més, provinga de la Universitat. Aquest fet serà ressaltat sempre per Fuster, quan, 
curiosament, els pocs comentaris elogiosos que dedique al valencianisme dels anys 
30 aniran adreçats a la generació universitària d'Acció Cultural Valenciana. 
 
A propòsit dels intents de difondre La Nostra Revista a València, Fuster li dirà a 
Riera que: "Ha de ser útil en la captació de joves, universitaris sobretot, i hem 
d'anar a ells, perquè ells no vindran a nosaltres (me'ls conec massa)" (45). 
 
L'any 1951 és el primer any dels enfrontaments seriosos a l'interior del grup Torre. 
Adlert rebrà el greuje de no ser incorporat a la Comissió del Diccionari Català-
Valencià-Balear, i els valencianistes, segons Fuster es dediquen "a la guerra civil 
descarada, i no hi ha crist que hi puga conviure" (46). La "batalla infame" afectarà 
sobretot Casp, a qui s'acusarà des del Rat-Penat com a separatista i rogista com a 
conseqüència d'haver guanyat la Flor Natural dels Jocs Florals de la Lengua 
Catalana i acudir a rebre-la a Perpinyà de mans del president de la Generalitat de 
Catalunya a l'exili Josep Irla. 
 
La reacció de Fuster davant l'ambient hostil serà de bell nou el comentar-li a Riera 
la necessitat de fugir dels enfrontaments del vell valencianisme: "A mi m'agradaria 
veure de preparar una nova generació, a base dels universitaris que poguessen 
captar-se, sense contactes amb aquestes lluites estúpides. Però.. El però de sempre: 
temps i diners" (47). 
 
En la carta de resposta de Riera a l'"Informe" que Joan Fuster li ha tramés sobre la 
"càbila" literària valenciana, aquell es mostrarà d'acord amb els propòsits de Fuster 
respecte de la formació d'un nou valencianisme: 
 
"Em sembla molt interessant la teva idea de formar una nova generació sense 
participació en aqueixes lluites estúpides i incomprensibles, i crec que ets l'home 
més indicat per a emprendre una obra d'aqueix tipus; per moltes raons" (48). 
 

                                                 
    45 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera, Sueca, 17-II-1951. 
    46 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera, 23-VI-1951. 
    47 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera, Sueca, 4-VIII-1951. En la carta del 28-IX-1951, Fuster tornarà a insistir 

en les observacions i desitjos respecte de la renovació generacional en el valencianisme: "A mi, francament, 
m'agradaria intentar alguna cosa orientada de cara a la gent jove. Ignore si donarà, si donaria resultat aquest 
intent, però crec que, de tota manera, cal fer-lo". 

    48 Carta de Vicenç Riera a Joan Fuster, Mèxic, 23-IX-1951. 
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Els primers elogis rebuts per Fuster a Barcelona, les connexions amb l'exili i 
l'aposta per la professionalitat com a escriptor acceleraran el distanciament amb els 
amics "vells", dels quals no pot aconseguir cap col.laboració. Fuster li confessarà a 
Riera que: "m'he apartat una mica de llur societat, perquè ni tinc temps de sobra per 
tal de perdre'l alegrement fent el fava, ni tinc tampoc ganes d'amargar-me la vida. 
Respecte dels "joves", preferesc esperar: esperar almenys que llur incorporació 
lingüística siga sencera i formal" (49). 
 
 
La constitució de la Comissió Patrocinadora del Diccionari Moll-Alcover. 
 
Sobre aquest tema mític, tan reproduït i citat en les batalles d'arguments de la 
transició a propòsit de la "normalitat" del cartell del domini lingüístic als baixos de 
l'Ajuntament de València, la propaganda per la ràdio i Vicente Giner Boira 
convidant a l'assistència, ens hem de refir a l"incident" de la no inclusió de Miquel 
Adlert en la Comissió Patrocinadora. 
 
Segurament com a conseqüència de la participació de Xavier Casp en aquells Jocs 
Florals de l'exili i de les dues visites que rebé de la policia, l'hostilitat del 
ratpenatisme contra el grup Torre trobà en les celebracions un motiu de venjança. 
D'altra banda, l'article d'Adlert del gener d'aquell any a la revista Ariel, "La 
literatura valenciana com a excepció i com a normalitat" (50), en què contraposava 
com a "irreconciliables", "la jove tendència literària" normal, rigorosa i selectiva 
del grup Torre a la vella, d'"ínfima qualitat", de "pseudoliterats de la més ínfima 
categoria" i excepcional del fallerisme i ratpenatisme, (i on la raó, d'altra banda, es 
trobava del seu costat) serví d'excussa per a que els al.ludits en la comparació 
utilitzaren aquella celebració com un altre motiu de venjança. 
 
Joan Fuster es preocuparà només en les descripcions que li tramet a Vicenç Riera 
de destacar les possibilitats posteriors de revitalització dels vells valencianistes que 
s'hi acosten: 
 
"A València, de nou només hi ha la constitució de la Comissió Patrocinadora del 
Diccionari Moll-Alcover. S'ha constituït sota la presidència del Sr. Nicolau 
Primitiu, un arqueòleg suecà, molt estimat de tothom, i de l'Alcalde de València i el 
President de la Diputació. La "massa" de la Comissió la formen: uns financers 
lligueros, uns periodistes, uns catedràtics de la Universitat, uns senyors de dreta, 
uns senyors d'esquerra, un capellà, un parell de músics i uns quants poetes i 
escriptors (entre els quals figure jo). Crec que aquesta és la primera activitat en què 
intervenen valencians d'esquerra no literats, des de 1939; espere que aquesta 
intervenció done lloc a moltes altres, i que aquest sector del valencianisme torne a 
ser quelcom viu i operant" (51). 

                                                 
    49 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera, 16-XI-1951. 
    50 Miquel Adlert Noguerol, "La literatura valenciana com a excepció i com a normalitat", Ariel nº 21, París, 

gener de 1951, ps. 29-30. Aquest número de la revista Ariel inclogué un dossier sobre la "Literatura 
valenciana", encapçalat pel text-manifest d'Adlert i textos de creació de Xavier Caso, Enric Valor, Rafael 
Villar, Joan Fuster i Jaume Bru i Vidal, tots autor vinculats a l'Editorial Torre. 

    51 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera Llorca. Sueca, 16-XI-1951. 
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En desembre de 1951, durant la setmana del 12 al 18 es celebra als baixos de 
l'Ajuntament l'exposició de l'Obra del Diccionari Alcover Moll, i unes conferències 
de Sanchis Guarner i Moll. A la conferència d'aquest darrer assistirà un autocar de 
Barcelona. La pròpia exposició serà tot un èxit popular, amb més de set mil 
visitants. Fuster li ressaltarà a Riera més que els aspectes editorials, la vitalitat i 
l'optimisme que aquests actes poden proporcionar al valencianisme: "No sé si, des 
del punt de mira editorial, ha estat també un èxit: vull dir, si s'hauran fet 
subscripcions en quantitat. Però aquests actes han servit per injectar una mica 
d'optimisme entre els valencianistes; perquè alguns, bastants, que vivien apartats, 
hagen pogut establir contactes nous; i perquè el públic indiferent o contrari s'haja 
adonat que encara som al món. Jo, personalment, n'estic ben content. He fet amistat 
amb gent nova, uns quants joves (no literats: i ja era hora de trobar algun 
valencianista sense pretensions literàries) i alguns universitaris de la promoció 
Sanchis" (52). 
 
 

"La idea de la colla d'universitaris s'ha frustrar ara per ara".  
Joan Fuster (1952). 

 
 
En 1952, Fuster declararà que: "La idea de la colla d'universitaris s'ha frustrat ara 
per ara" (53). A les diferències sorgides a causa de la marginació d'Adlert i Casp de 
la Comissió del Secretariat del Diccionari a València, s'uneix la qüestió de la manca 
de personal. El projecte de Fuster destinat a la renovació del valencianisme i el 
trencament amb la tradició i els grups que detentaven la legitimitat i la bandera del 
valencianisme encara trigaria set anys a sorgir. Però la seua paternitat és absoluta i 
premeditada. 
 
De tota manera, i com a conseqüència dels contactes establerts després de la 
constitució del Secretariat del Diccionari i de l'exposició multitudinària de 1951 a 
València, es produeix el primer viatge a Barcelona, d'uns quants valencians lligats 
als cursos de llengua valenciana del "Rat-Penat". Es farà l'any 1953, i hi 
participaran Pere Queralt Ferrandis (54), Lluís Nadal Romero i Ferran Sanchis 
Cardona, vinculat a la Fundació Huguet (55). També en 1956 viatjaran a Barcelona 
Josep Vañó i Bodí (receptor de les revistes de l'exili) i Angel Sanchez Gozalbo com 
a representant del Diccionari a Castelló. El grup dels joves del Rat Penat (Enric 
Tàrrega, els germans Codonyer, A. Bernabeu, Emili Olucha i Ferran Sanchis 
Cardona) viatjarà a Poblet en 1956 i l'any següent la connexió i l'intercanvi cultural 
es refermarà amb un viatge del Secretariat del Diccionari a València i Xàtiva. 
 

                                                 
    52 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera, Sueca, 24-XII-1951. 
    53 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera, Sueca, 15 de juny de 1952. 
    54 Pere Queralt Ferrandis fou militant de l'Agrupació Valencianista Republicana i col.laborador ocasional del 

setmanari El Camí. Desempenyà les funcions de corrector de l'editorial i revista Sicània. 
    55 Prenem les dades del "turisme" patriòtic dels anys cinquanta de Xavier Ferrè, "El treball de buscar una pàtria 

amagada", Revista de Catalunya nº 65, juliol-agost 1992, ps. 31-63. 
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En 1954 comencen a fructificar els contactes de Fuster amb Barcelona i la seua 
aposta per convertir-se en un "jornaler de la ploma" ja no sembla tan difícil de 
materialitzar. Aquell any Fuster presenta a Barcelona el llibre publicat a l'exili La 
poesia catalana i publica amb normalitat en altres editorials. En 1955 publicarà el 
llibre El descrèdit de la realitat, i en 1956, guanyarà el premi Yxart de crítica pel 
llibre Figures de temps. La relació de Joan Fuster amb el grup Adlert-Casp (més 
amb el primer que el segon) sembla ja haver arribat a un carreró sense eixida en 
1954 i 1955 (56). Fuster considera que l'ambient de la tertúlia és "sufocant", i els 
qualificatius que dedica a l'espècie "escriptor valencià" són terribles. 
 
Els considerarà com els "imbècils 'lletraferits' del país", que "ni fan ni deixen fer", 
que "aquests tipus de pseudoliterats de València aconsegueixen traure'm de 
polleguera", o que "són una espècie de mules realment terribles". 
 
L'autovaloració personal de la condició literària, la decissió assumida de la 
professionalització, els contactes que manté amb l'exili i la consolidació com a 
autor de prestigi en aquests cinc anys provoquen un distanciament i una certa 
fractura estètica important. Joan Fuster declararà sobre la seua relació amb els 
literats valencians que: "Tot i que la meua convivència amb ells va essent cada 
vegada més limitada, no puc evitar-los" (57). 
 
A més, en 1955 s'han encetat els cursos de llengua i cultura valenciana a la Facultat 
de Filosofia i Lletres de València, on a Fuster se li encarregaran algunes classes. Al 
Rat-Penat comencen a impartir-se classes de llengua valenciana i Fuster tindrà un 
lloc també com a conferenciant. En 1956 publicarà l'Antologia de la poesia 
valenciana. 
 
 
L'incident de la "corresponsalia" de Xavier Casp (1955-1956). 
 

                                                 
    56  Els comentaris de Fuster seran constants. Per exemple, en el dietari inèdit de Fuster que ens han proporcionat 

Vicent Martí i Miquel Alberola com a "colossal propina" del seu llibre Fuster sabàtic, trobem dues anotacions 
que reflexen l'ambient de tensió viscut entre Adlert i Casp i Fuster. En la primera, corresponent al 19 
d'octubre de 1954, podem llegir el següent: 

 
"València, 19, nit. 
Visita al clan Adlert. Ambient sufocant. Casp fa la impressió d'estar més ressentit que mai i contra tothom. 

Resulta incòmode." 
 
La segona recull la reflexió que a Fuster li produeix la mort i soterrar de Carles Salvador, un escriptor al qual 

sempre s'havia referit irònicament en la tertúlia com el "culto maestro". Fuster acusarà Adlert i Casp d'haver-
se presentat en l'acte per a netejar la seua imatge després dels enfrontaments: 

 
"14 juliol 1955. 
El dia 7, morí a Benimaclet Carles Salvador. Em vai assabentar, de Sueca estant, pel diari. M'han dit que a 

l'enterrament assistíren Adlert i Casp. Unes paus unilateralment pòstumes. Potser hi anaven amb la 
millor intenció. Però ¿qui no pensarà que ho feien per demostrar que "per part d'ells" no hi havia 
inconvenient a restablir l'amistat -amb la consegüent deducció: si la "pau" no s'havia fet abans era per 
culpa de l'avui difunt?..." 

 
    57 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera Llorca, Sueca, 24 de setembre de 1955. 
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Un dels altres incidents "menors" que contribuïrà a la consolidació de les fractures 
serà el que s'ocasione a propòsit dels Cap d'Any de Raixa. L'Editorial Moll regalava 
als seus subscriptors un volumet anual, Cap d'Any, on, entre altres col.laboracions 
literàries s'hi inserien una sèrie de cròniques sobre l'activitat cultural en l'any 
anterior a Catalunya, València i Balears. En el cas de València, la corresponsalia 
"cultural" de Raixa correspondrà a Xavier Casp. 
 
Aquest, a més, era el corresponsal amb psudònim de la revista de l'exili editada a 
Montpèller Vida Nova. En els dos casos, i pels mateixos anys, Xavier Casp serà 
substituït de la seua condició de representant cultural que, en certa manera, 
suposava la redacció de les cròniques. En el cas de Vida Nova és relevat per Enric 
Soler i Godes, i en el cas de Raixa i els Cap d'Any per Joan Fuster, tot i que en anys 
posteriors serà Alfons Cucó qui subscriga aquelles panoràmiques de l'"estat" literari 
i cultural de cada territori. 
 
En la crònica de 1955, Xavier Casp adoptarà un to adolorit i escèptic, un tant tens, 
sobre la situació cultural valenciana. Vicenç Riera, des de Mèxic, ho advertirà i li 
comentarà a Fuster que: "La crònica de Casp em dóna la impressió que aquest està 
un xic amargat. ¿ Li passa alguna cosa ?" (58). La resposta de Fuster no podrà ser 
més explícita sobre els efectes de la crònica, que qualifica com a "deplorable". 
Segons Fuster la reacció a València ha estat totalment contrària, i informa a Riera 
que: "El pobre Casp té una especial habilitat a crear-se enemics pertot. L'any que ve 
m'encarregaré jo de fer la crònica valenciana de 'Raixa' " (59). 
 
 
 

                                                 
    58 Carta de Vicenç Riera Llorca a Joan Fuster. Mèxic, 25-II-1956. 
    59 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera Llorca. Sueca, 29-II-1956. Encara el mes següent el tema de la crònica 

cueja perquè Fuster afegirà, molest que: "efectivament traspua amargor. A València, ha disgustat tothom. A 
mi em sap greu aquesta actitud absurda de Casp que l'enemista amb la gent i que no té, per altra banda, cap 
resultat positiu" (12-III-1956). 
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El primer "turisme" patriòtic (desembre de 1956). 
 
En aquells anys les cartes i els textos sempre utilitzaran l'eufemisme del turisme per 
a descriure els viatges de contacte i "conspiració" entre joves i escriptors de 
Catalunya i el País Valencià. La fractura estètica comença a ser fractura personal i 
fractura política. El lideratge intel.lectual del valencianisme comença a decantar-se 
del costat de Fuster. Barcelona "ja" busca el seu protagonisme en l'organització 
"turística" dels viatges. Amb la seua aposta per la professionalització, els contactes 
amb l'exili i la valoració de Barcelona, ja no és el "valencianet" digne de 
commiseració "excepcional" que tant havia criticat Miquel Adlert com una actitud 
a desterrar de la literatura valenciana. Fuster, a més, "havia entrat en contacte amb 
el sector dels empresaris cotoners, agrupats entorn de la SECEA. Tan Oriol Folch 
com Joaquim Maluquer, els seus dos millors amics, formaven part d'aquest sindicat 
d'influències que, després, d'un canvi accionarial, en 1960, va obrir El Correo 
Catalán als articles d'opinió de Joan Fuster, Francesc de Borja Moll i Josep Pla, 
l'altre monstre de les lletres catalanes, que mantenia des de Palafrugell un clima 
permanent de tertúlies i contactes plens de noms il.lustres; Manuel Ortínez, Joan 
Sardà, Ibàñez Escofet, J. Nadal. Armand Carabén... Aquesta xarxa de relacions, 
fidels i constants, va contribuïr al reconeixement profund -i reconeixement comú- 
entre els representants de la burgesia catalana de l'època i aquella generació de 
valencians emergents que l'intel.lectual de Sueca representava i apadrinava" (60). 
 
Preocupat per la forma de fer nàixer una nova generació, el seu paper de tour-
operator el convertirà en el personatge clau per a entendre els anys posteriors que ja 
detecta "un cert desensopiment en diversos ordres de coses". D'altra banda, el 
tàndem Cahner-Bastardes enceta també el seu turisme en el mes de desembre de 
1956. Tal i com recull l'"informe" de Fuster a Riera:  
 
"Pel que fa a València, hem aconseguit que uns quants amics barcelonins -un 
parell d'escriptors joves, un parell d'editors també joves, de moment- s'animen a 
creuar l'Ebre i a fer-nos visita: intentarem que això es repetesca ben sovint. D'altra 
banda, ara, per vacances, aniran a Barcelona cinc o sis joves valencians a passar-
hi uns dies de -diguem-ne- turisme: igualment voldríem la repetició d'aquests 
viatges. Tot açò, a simple vista insignificant, pot ésser beneficiós en grau 
considerable. El problema de sempre són els diners. Jo també em dedicaré, ara, a 
uns dies de turisme barceloní" (61). 
 
De 1957 a 1959 assistirem, doncs, a les últimes passes que culminaran en la 
incorporació "providencial" de la generació universitària de 1941 que coincideix 
amb la celebració del centenari de la mort d'Ausiàs March. Els vint anys de 
"quarentena" de 1939 a 1959 començaven a tancar-se i una nova etapa amb noves 
empentes i incorporacions, conflictes, indecisions i indefinicions s'obria. 
 

                                                 
    60 Malló, O., Portell, F. Op.cit. p.75. 
    61  Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera Llorca. Sueca, 5-XII-1956. 
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L'aposta barcelonina del Fuster dels anys 60 serà la que faça exclamar Fabià Estapè 
que: "Va venir moltes vegades amb l'esperança que trobaria en la burgesia 
catalana el suport que no trobava en la burgesia valenciana. I es va fer fotre. 
Perquè no hi va tenir el suport. Les seves relacions amb Catalunya es tanquen més 
amb una decepció que no amb una altra cosa. (...) Aquí havia trobat un buit 
enorme. Des de València havia idealitzat Catalunya. I es va fer fotre" (62). 
 
En la setmana de Pasqua de 1960 es produeix el viatge dels tretze a Catalunya 
impulsat per Joan Fuster i Max Cahner. Encara que les bases per a la ruptura ja 
estan dissenyades, la fractura encara no s'ha obert públicament. En 1958, la 
publicació del Recull de contes valencians prologat per Fuster, i amb un assaig 
introductori feia coincidir noms com Miquel Adlert, Xavier Casp, Francesc de 
Paula Burguera, Vicent Andrés Estellés, Jesús Ernest Martínez Ferrando o Maria 
Beneyto. I en el V centenari d'Ausiàs March (1959) la convivència tampoc no s'ha 
trencat. 
 

                                                 
    62 Fabià Estapé, "Fuster va idealitzar Catalunya, i es va fer fotre", El Temps nº 256, 18-7-1994, p. 400. 
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9 
 

El temps del trencament. 
 
 
L'homenatge a Miquel Adlert i Xavier Casp. 
 
En maig de 1960, Manuel Sanchis Guarner, Emili Beüt Belenguer i Alfons 
Verdeguer González organitzen un homenatge a Xavier Casp i Miquel Adlert amb 
motiu de 'arribada al número 40 de la "Col.lecció l'Espiga" de l'Editorial Torre. 
D'acord amb la informació que proporcionarà Miquel Adlert en una polèmica amb 
Manuel Sanchis Guarner, els dos primers es van negar en un primer moment: 
"Perqué ya se nos havia fet un homenatge quan es publicà el núm. 25 i perqué, a 
més, el núm. 40 no tenia ninguna signifació (sic) especial" (63). 
 
Els tres promotors i els inicials homenatjats arriben a l'acord "de que seria com un 
autohomenage per part de "els autors i dibuixants que ens homenatgem", com 
diguéreu en la carta que firmàveu Verdeguer, Beüt i tu, en la que demanàveu 
l'adhesió" (64). El dinar de l'homenatge es farà al restaurant de la platja "Petit 
Mirador", després d'oïr missa "en Sant Esteve i visitar la torre de Paterna, emblema 
de l'editorial" (65). L'oferiment de l'homenatge el pronunciarà el propi Sanchis 
Guarner i Alfons Cucó Giner serà el que oferixca l'homenatge "especialment en 
nom de la joventut per haver-lo acordat els jóvens així, i he de dir que açó 
m'emocionà" (66). Miquel Dolç també llegirà una poesia en honor dels dos 
responsables de l'editorial. 
 
Curiosament el viatge dels 13 a Catalunya s'havia celebrat el mes anterior, i no seria 
irrellevant menystenir una explicació personal de la participació d'Alfons Cucó en 
l'homenatge. En aquests moments de germinació de la nova generació els dubtes, 
incerteses i canvis d'adscripció seran constants. Segons els testimonis dels 
protagonistes, sembla que Alfons Cucó es va penedir en públic de les dues 
participacions, en l'homenatge de 1960 i en la carta col.lectiva de 1961, reafirmant 
de manera abrandada la seua catalanitat nacional. 
 
Els dubtes dels joves aniran acompanyats de la lluita entre els protagonistes de la 
querella per atraure-los a les seues posicions. La joventut es converteix en l'objecte 
del desig dels dos bàndols. Una joventut (Ardit, Climent, Cucó, Mira), que havia 
passat per la tertúlia d'Adlert i Casp, en la decisió final optarà per Fuster com a 
maître à penser i per tot allò que ideològicament ell representarà. El progressiu 
esquerrisme del grup i el catolicisme del grup Torre farien la resta. 
 

                                                 
    63 Miquel Adlert Noguerol, "Sanchis Guarner i yo", Murta nº 12, abril 1979, p. 17. 
    64 Miquel Adlert Noguerol, "Sanchis i yo", loc.cit. p. 17. 
    65 Miquel Adlert Noguerol, "Sanchis Guarner i yo", loc.cit. p. 17. 
    66 Miquel Adlert, loc.cit. p. 17. El número de la revista que citem reprodueix diverses fotografies de l'acte i dels 

parlaments de Sanchis i Cucó. 
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La figura de Fuster serà més atractiva per als nous estudiants, i això ho aprofitarà 
Fuster per a allunyar-los de la influència personal i ideològica de l'altre grup. Els 
contactes amb Catalunya, que es manifestaran en la visita patriòtica d'abril de 1960, 
serviran per a revestir l'operació de modernitat. 
 
 
¿"Miracle" o "Miratge" valencià? 
 
En el mes de maig, l'historiador Vicens Vives escriu l'article "Presència valenciana" 
(67) motivat pel viatge dels tretze. Vivens es lamentava de no haver pogut 
acompanyar la visita a causa d'una malaltia que acabaria amb la seua vida i poder 
comprovar les bones notícies arribades des de València. Vicens donarà notícia de 
l'efervescència del panorama cívic i cultural valencià del moment combinant 
l'eufòria del "miracle valencià" amb la prudència de qui, a pesar de tot, considerava 
que Catalunya, Mallorca i València formaven part d'un "món històric homogeni". 
 
Del "miracle valencià" de Vicens Vives podríem dir-ne també el "miratge 
valencià", davant del qual el mateix Fuster tindrà sentiments heterogenis. D'una 
banda insistirà en la matisació, en que potser les inquietuds eren semblants a les 
anteriors a la guerra civil --i ja sabem què vol dir això per a Fuster--, i de l'altra sí 
insistirà en que "la novetat, el "miracle" potser és que hi ha començ prou viu de 
consciència de catalanitat" (68). 
 
L'optimisme onomàstic de 1960, la intuició de que "només" la resolució d'un 
problema terminològic resoldria el problema pensem que seria una de les 
mancances que més podem posar de manifest, ja que això contribuirà a minimitzar 
la magnitud del problema valencià. D'un Fuster que quan en 1953 li escriu a Riera i 
li comenta les dificultats en esvair el particularisme onomàstic de la llengua, 
declara que, "l'important és que els valencians aprenguen la llengua siga quin siga 
el nom que vullguen donar-li", es passarà a pensar respecte de la "sort" del nom 
comú que: "Dir-ne Països Catalans de tota la Comunitat és una fórmula ja bastant 
estesa i una certa insistència acabarà per imposar-la, almenys en extensos sectors de 
la nostra societat" (69). 
 
La mort de Vicens Vives no el deixà participar en el debat que s'encetarà poc 
després a propòsit del "fet diferencial valencià", i la carta particularista del grup 
Torre (70). Estem d'acord amb Alfons Cucó quan diu que: "No crec que aquest 
debat i aquesta polèmica fossen precissament (...) un incident "més aviat còmic", 
d'aquells "que si fan pensar, també fan riure", com molts anys després encara ho 
motejava, en temps especialment delicats de la transició a la democràcia, el mateix 
Fuster. Foren, crec, una mostra palesa de la manca de capacitat de diàleg que 

                                                 
    67 Jaume Vicens Vives, "Presència valencina", Serra d'Or nº 5,  maig de 1960. 
    68 Citem l'article de Fuster, "Apunts per a una rèplica a Vicens Vives", Serra d'Or, 11 (Homenatge a Vicens 

Vives), ps. 14-15, de l'edició inclosa a Un país sense política, op.cit. p. 70. 
    69 Joan Fuster: "Un país sense..." op.cit. ps. 75-76. 
    70 Els articles seran els següents, DD.AA. "Sobre el fet diferencial valencià. 1. Carta a Serra d'Or, 6, juny de 

1961, p.9., i Joan Fuster, "Sobre el fet diferencial valencià. 2. Resposta, Serra d'Or, 6, juny de 1961, p.9. 
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engendrà, al seu voltant, un tipus de crispació i de ressentiment que han revertit de 
manera escassament positiva sobre una societat tan dèbil com la valenciana" (71). 
 
En l'article de resposta de Fuster i en la subsegüent etapa eufòrica, l'aposta per la 
catalanitat nacional, històrica i d'identitat com a projecte de futur sense matissos era 
molt clara. La "unitat de destí" que demanava una "reconstitució històrica 
integradora" que aconseguiria ser estesa sense problemes al ser només un problema 
denominatiu es trobava amb un obstacle particularista intern. 
 
La discrepància "diferencialista" del sector més autoctonista comença durant 
aquests mesos de l'any 1961. Miquel Adlert des de la tertúlia inicià l'argumentació 
a partir d'una conferència interna "concorregudíssima", i fou motivada per "la 
creixent ofenssiva que s'havia desfermat  --Fuster al cap-- sobre la denominació --i 
contingut-- de Països Catalans, a lo que, en la conferència, m'oponía, i expliquí la 
posició meua de sempre" (72). 
 
La conferència privada d'Adlert en els primers mesos de l'any 1961, provocà la 
signatura de la carta col.lectiva entre el grup d'escriptors del grup Torre el mes de 
juny de 1961 i la resposta simultània de Joan Fuster. La carta col.lectiva, 
promoguda per Casp i Adlert segons un dels signants --el teen-ager Alfons Cucó, 
com ell mateix s'ha descrit: "amb una certa crispació pel que fa al to i potser al 
llenguatge, s'emfatitzava sobre el "fet diferencial" valencià, ja que s'entenia que la 
proposta de Fuster minimitzava la "personalitat valenciana", i es postulava per la no 
substitució sistemàtica de la denominació "València" per la de "País Valencià", 
deixant oberta la possibilitat d'utilització de l'expressió "Regne de València" (73).  
 
La resposta de Fuster, que serà qualificada amb encert per Cucó com a 
"esperpèntica", en tenir com a objecte el fer aparèixer els signants com uns 
esperpents, arrenglerant-los en l'anticatalanisme quan el reconeixement de la unitat 
lingüística és ben explícit: "obriria una pregona i irreparable escletxa dins el món 
autoctonista valencià. Les conseqüències de tot això no crec que hagen estat 
precisament menyspreables" (74). 

                                                 
    71 Alfons Cucó, País i Estat: la qüestió valenciana, ps. 258-259. 
    72 Miquel Adlert, "Contaré història", Murta nº 2, juny 1978, ps. 8-9. 
    73 Alfons Cucó, op.cit. p. 263. 
    74 Alfons Cucó, op.cit. ps. 264-265. 



Benito Sanz Díaz / Miquel Nadal Tàrrega 

 

 57

 
Els tres valencianismes. 
 
L'any 1931, Nicolau Primitiu publica un article al setmanari El Poble Valencià amb 
el mateix títol de l'epígraf precedent. En la descripció que del panorama 
valencianista feia Primitiu, preocupat per la consecució d'un valencianisme estricte, 
autoreferent i nacionalista trobarem identificades tres gran sensibilitats presents en 
el valencianisme, i totes incloses en la "casa comuna": "Un valencianisme 
castellaniste ególatra quan no inconscient, un valencianisme catalaniste, líric, quan 
no servidor d'un altre centralisme i un valencianisme consuetudinari, políticament 
estèril". 
 
Les polèmiques lingüístiques i el debat intern al si del valencianisme a propòsit dels 
elements simbòlics, la ubicació política o el tipus de relacions que s'haurien de 
mantenir amb els altres territoris del domini idiomàtic no naixen precissament de la 
manipulació del franquisme, ni dels ressentiments editorials dels anys 60 ni de la 
mediocritat del petit món intel.lectual valencià. En 1988 un de nosaltres rebé les 
invectives displicents de Francesc de Paula Burguera perqué gosà dir que explicar 
el naixement del blaverisme a causa d'una "irritació" mercantil del sr. Ombuena era 
ja un pèl massa, i que els valencians amb aquests tipus de raonaments acabaríem 
fent riure. Alguns arguments --aliens-- d'autoritat eren deslegitimats perqué 
resultava que l'estudiós no havia estat present en "les hores viscudes". Doncs bé, és 
evident que que el problema intern del valencianisme i el conflicte sobre la 
catalanitat nacional no ve de la manca de correcció històrica del règim franquista. 
 
Ja siga des de posicions regional-espanyoles o des de posicions honestes i 
nacionalment valencianes estrictes, hi ha tota una tradició de negacions que ens 
ajuda a entendre més encara el trencament de 1962 (75). 
 
Inclús el propi Fuster en les seues cartes a Vicenç Riera de 1950, dividirà els literats 
valencians que escriuen en vernacle en tres grans sensibilitats nacionals, els 
"filobarcelonistes", els "regionalistes" i els "nacionalistes valencians": 
 
"En l'aspecte polític, tots els lingüísticament filobarcelonistes han sustentat la idea 
de la nacionalitat única dels Països de Llengua Catalana. Enfront d'aquests hi ha els 
regionalistes ------València, regió d'Espanya-, insignificats literàriament 
(constitueixen el grup floralesc), i els nacionalistes valencians. En aquest darrer 
grup abunden els tipus pintorescs. Per exemple, Josep M. Bayarri, autor d'un 
divertidísim llibre titulat El perill català, on combat el pancatalanisme; és un 

                                                 
    75 Si més no, abans de 1939, podem incloure una relació històrica --feta de memòria-- d'uns quants precedents 

heterogenis que serveixen per a advertir que les relacions internes del valencianisme sempre han comptat amb 
una inestabilitat "conflictiva" sobre quina haguera de ser una de les tres adscripcions nacionals. L'element 
més sensible i autoctonista del valencianisme en moments de crisi serà molt sensible a la manipulació externa. 
Entre aquestes mostres històriques tindrem els següents noms: Francesc Martínez i Martínez (1909), Josep 
Maria Giménez Fayos (1915), Gaetà Huguet Breva (1916), Ignasi Villalonga Villalba (1918), Eduard 
Martínez Sabater (1923), la revista Germania (1925), Josep Maria Bayarri (1928), Rafael Gayano Lluch 
(1930), Nicolau Primitiu (1931), Josep Maria Bayarri (1932), Roger Boty (1933), Francesc Martínez i 
Martínez (1934), Emili Lluch Arnal (1935), Nicolau Primitiu (1936), Francesc Martínez i Martínez (1936) o 
Enric Navarro Borràs (1936). 
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documet inapreciable per estudira l'estat d'esperit d'un sector de públic valencià; si 
algun dia el trobe ja us l'enviaré. Un altre nacionalista valencià és el senyor Nicolau 
Primitiu, un magnífic patriota, la col?laboració del qual no ens manca mai per a 
qualsevol empresa valencianista, però que té la dèria de l'iberisme (és arqueòleg i 
paleotoponimista), i vol que la llengua dels valencians, i la nació valenciana, siguen 
un producte ibèric, aborigen, en l'evolució del qual l'element català a penes hi 
compta. Aquests nacionalistes, a diferència dels regionalistes, senten una gran 
simpatia per Catalunya, malgrat tot". 
 
A banda d'unes altres explicacions que mai s'han d'oblidar, el ben cert és que el 
tipus de resposta de Fuster, la "rèplica" a aquella carta col.lectiva, incidirà d'alguna 
manera en el tradicional conflicte valencià de les relacions entre les tres grans 
sensibilitats. Deixant sense espai aquest sector que reclamava una major atenció 
diferencial (l'ús d'un Regne de València que, com diria Martí Domínguez en 1971 
"no demanava pa") la fractura s'obrirà, la manca d'audiència els indicarà el camí a 
adoptar, i anunciarà conflictes innecessaris. 
 
La polèmica ja estarà servida a la taula. Com diria Nicolau Primitiu, president de 
Lo Rat Penat en 1934 i home de concòrdia, titulant uns articles a El Camí en 
aquella polèmica entre Eduard Martínez Ferrando i Francesc Martínez i Martínez: 
"La discòrdia a la taula del valencianisme vol llançar una poma". Com en tantes 
altres ocasions el valencianisme es trobarà al bell mig de la discussió com una 
moneda de canvi, una excussa per a la divisió, sense que ningú fera una apel.lació 
mínima al diàleg i a la condemna de les hostilitats. Aquella "gran simpatia per 
Catalunya" que Fuster detectava en els "nacionalistes valencians" no 
filobarcelonistes era arrenglerada injustament en l'anticatalanisme. De la cordialitat 
pacífica de l'Exposició del Diccionari en 1951, passàvem deu anys després a una de 
les primeres polèmiques lingüístiques sobre la identitat, origen i denominació del 
valencià. 
 
 
La primera polèmica epistolar sobre la llengua. La conferència de Francesc de 
Borja Moll. 
 
Amb un Rat Penat participat d'una joventut no universitària inquieta pel teatre, 
l'excursionisme, les classes de llengua valenciana i l'estima pel món popular de les 
falles, després de la conferència de Francesc de Borja Moll en l'acte de cloenda dels 
cursos de llengua valenciana en el mes de juny de 1961, s'inaugurarà el gènere 
literari epistolar de les cartes al director que tanta fortuna ha tingut entre nosaltres. 
Diverses cartes s'adreçaran fent al.lusió als termes concrets de la conferència del 
filòleg mallorquí. En aquella ocasió, però, tant Josep Giner i Marco, com a 
president de la Secció de Filologia de Lo Rat Penat com Antoni Igual Ubeda van 
dissoldre la discussió, i només Josep Maria Bayarri es farà ressó de les 
discrepàncies manifestades en els escrits (76). 

                                                 
    76 Amb reserves sobre la procedència casual del que signa la carta com a Un ruzafeño (Las Provincias, 21-6-

1961) Francesc de Paula Burguera ha rememorat aquests incidents i primers assajos de polèmica a, Es més 
senzill..., op.cit. ps. 116-125. 
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Eixe mateix any Miquel Dolç, un home de l'Aula Ausiàs March, serà el mantenidor 
dels Jocs Florals, i les apel,lacions a la possibilitat d'una "nova Renaixença" que 
s'albira seran constants en l'ambient. No obstant el que s'ha comentat, els indicis de 
la polèmica seran percebuts pel Moll "afectat" en una comunicació als lectors de 
Valencia Cultural com un signe de vida i esperança: 
 
"I també us vull dir que la polèmica de què es tracta, fins i tot en el seu aspecte 
d'oposició a coses que jo havia dites, m'ha omplert de satisfacció, perquè ha donat 
fe de l'existència d'una fonda inquietud col.lectiva envers els problemes de la 
llengua. Mentres hi ha inquietud, hi ha vida. Només els morts tenen la quietud 
absoluta. I bés es veu que ni l'esperit ni la llengua de València són morts" (77). 
 
Ningú no s'adonava del perill. Com que es pensava que "només" una certa 
insistència resoldria un problema onomàstic que no era percebut socialment com a 
tal, els prejudicis diferencialistes d'aquell sector que en els anys 40 i 50 havia 
enlairat la bandera de la normalitat estètica i literària quedaven sense un possible 
espai còmode al si de la nova sensibilitat neo-valencianista. La transició 
proporcionaria un nou escenari per a la batalla. 
 
 
La creació de la Fundació Huguet a Castelló: la possibilitat de convivència de 
naus de diferents tendències. 1961-1962. 
 
De tota manera, amb polèmica o no, encara hi haurà plataformes en les que les 
diferents sensibilitats del valencianisme podien haver trobat un lloc per a la 
convivència i esquemes amables per a la discrepància. Reprenent la tradició de les 
entitats de concentració cultural i civil del valencianisme dels anys 30 (el Centre 
d'Actuació Valencianista i PROA) els darrers mesos de 1961 es crea a Castelló la 
Fundació Huguet, "bajo los auspicios del Ayuntamiento de la ciudad hermana, y 
con la finalidad exclusiva de proteger y fomentar el valencianismo en los aspectos 
científico, literario y artístico" (78). 
 
En la percepció de la revista Valencia Cultural, el patrici Huguet havia instituit 
l'entitat amb la finalitat "d'enaltir i conrear la nostra cultura fent a l'ensems pàtria 
valenciana". La fundació serà un "nou puntal de renaixença", i es remarcarà el fet 
que la "Fundació Huguet" estiga administrada i pensada des del desig de cordialitat 
i concòrdia al si del valencianisme, ja que el quadre de marmessors "barreja naus de 
diverses tendències dintre la més noble aspiració cultural i patriòtica" i "esdevé un 
altre, nou puntal firmíssim de la renaixença de la valencianitat". 
 
Entre els membres del Patronat de la Fundació, segons la  voluntat del fundador, 
trobarem barrejats els noms d'Eduard Codina Armengot, Adolf Pizcueta, Joan 
Fuster, Manuel Sanchis Guarner, Xavier Casp, Enric Matalí, Emili Beüt i Josep 
Climent.  

                                                 
    77 Valencia Cultural nº 16, agost 1961. 
    78 Valencia Cultural nº 22, febrer de 1962. 
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La renda anual de quaranta mil duros es considerava suficiente per a garantir un 
llançament de l'entitat "sòlid, digne i eficaç", de forma que es trencaria una situació 
en la que les iniciatives del valencianisme havien estat "mancades dels més 
elementals mitjans per a desenvoldre's". En l'expressió de la notícia de la revista, la 
qual es refereix a la "comunitat valencianista", el valencianisme havia d'estar 
d'enhorabona: 
 
"De qualsevulla manera la comunitat valencianista -no rebutja la "Fundació 
Huguet" el concepte dinàmic VALENCIANISTA front a l'estàtic VALENCIA- 
està d'enhorabona i tornen a somriure-li les perspectives més afalagadores". 
 
No haguera estat difícil intentar la creació de la comunitat valencianista. El dia 26 
de juny de 1962 es produïa la dissolució de la tertúlia animada per Miquel Adlert i 
Xavier Casp, darrera tertúlia en la que estarà present el doctor Sanchis Guarner. El 
sector de patriotes que en 1939 havia intentat aguantar la flama i la continuïtat es 
retirava a un discret segon pla. 
 
 
La manca d'una teoria valencianista completa. 
 
Xavier Ferrè ens ha donar notícia de la correspondència entre Joan Sales i Martí 
Domínguez Barberà (79). En el context d'una certa reivindicació del paper que 
persones com el periodista d'Algemesí (no reconduïbles a la proposta reduccionista 
de "El País Valencià serà d'esquerre o no serà") no van poder jugar i dels seus 
esforços no reconeguts, Ferrè incideix en el fet que en sectors pròxims a la 
democràcia cristiana catalana "es veia l'assaig de Fuster com una lectura 
determinada que calia que fos completada per altres òptiques, fent-se ressó 
d'aquella concepció personal valencianista d'alguns sectors social no estrictament 
universitaris ni ratpenatistes" (80). 
 
La idea haguera estat el tractat de promoure un "contrapès" a Fuster cohesionat per 
les "raons del cor" i amb uns plantejaments "menys racionalitzadors i més apropat 
al sentiment d'alguns nuclis socials" (81). Així, Joaan Sales escriurà i proposarà a 
Martí Dominguez que: "Penso que vostè, Martí, té el deure d'escriure un llibre que 
faci contrapès a Nosaltres els valencians. Ni cal dir que admiro moltíssim Joan 
Fuster -sobretot per la seva penetració intel.lectual, agudíssim; però la seva força 
racionalista, que és molta, fa pensar de vegades en allò que deia Pascal: "Le coeur a 
des raison que la raison ne comprend pas." Si a les raons de de la raó de Joan 

                                                 
    79 Com tantes altres coses, encara resta per fer un estudi biogràfics seriós sobre l'obra i la trajectòria complexa 

de Martí Domínguez Barberà. A banda de l'estudi de Joan Fuster sobre els llibres de Dominguez, Alma y 
tierra de Valencia i El tradicionalismo de un republicano, en el pròleg al llibre de Domènec Valls i Massip Els 
veritables altres catalans, les reflexions que Alfons Cucó li ha dedicat en el darrer llibre i els estudis de Biel 
Sansano, la canviant personalitat periodística i publicística de Martí Dominguez només ha estat escurada per 
a trobar reconeixements de la unitat de la llengua en l'etapa de director de Las Provincias. 

    80 Xavier Ferrè, loc.cit. p. 59. 
    81 Xavier Ferrè, loc.cit. p. 59. 
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Fuster, agudes, però fredes, vostè afegís les raons del cor, tindríem una teoria 
valencianista completa" (82). 
 
Aquesta teoria valencianista completa sense els enfrontaments podria haver estat 
sustentada per la comunitat valencianista dinàmica que haguera arreplegat les 
diferents sensibilitats. No fou així. El "valencianisme de dreta" no pogué ni 
agrupar-se i trobar una expressió política ni tampoc se li facilitaren les coses. 
Francesc Soriano Bueso (83), Martí Dominguez i el tàndem Adlert/Casp, que eren 
els que podien haver-se agrupat no van poder fer-ho, perqué "les relacions 
personals i político-literàries entre ells mateixos no foren especialment fluïdes, cosa 
que òbviament no contribuí excessivament a donar solidesa a una possible, 
hipotètica, plataforma política -o cívica- comuna" (84). 
 
La insistència en l'exclussiu protagonisme de les classes populars en el procés de 
recuperació del valencianisme i en la demostració de que la beneficiària del 
renovellament havia d'estar només l'esquerra o certes actituds personals que se 
n'alegraran de la manca d'estructuració de models alternatius, serà letal anys a 
venir. 
 
Negades les espectatives polítiques, sense audiència pública en les plataformes 
comunes del nou valencianisme, amb un trencament poètic a les portes, i un 
enfrontament polític on el franquisme utilitzarà de bell nou la identitat, s'encetava 
una etapa de silencis. 
 
 

                                                 
    82 Joan Sales, citat per Xavier Ferrè, loc.cit. p. 59. 
    83 Francesc Soriano Bueso havia estat administrador de la revista Cultura Valenciana (1926-1931) i del 

setmanari Acció (1934-1936). Fou protagonista ex Cucó, d'uns "sigilosos contactes" clandestins a la 
postguerra amb membre de la UDC, administrador de la premsa del "Movimiento", propietari de la impremta 
Vives Mora i protector dels escriptors autòctons Enric Valor, Joan Fuster i Vicent Ventura. A causa d'un fosc 
incident mercantil, fou empresonat al costat d'Enric Valor en 1967. 

    84 Alfons Cucó, op.cit. p. 241. 
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La celebració del centenari d'Ausiàs 
March. L'Aula "Ausiàs March". 

 
 

 
"¿És que ara es forja la generació que definirà autènticament 

València?". 
 

Jaume Vicens i Vives. 1960. 
 

 
"17 octubre-Dilluns-Xàtiva 

Tornats a Xàtiva, pugem per dues hores al carrer Blanc i a les vuit 
anem al Círcol Mercantil, on parlo amb catorze o quinze valencianistes 

que en general no saben ni els rudiments de la política". 
 

Josep Pla (1966) (85). 
 
 
L'excussa per a l'inici d'un precari activisme la constituïrà la celebració del V 
Centenari de la mort d'Ausiàs March (86). En ocasió d'aquelles commemoracions, i 
en el marc acadèmic dels cursos de "llengua i cultura valenciana" que havia 
propiciat el catedràtic F. Sánchez Castañer, els joves universitaris tindran l'ocasió 
d'escoltar les poesies d'Ausiàs March a càrrec de Ramon Pejero, Josep Lluís 
Galindo i Josep Alarte, i comentades per Xavier Casp. 
 
Com a conseqüència d'aquella inserció del valencià en els actes públics de la 
Universitat, el 2 de novembre de 1959 es produirà la fundació de l'Aula Ausiàs 
March, que amb vocació de permanència intentava consolidar aquella nova 
presència del valencianisme per a convertir-lo en un lloc d'encontre estable i 
permanent. Els "informes" de Joan Fuster a Vicenç Riera reflexen ja l'existència de 
canvis positius literaris i polítics:  
 
"S'ha produït darrerament una incorporació de joves molt estimable en nombre, 
tots amb ganes de fer coses, i alguns amb capacitat de fer-ne bones. El centenari 
d'A. March ha estat el pretext d'articular algunes manifestacions interessants" (87) 
 

                                                 
    85 Josep Pla, Notes per a un diari, Ed. Destino, 1ª edició, 1986, p. 236. 
    86 Sobre les commemoracions i la "revifalla" valencianista d'aquell any 1959 a la Universitat de València i Lo 

Rat Penat vide: Josep Ballester, Temps de quarentena (1939-1959), Eliseu Climent editor, València, 1992, ps. 
98-100. 

    87 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera. Sueca, 31-XII-1959. 
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Amb una curiosa manifestació de sorpresa, Fuster considerarà que la continuïtat de 
les minories valencianistes "ha rebut una altra solució providencial, quan més 
deseperat semblava" (88). 
 
L'Aula Ausiàs March comença les seues activitats en ocasió del Vè centenari de la 
mort d'Ausiàs March el 1959. Sembla que la idea de l'Aula i l'homenatge serà 
d'Eliseu Climent en una de les tertúlies d'Adlert i Casp: 
 
"Se'm va acudir a mi. Vaig dir que podíem homenatjar Ausiàs March, pronunciant 
el cognom del poeta a la castellana. Miquel Dolç, present en la sessió, quasi em 
mata" (89). 
 
El gran promotor i autèntica alma mater del grup serà l'Eliseu Climent, el qual serà 
l'artífex en gran part de la fusterització de l'Aula. Entre els convidats a les 
conferències, a més dels que referenciem ara mateix, hi haurà Mossén Ballarín, 
Mossén Badés, Miquel Terradell, el catedràtic Jover, i ja en la darrera etapa molt 
més influenciada pel marxisme, Carlos París, Garrido i José Luís Pinillos. Segons 
els testimonis consultats el vertader líder intel.lectual del grup serà Lluís Vicent 
Aracil, la persona més preparada, culta i capacitada intel.lectualment que, no 
obstant això, serà relegat ràpidament a una posició perifèrica. 
 
Adrià Espí, deixeble de Reglà, i amb posterioritat discrepant de Fuster en la 
polèmica de la guia-Destino, El País Valenciano, serà qui faça les funcions de 
cronista i secretari de les activitats de l'entitat. L'"Aula" complirà un gran paper 
formatiu per als joves valencianistes, i serà una plataforma privilegiada per a viure 
els enfrontaments que a partir de 1961 i fins a 1963 assolen internament als 
valencianistes. 
 
Com una mostra del caràcter "pacífic" de les seues activitats, i de la "ideologia" que 
es transmitia, ens hem decidit a detallar alguns dels conferenciants i els temes de les 
seues intervencions. 
 
Així, el pare Miquel Batllori (maig-1960), sobre "Joan Maragall i Miquel Costa 
davant la crisi de 1909", i l'actuació el mateix mes de "tres jóvenes poetas 
valencianos", Joan Ribera, Emili Rodriguez Bernabeu i Lluís Alpera (90). 
 
Rafael Ferreres i Miquel Dolç en un homenatge a Joan Maragall, i un recital poètic 
a càrrec del "rapsoda" Ramon Pelegero i un Lluís V. Aracil que pronuncia unes 
paraules on descriurà "el programa de actividades del Aula para el presente curso" 
(91). 
 
Jordi Carbonell, de l'Institut d'Estudis Catalans, sobre "La revolució literària de 
Joan Roig (sic) de Corella" (92). El doctor Joan Ferrando Badia intervindrà en el 

                                                 
    88 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera. Sueca, 31-XII-1959. 
    89 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz. Juliol 1994. 
    90 Valencia Cultural, nº 2, juny 1960. 
    91 Valencia Cultural, nº 8, desembre 1960. 
    92 Valencia Cultural, nº 11, març 1961. 
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mes de maig per a parlar sobre "Les autonomies regionals en la Constitució Italiana 
de 1946" (93). 
 
En octubre de 1961, l'Aula celebrà una jornada "d'exaltació" en memòria del poeta 
català Josep María de Sagarra, on intervingué "con gran éxito el poeta Lluis 
Aracil", que dissertà sobre el tema "Josep Maria de Sagarra, davant nosaltres" i el 
catedràtic doctor Miquel Dolç sobre "Sagarra, la veu d'un poble". 
 
També en octubre es celebra un recital poètic de la poetessa alcoiana Isabel Clara 
Simó. L'apertura del nou curs acadèmic de l'Aula Ausiàs March anirà a càrrec del 
professor Manuel Sanchis Guarner, el qual pronunciarà una conferència "sobre la 
expansión medieval de nuestra lengua" (94). 
 
El dia 13 de desembre de 1961 la conferència anirà a càrrec del doctor Joan Reglà, 
catedràtic d'Història i degà aleshores de la Facultat de Filosofia i Lletres, sobre el 
tema "La concepció cristiana de la Historia" (95). La pluralitat de les persones 
convidades fou amplíssima. En el mes de febrer de 1962 també hi diria la seua 
Miquel Adlert Noguerol, amb una conferència sobre el tema "El si i el no del Dret 
Valencià", presentada pel doctor Miquel Dolç (96). Segons sembla, a través de 
Miquel Adlert, el tradicionalista i carlí Francisco Elías de Tejada impartirà una 
conferència que serà molt polèmica i que serà la causa del trencament entre molts 
dels joves de l'Aula i el seu acostament a Fuster. 
 
Durant l'any 1963, pronunciaran conferències Josep Raga Gil ("L'Informe del Banc 
Mundial i l'economia valenciana"); el professor Sanchis Guarner sobre 
"L'evolució de la llengua literaria en els escriptors valencians de la Renaixença"; el 
rector de la Universitat José Corts Grau ("Luís Vives y Valencia").  
 
La cobertura legal i acadèmica que l'Aula proporciona al grup incipient de joves en 
aquests anys de primeres exposicions públiques d'unes noves reflexions tan 
incipients com la pròpia apertura al món dels joves estudiants es reflexarà en unes 
altres activitats "difusionistes".  
 
En tot cas, caldrà destacar que l'"Aula" no fou, ni de bon tros, un instrument 
clandestí o il.legal. Es una de les plataformes que els joves "neovalencianistes" 
utilitzaran per a consolidar-se com a col.lectiu. La protecció que ofereix la 
Universitat de València i els professors que hi participen  (Julià San Valero Aparisi, 
Joan Reglà Campistol, Miquel Dolç, Miquel Tarradell, José María Jover o 
Francisco Murillo Ferriol) pel que fa a les aules on es celebren les conferències o la 
difusió en la premsa de les activitats serà la que els permetrà servir-se'n d'aquest 
lloc d'encontre per a modular el seu discurs, definir-se ideològicament i relacionar-
se. 
 

                                                 
    93 Valencia Cultural nº 14, juny 1961. 
    94  Valencia Cultural nº 20, desembre 1961. 
    95  Valencia Cultural nº 21, gener 1962. 
    96  Valencia Cultural nº 23, març 1962. 
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Al voltant de les activitats de l'"Aula", també s'intentarà un assaig de "difusió 
comarcal" i propagandista del grup. Així, l'any 1961 es celebren conferències a la 
societat cultural ABC de Catarroja (segurament gràcies a la influència dels germans 
Josep i Rosa Raga), que ressenyem per constituir uns apreciables indicis dels temes 
i les preocupacions de la nova joventut universitària (97). Així parlaran Joan 
Francesc Mira sobre Europa: present i futur; Lluís Alpera sobre La llengua dels 
valencians, i Josep Raga Gil sobre Perspectives econòmiques d'Europa. 
 
A la Facultat de Filosofia i Lletres també s'organitzaran uns col.loquis universitaris 
amb el lema genèric de Panorama de les idees al llarg del curs acadèmic 1961-
1962, on participaran conjuntament estudiants i professors. Intervindran Joan Reglà 
sobre Problemes de la història contemporània, el jove Manuel Ardit sobre Toynbee 
i la crítica d'Ortega, Lluís Aracil sobre La poesia social nord-americana, Joan 
Lacomba sobre la Temàtica actual de la creació artística, J. García Molina sobre la 
SIgnificació de l'existencialisme, Joan Francesc Mira, Les arrels filosòfiques del 
marxisme, Josep Lluís Blasco sobre La filosofia i la religió, Enric Llobregat Conesa 
sobre les Perspectives de l'arquitectura actual, Josep Lluís Roig sobre les 
Direccions de l'escultura d'avui, Joan Juan Barberà sobre El concepte d'història 
avui, i el pintor elxà Monjalés sobre Problemes de la pintura contemporània (98). 
 
Si parem una mica l'atenció sobre els temes exposats en conferències i col.loquis, 
una mínima part estarà dedicada a l'exposició de qüestions associades a la temàtica 
"vernacla". Actualitat, contemporaneïtat, l'"avui", el present, l'existencialisme, la 
poesia social o les tendències estètiques modernes seran les que preocupen uns 
joves en els quals no podrem dissociar el desig d'arrelament i la preocupació per 
vincular-se al present més immediat. 
 

                                                 
    97 Prenem les dades de Xavier Ferrè, loc.cit. p. 43. 
    98 Xavier Ferrè, loc.cit. ps. 43-44. 
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El trencament i la fractura poètica. L'Antologia Poetes universitaris 
valencians (1962). 
 
L'any 1962, l'Editorial L'Estel (99) publicava l'antologia poètica Poetes universitaris 
valencians a cura de Manuel Sanchis Guarner, qui també farà la presentació del 
recull. L'adjectiu del llibre és el reflex de la consideració acadèmica que 
cohesionava el grup, no decantat encara per l'aposta estètica pel realisme, com en la 
que en 1966 coordinarà Lluís Alpera (Antologia de la poesia realista valenciana), 
per a la revista Identity Magazine. 
 
Sembla que la presentació de l'obra a Lo Rat Penat es va fer coincidir amb un 
col.loqui amb poetes ja consagrats i afectats per un altre tipus de sensibilitats 
poètiques, com Xavier Casp. En el transcurs de l'acte es va produir un cert 
enfrontament, tens, entre els antologats i els membres de les generacions anteriors, 
que hagué de ser moderat en algun dels seus excessos per l'antologador Manuel 
Sanchis Guarner, home més moderat davant les impestuositats verbals, amic 
personal de Xavier Casp i potser encara pròxim a alguna de les activitats dels 
membres del grup Torre. 
 
El grup de l'Editorial Torre (fundada en 1944), amb la seua col.leció "L'Espiga", es 
convertí des de l'any 1949, quan es publica el primer número de la col.lecció 
(Raïmet de pastor, de Josep Sanç Moia), en una plataforma per a la captació per a la 
literatura autòctona de joves literats valencians, prescindint en moltes ocasions de 
la seua qualitat literària només pel fet de vincular-los al valencianisme, veurà com 
desapareix la seua capacitat de seducció estètica. Era una altra editorial, L'Estel 
(amb Pizcueta, Fuster i Sanchis), qui es guanyava els joves poetes universitaris. Els 
Aracil, Alpera, Alfons Cucó o Emili Rodríguez Bernabeus abandonen aquella 
inicial plataforma d'expressió poètica on els dos darrers havien vist aparèixer els 
seus primers versos (100). 
 
Com diu Xavier Ferrè: "Aquella concentració de 1962 no acabaria de reflectir una 
homogeneïtat en els interessos lírics d'aquells nou participants. La trajectòria 
posterior va reduir a dos components d'aquella reunió (E. Rodríguez Bernabeu i L. 
Alpera) la continuació en el conreu de la versificació. El que sí que cohesionava 
aquell aplec generacional era el comú d'interessos ètics que els unia, i que Sanchis 

                                                 
    99 Un grup format per Francesc Soriano Bueso, Manuel Sanchis Guarner, Adolf Pizcueta, Joan Rigal i Joan 

Fuster, segurament amb el patrocini de Joaquim Reig recuperarà el nom i les activitat de la vella editorial 
valencianista naixcuda en 1929. Amb un sentit divulgatiu, l'editorial tractarà de publicar llibres populars i 
"bàsics" com ara La llengua dels valencians de Sanchis o l'Aproximació a la història del País Valencià de 
Reglà. En 1971, un representant de L'Estel contestava la pregunta sobre el tipus de públic a qui s'adreçava 
l'editorial, tot diguent que: "Interessa el públic universitari i els antics valencianistes supervivents d'una 
época, que conserven la fe i que potser poden reorganitzar-se per un camí associacionista". Les editorials 
valencianes, a examen. Gorg nº 16, febrer de 1971, p. 18. 

    100 Al marge dels literats ja consagrats, la col.lecció publicarà de 1949 a 1965, les primeres composicions i 
provatures literàries de Joan Fuster, Maria Beneyto, Vicent Andrés Estellés, Josep Iborra, Francesc de Paula 
Burguera, Francesc Codonyer, Alfons Cucó o Emili Rodríguez Bernabeu. L'Editorial Torre serà la plataforma 
editorial que assegurarà el sentit de la continuïtat des dels anys 40 als anys seixanta. Una lectura de la 
nòmina d'autors publicats contrasta amb les explicacions habituals de tancament de Miquel Adlert respecte a 
Xavier Casp. 



Benito Sanz Díaz / Miquel Nadal Tàrrega 

 

 67

Guarner, en el pròleg de l'obra, concebia com a "combat" a "la injustícia, la 
frivolitat, el preciosisme", "sense caure en el cinisme ni en l'escepticisme" (101). 
 
El final del trencament estètic amb les noves generacions per part d'un Casp que en 
1962 havia publicat el mal entés llibre Jo, cap de casa, serà de tots conegut. L'estiu 
de 1962 es posava fi a les tertúlies. En 1965 desapareixia la col.lecció i arran de la 
promulgació de la Llei de Premsa desapareix l'Editorial Torre, ja que la llei exigia a 
les editorials finalitats comercials. 
 
 
La vinculació del jove Alfons Cucó al grup Torre. 
 
En efecte, en 1960, Torre publicarà el primer i únic llibre ("tremolós de joventut i 
vibrant d'il.lusió" (102)) de poemes del jove Alfons Cucó. El poemari de Cucó, 
Lluernes tan sols, es convertirà en el núm. 42 de la Col.lecció "L'Espiga", i serà 
prologat pel mateix Xavier Casp en uns termes molt afectius ("em cal dir, ací, que 
un jove amic meu és poeta") que demostren la intensitat de la relació que manté 
Alfons Cucó amb la tertúlia. Alfons Cucó com a poeta no participarà de les 
tendències realistes i de la poesia social, sinó que es decantarà per una poesia lírica  
lirisme pur. Com dirà d'ell Xavier Casp: 
 
"Crec haver dit, potser sense dir-ho, que aquest jove amic meu és un poeta 
exactament líric, d'un lirisme prim, de ploma d'ala; un lirisme que té la raó 
involuntària d'ésser-ho per necessitat, un lirisme que del ritme d'ulls enfora mussita 
el poema cor endins; un lirisme que el fa creure, com Gabriela Mistral, que 'una 
cançó és la ferida d'amor que ens obrin les coses' " (103). 
 
Xavier Casp apostarà per un Alfons Cucó poeta, perquè en la seua actitud de poeta, 
Alfons Cucó: "Ja té la lluita marcada, la poètica lluita de triar, entre la humana 
estelada, quins estels són lluernes tan sols i quins estels són estels veritables" (104). 
 
Alfons Cucó destacaria en activitats culturals i en la cançó, i no per la seua activitat 
política. Diversos antics militants del PSV el recorden com una persona dedicada a 
la cultura: "Dèia sempre que ell estava fet més per a la literatura que per a la 
política. Escrigué un llibre de poesíes que li publicà Xavier Casp. De broma li 
dèiem "Estic cansat de caminar", per un dels seus poemes que començava així. En 
l'activitat política intervenia poc, "i de fet estigué menys d'un any en el PSV", 
segons el testimoni de Vicent Alvarez (105). 
 

                                                 
    101 Xavier Ferrè, op.cit. p. 55. 
    102 Xavier Casp, "Pròleg" a Lluernes tan sols, Ed. Torre, València, 1960, p, 9. 
    103 Xavier Casp, "Pròleg" loc.cit. p. 8. 
    104 Xavier Casp, "Pròleg", loc.cit. p. 10. 
    105 No obstant això, i de forma curiosa, en els arxius de militància del PSOE federal, Alfons CUcó consta com a 

militant del PSOE des del 1964, a pesar que la seua vinculació al PSV fou més aviat escassa i més cultural que 
política. S'integrà a la vida orgànica partidària en 1975 en el grupúscul universitari "Socialistes Valencians 
Independents" (SVI), en el qual militàven un total de 13 persones (vide "Los socialistas en el País Valenciano", 
ja citat, pp. 102 iss.), per a passar a Convergència Socialista del País Valencià (CSPV), i en juny de 1976 
integrar-se en el segon PSPV (en procés de convergència). 



El Partit Socialista Valencià, mès que un partit 

 

 68 

El poema pel qual es coneixerà a Alfons Cucó serà el que reproduïm tot seguit: 
 
CANSAMENT 
 
Estic cansat, cansat de caminar 
vora un camí tan llarg i tan boirós; 
tot és anar, anar i més anar, 
sense trobar repós amarg ni dolç. 
Estic cansat, cansat de caminar. 
 
Passa corrent, molt prop del meu costat, 
tot un ramat de gent sense esperit; 
jo no sé si els menyspree o els envege 
llur falta d'esperit. 
 
Més jo seguesc cansat, ferit, enamorat. 
Enamorat d'això, d'un impossible, 
d'un núvol que es desfà quan plou; 
el camí és llarg, molt gran i molt terrible 
i jo estic massa cansat de caminar. 
 
Alfons Cucó, nascut a València l'any 1941, s'autoproclamarà l'inventor del nom del 
grup 41, i declararà en l'entrevista a Soriano Bessó, una vegada publicat ja "El 
Valencianisme polític" que en el col.legi dels jesuïtes va començar "a descobrir un 
fum de coses importants: les coses que no m'agradaven gens", i que arriba a la 
Facultat per a cursar la llicenciatura en Història: 
 
"als començaments dels anys seixanta, [quan] tot just s'encetava un 
redescobriment de la cultural del País. Vaig assistir, ben de prop, a la fundació de 
l'Aula Ausiàs March, al naixement de les primeres publicacions universitàries 
"nostres": Diàleg i Concret, a l'eufòria de les primeres "rutes"... Algun dia caldrà, 
potser, explicar detalladament aquests moments". 
 
De tota manera, uns altres testimonis dels seus coetanis, com ara Eliseu Climent, 
Valerià Miralles, Vicent Alvarez o el mateix Max Cahner relativitzen el grau de 
participació i activisme cultural i polític de l'Alfons Cucó dels anys 60. No deixa de 
ser significatiu que Joan Fuster no l'incloguera entre els representants del "neo-
valencianisme" de l'excursió patriòtica dels 13 en 1960 a Catalunya. Cahner, per 
exemple destacarà que Alfons Cucó signava tot a "Serra d'Or", "un manifest i el seu 
contrari; era menys polític i més universitari" (106). Així, sembla ser que en el 
moment en que el grup d'universitaris féu l'adquisició de la ciclostil, una 
"vietnamita" per a les tasques de propaganda i agitació, Alfons Cucó es donà de 
baixa de l'Aula a causa dels seus temors i prevencions respecte de la legalitat 
d'eixes operacions "editorials". El mateix faria en el PSV, segons recorden alguns 
dels seus companys del PSV, alegant que abandonava el partit -1965- per a 

                                                 
    106 Entrevista amb Max Cahner el 10 de maig de 1994. 
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"dedicar-se a la poesia i a l'amor". Així, per exemple, ja no participarà en les 
pintades de "Parlem Valencià" i "Valencians unim-nos". 
 

 
 

Alfons Cucó pronunciant el parlament en l’homenatge a Xavier Caps i Miquel 
Adlert, en 1960 

 
 
El pas a la política. 
 
La generació universitària pensada per Fuster com un instrument de resolució dels 
problemes de compatibilitat entre els dos grans sectors enfrontats del valencianisme 
enfrontats en els 40 i 50, germinava en 1959, encentant ràpidament una vocació per 
expressar-se políticament. Com diria Fuster, "sota la calma superficial del 
franquisme, s'havia gestat un corrent d'opinió amb "idees clares" sobre el futur del 
poble valencià. No passava de ser, aleshores, un moviment tímid, de pobra força 
numèrica i fonamentalment covada a les aules de la Universitat. Aquesta vegada, el 
clima odiós de la dictadura franquista ajudà a una represa de "consciència nacional" 
més aguda i més decidida" (107).  
 
Coincidint amb els canvis dels anys seixanta, una dècada prodigiosa en molts altres 
aspectes, el moviment tímid d'estudiants a la Universitat de València, al que "el 
clima odiós" de la Dictadura conduirà a la valencianització, havia començat a donar 
les primeres passes. En una València que encara utilitzava l'Albereda per a secar 
l'arròs mentre des de l'Estació d'Aragó es dibuixava el perfil del gran edifici de la 
plaça d'Amèrica, confrontant la tradició i la modernitat, una batalla amb errors 
irreparables començava a plantejar-se. 
 
Si en 1859, aquells primers Jocs Florals havien donat uns fruïs políticament tan 
esquifits, cent anys després, el centenari de la mort d'Ausiàs March aportaria unes 
altres conseqüències. 

                                                 
    107 Joan Fuster, País Valencià, perqué, Ed. Tres i Quatre, València, 1982, ps. 24-25. 
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11 
 

El Front Marxista Valencià (FMV). 
 
 
Els nacionalistes valencians (MOSCA, ASV), més tard socialistes nacionalistes 
(PSV), mai mantingueren relacions amb els comunistes del PCE. En aquesta etapa 
inicial i fins els inicis de la transició democràtica, el PCE mai considerà la qüestió 
nacional en el País Valencià, sinó com una qüestió "petitburgesa".  
 
Una de les singularitats del nacionalisme valencià -tant el del Front Marxista 
Valencià-, com el del socialista -PSV- serà el sorgir i desenvolupar-se al marge dels 
comunistes, omnipotents en totes les esferes de la lluita clandestina espanyola. 
 
Hi hagué un primer intent de recuperar un cert nacionalisme a través d'un menut 
grupúscul de majoria universitària-, en crear-se el Front Marxista Valencià (FMV). 
El FMV es crea en 1958, i no arriba a agrupar més enllà d'una dotzena de militants 
(108). La seua ideologia era valencianista i marxiste comunista. "Defeníem el 
nacionalisme valencià, els Països Catalans, el ser una nació", conta Enric Tàrrega. 
El FMV mantindria contactes amb el PCE (Màrius Garcia Bonafé i Jaume Pérez 
Montaner), i amb el PSUC, sense aplegar a integrar-se, pel rebuig comunista al 
nacionalisme valencià. 
 
Anys després, el PSV tindria contacte amb alguns militants del PCE, com Jaume 
Pérez Montaner o Francesc Codonyer, que tractaríen de crear un partit comunista a 
València, semblant al PSUC català. Arribaríen a teoritzar-lo en la revista "Nous 
Horitzons" que editaba el PSUC a Mèxic, però el PCE es negaria, per afirmar que 
el País Valencià no formaba part de Catalunya, apunta Vicent Alvarez. 
 
El PSV viuria sempre al marge dels comunistes del PCE que actuaven a València. 
Entre ells els contactes i les relacions polítiques seran pràcticament nul.les o 
inexistents. 
 
 
 

                                                 
    108 El formaven Eugeni Boscà, els estudiants Josep Lluís i Francesc Codonyer, Francesc Cueva Mir, Josep Sala -

després de CC.OO-, Domènec Serneguet Navarro -representant-, Sebastià Ariño -empleat de banca-, Antoni 
Bargues -joier-, Albert Thous, nèt de Maximilià Thous i fill del que fóra concejal de cultura de l'Ajuntament de 
València durant la II República, Josep Giner -locutor de ràdio-, Enric Tàrrega Andrés i algún altre. Els 
impartia nocions de teoria marxista Josep Iborra, en una època en que aquesta classe de literatura estava 
prohibida. Informació facilitada a Benito Sanz per Enric Tàrrega en 1990. 
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1 
 

El context econòmic, polític i social dels 
anys 60. 

 
 
Els anys seixanta suposen l'inici de l'emergència d'una "nova tradición democrática 
en la España contemporánea" (Pérez Díaz, V., 1993:54). Després de la guerra civil 
espanyola, els anys 40 i 50 seran anacrònics i patètics si agafem com a referència 
les democràcies europees. Franco, un dictador militar, "por la gracia de Dios", amb 
el recolzament de l'exèrcit, l'Església catòlica, els empresaris i una gran part dels 
xicotets i mitjans llauradors i capes urbanes, s'ha erigit en un poder únic. 
L'aïllament exterior d'Espanya després de la derrota del nazisme alemany i el 
feixisme italià abocarà Espanya a accentuar el seu caràcter de societat agrària, amb 
tècniques de producció arcaiques, un oratge poc favorable, baixos rendiments i 
excés de població. El capital era escàs, el que dificultava les importacions, al 
mateix temps que provocava una dèbil demanda del consum interior. 
 
La dècada dels anys 50 suposarà un lent obrir-se a l'exterior d'Espanya a través de 
l'entrada en l'ONU, la signatura del tractat amb els EE.UU. i els acords amb la 
Santa Seu entre altres aspectes. La data que marca el canvi de rumb de l'Espanya 
franquista serà l'any 1959, amb l'aprovació del Pla d'Estabilització, amb el que els 
tecnòcrates de l'Opus recondueixen l'economia espanyola per tal d'adaptar-la 
plenament al context capitalista europeu i americà. El franquisme, tancat en una 
economia autàrquica en els anys 40, es veurà obligat com una necessitat a integrar-
se en el mercat internacional i a obrir la seua economia a l'exterior. 
 
En els anys 60 es produiran canvis de tot tipus. L'estructura agrària es modifica i 
una part important dels antics llauradors i jornalers passa a engrossar els rengles del 
proletariat industrial i els servicis, provocant el creixement vertiginós de les ciutats i 
despoblant el camp. Milions d'espanyols emigren a les ciutats i fora de les 
fronteres. França, Holanda, Alemanya, Suissa i altres països europeus reben a 
centenars de milers d'immigrants econòmics. 
 
Els anys 60 arribaran a Espanya milions de turistes, en especial a les costes 
mediterrànies. Amb el turisme arriben noves divises. Al mateix temps s'incrementa 
de forma extraordinària l'afluència de capital exterior. Espanya s'industrialitza, 
creix el consum intern i augmenta el nivell de vida dels espanyols. 
 
L'emigració a Europa, la vinguda dels turistes a Espanya, el creixement econòmic, 
l'afluència de mercaderies i persones, etc., permetran el trencament del fort 
aïllament del primer franquisme i el que els espanyols vagen coneguent l'Europa 
democràtica, la seua cultura i forma de vida. Milers d'estudiants universitaris 
viatgen cada any a l'exterior. 
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En aquest context creixerà el conflicte econòmic, polític i social que en els decennis 
anterior no s'havia pogut manifestar. Creix l'afiliació sindical dels treballadors a 
plataformes com les Comissions Obreres (CC.OO.) o la Unión Sindical Obrera 
(USO), llavors cladestines i amb elles les vagues. La conflictivitat universitària 
s'accelera i els professionals, intel.lectuals, i les persones vinculades al món de la 
cultura inicien una etapa de movilització i protestes contra el règim franquista. 
 
D'alguna manera comença a superar-se el conflicte republicà de les "dues" 
Espanyes, si bé el record de la guerra civil segueix latent i atiat per les distintes 
parts, però el context internacional i intern es modifica a marxes forçades. Com 
assenyala Victor Pérez Díaz sobre aquests anys: "Franco entendía poco de 
economía, y no supo ponderar la importancia del descontento de los estudiantes, la 
movilización de los trabajadores y el renacimiento de los sentimientos regionalistas 
y nacionalistas" (109). 
 
El franquisme es veu obligat a modernitzar-se a partir de 1959, i la vella guardia del 
règim va sent substituïda per equips de persones amb un altre tarannà més 
tecnocràtic, expressió política de l'ascens de l'Opus Dei en el govern; Alberto 
Ullastres o Laureano López Rodó són els primers a incoporar-se al govern, 
procedents de l'Opus. 
 
A partir dels anys 60 és possible fer nous plantejaments en un context molt menys 
tancat i repressiu que el precedent i serà així com algunes corrents ideològiques, 
polítiques i culturals s'obrin pas, emergeixen, i s'inicien canvis fonamentals a tots 
els nivells. 
 
En el País Valencià serà possible que apareguen en aquests anys una presa de 
consciència del fet nacional valencià, que es desenvolupa lentament, però que ja 
serà percebut com a irreversible. Així, Victor Pérez Díaz afirma que són els anys en 
què apareixerà una "nova tradició democràtica" a Espanya. També podem afirmar 
ací que a nivell valencià es crearà una nova "tradició" valencianista moderna, 
vinculada a un context més ampli -Catalunya-, sense vinculacions amb el 
valencianisme republicà o el que desenvolupa sota el primer franquisme, al mateix 
temps que socialista i progressista, com veurem a continuació. 
 

                                                 
    109 Victor Pérez Díaz. La primacía de la sociedad civil. Alianza Editorial. Madrid, 1993. p. 54. 
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2 
 

Els inicis del socialisme valencianista. 
 
 
2.1. Els Jesuïtes de la Gran Via. 
 
En aquest context de canvis econòmics, polítics i socials a principis dels anys 60 va 
a aparèixer una generació nova, amb altres característiques en gran part diferents al 
que havíen estat la dels anys 40 i 50.  
 
Tenint la Universitat de València com a punt d'encontre, uns grups de joves 
estudiants van anar aglutinant-se al voltant d'unes idees i a una forma de vida 
diferent a les generacions precedents. Tenen com a característiques el seu origen 
social de classe, la seua procedència de la petita i mitjana burgesia valenciana; la 
majoria d'ells viu a València, o procedeix de nuclis importants de població, 
pròxims en molts casos a la capital. La gran majoria d'ells procedeixen -com és 
habitual en l'época- de col.legis religiosos; en el cas que ens ocupa part dels 
estudiants han estudiat en els jesuïtes de València, i tenen una profunda educació 
catòlica. 
 
El col.legi de Jesuïtes de la Gran Via Ferran el Catòlic influirà de forma 
significativa en l'incipient nacionalisme valencià dels grups d'estudiants, que passen 
després a la Universitat (110). 
 
Rafael Ninyoles declararà respecte de la seua participació en les iniciatives dels 
anys 60 que: "El meu accés personal al problema potser il.lustra una situació 
insòlita fins fa poc, com tu saps, i que ensenya l'escás interès determinat de les 
experiències biogràfiques. La meua llengua materna ha estat el castellà, procedeixo 
del casc urbà de València, de la classe mitjana, i vaig ser criat als jesuïtes que, 
casualment, pel que jo sé, implantaren la castellanització cultural en l'educació, en 
alguns àmbits de l'àrea catalana. El valencianisme mai no ha constituït per a mi una 
inquietud privada, sinó un problema públic" (111). 
 
La societat valenciana comença a obrir-se molt lentament, en un ambient 
extremadament tancat durant les dues dècades anteriors. Als inicis dels anys 60 hi 
ha nuclis de joves universitaris que busquen obrir perspectives, que no han conegut 
la guerra civil, i que descobreixen l'existència del País Valencià, i d'una nacionalitat 
pròpia, al mateix temps que van coneguent la política, la naturalesa represiva del 

                                                 
    110 Ramir Reig, jesuïta, i Josep Picó, ex-jesuïta, assenyalen que aquests estudiants de col.legis religiosos, "En cap 

moment i sota cap concepte els alumnes no podíen arribar a la sospita que eren ciutadans d'un país amb una 
llengua i una història pròpies. Els educadors sabíen molt bé amb qui es jugaven els diners. En un país de 
súbdits el burgés és virrei. En terra de muts es parla castellà. Ensenyar altra cosa hauría estat revolucionari i 
els col.legis eren per a transmetre i perpetuar en els fills la ignorància culpable dels pares". Feixistes, rojos i 
capellans. Esglèsia i societat al País Valencià (1940-1977). Ed. Moll. Palma de Mallorca, 1978, pàg. 159. Els 
jesuïtes seran, una vegada més, una excepció en aquest context d'un nacional-catolicisme estricte. 

    111 Soriano Bessó, J.Mª, op.cit. 
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franquisme, i la necessitat d'una resistència i un enfrontament actiu i compromés 
amb eixa dictadura. Es un procés lent, però imparable, que es desenvolupa en els 
primers anys 60, i que anirà ideologitzant sectors cada vegada més grans dels 
estudiants universitaris valencians. Si en la major part d'Espanya, eixa politització 
és antirègim, en el País Valencià tindrà també un component de recuperació 
nacional, de "fer País". Aquest nucli de joves universitaris es veuran "mobilitzats" 
per la idea del nacionalisme valencià, la pertanyença del País Valencià a l'àrea 
cultural, social i lingüística dels Països Catalans; més influït per la resistència de la 
Catalunya moderna, i pràcticament al marge de la tradició valencianista del període 
anterior a la guerra civil. 
 
El nacionalisme valencià que va generant-se en els 60 té una alta component 
catalanista, i és al mateix temps moderat, dotat d'un nivell important d'ambigüitat 
ideològica en els seus inicis, i fins i tot una vegada creat el Partit Socialista 
Valencià. Josep Vicent Marqués -militant del PSV- i Vicent Garcés -dirigent del 
SDEUV en l'Escola d'Enginyers Agrònoms- escriuen en l'editorial Ruedo Ibérico 
sobre el socialisme nacionalista dels 60, i sobre el caràcter catalanista moderat del 
PSV: 
 
    "Es un partido de composición heterogénea y de definición ambigua respecto a 
esta cuestión, así como con respecto a las demás. Esta característica le permitió una 
cierta eficacia de cara a una primera etapa de movilización, pero encerraba los 
gérmenes de su posterior desintegración como grupo político." (112) 
 
 

                                                 
    112 "El País Valenciano. Problemas de la revolución socialista". Horizonte Español. 1972. pàg. 71. Volum II. Ed. 

Ruedo Ibérico. París, 1972. Marqués i Garcés utilitzaríen com a pseudònims els noms de Vicent Peris i 
Guillem Sorolla. Segons conta Vicent Garcés: 
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2.2. "El viatge dels 13": l'excursió "patriòtica" a Catalunya. L'"Informe" de 

Joan Fuster.  
 

"¿Es que ara es forja la generació  
que definirà autènticament  València?" 

 
Jaume Vicens Vives. 1960. 

 
"Són universitaris que treballen força i fan coses que semblen 
impossibles en la València de 1962. La Universitat mai no havia 
fet la impressió, mirada de lluny, de tan catalanitzada com avui 
[...] Aquests xicots fan versos, és clar, però fan moltes coses més 
que versos. Hi tinc molta confiança, és una joventut magnífica. 
Però ningú no podria preveure els que donaran de si en el futur 
[...] És una modesta efervescència, modesta però certa, que 
podria multiplicar-se si disposàvem de mitjans, naturalment"  
 

Joan Fuster a Josep Pla. 1962. (113). 
 

 
 
El viatge dels 13 patriotes a Catalunya, acompanyas de Joan Fuster. 1960.  
Al Parc Güell. De Ezquerra a dreta: Aracil, García Bonafé, R. Martinez, Ll. 
Viciano, Ll. Alpera, Orioñ Bohigas, E. Climent y Ll. Monferrer. El Temps. 

                                                 
    113 Carta de Joan Fuster a Josep Pla. Reproduïda en Josep Pla, Homenots (novena sèrie), Barcelona, Selecta, 

1962. ps. 77-78. Citat per Max Cahner, 1993: 249. 
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D'acord amb els plantejament que mantenim, des de l'assumpció del protagonisme 
de Fuster en la consolidació d'una nova generació al marge de les "baralles" del 
món del valencianisme anterior a la guerra, vinculada a la Universitat i "nova", és 
evident que es produirà una vinculació a Catalunya. Les relacions culturals i 
polítiques entre els nacionalistes valencians i la resistència nacionalista catalana és 
una de les claus que ens explica i ajuda a entendre els trets essencials del 
"neovalencianisme" dels anys 60. En tot cas, creguem imprescindible advertir que, 
d'acord amb els testimonis coetanis, la vinculació meditada en els viatges a 
Catalunya es farà no només com una recerca "nacional", sinó també com una forma 
d'acostar-se a una societat civil més estructurada, a una societat amb una altra forma 
d'entendre la vida. 
 
"El viatge a Catalunya suposà un canvi de rumb nacional del País Valencià -apunta 
Eliseu Climent-. Part dels que vam anar havíem estudiat el batxillerat als Jesuïtes, 
amb professors que eren sacerdots catalans, tots de Barcelona, fills de la burgesia 
catalana dels anys 40 i 50. Això ens influí a Hernandis, Aracil, a d'altres, i a mi 
mateix. Allà s'inicia la nostra vinculació amb Catalunya" (114). 
 
Les relacions culturals i polítiques entre els nacionalistes valencians i la resistència 
nacional catalana van a ser una de les claus per a entendre la ideologia del 
nacionalisme valencià. Catalunya sempre ha estat el punt de referència del 
nacionalisme valencià bàsicament en els anys 6o i 70. 
 
 
El nacionalisme català sempre havia estat molt més estructurat, organitzat i definit 
quant als seus objectius a curt, mitjà i llarg termini. A la II República, Catalunya 
comptarà amb un govern propi, la Generalitat, i un Estatut d'Autonomia, des de 
1932. 
 
L'interés per la qüestió nacional valenciana en els estudiants universitaris serà la raó 
per la qual, a partir de 1955, es produeixen contactes amb la resistència nacionalista 
catalana. El contacte més important i sense dubte decissiu tindrà lloc en la setmana 
santa de 1960. El 17 d'abril d'aquell any, un grup de 13 joves universitaria realitza 
un viatge "iniciàtic", preparat durant alguns mesos, i que duraria tota una setmana. 
 
La història de l'organització d'aquest contacte de valencians a Catalunya, el seu 
oríge, promotors, participants, desenvolupament i conseqüències, té gran interés per 
a conèixer el context i circumstàncies en que va a fomentar-se el socialisme 
nacionalista posterior. 
 
Una de les claus és Miquel Tarradell Mateu, catedràtic d'Arqueologia, Epigrafia i 
Numismàtica de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, i 
aleshores impartia cursos de doctorat sobre arqueologia romana a Espanya, i dirigia 
excavacions en diversos llocs del país. Tarradell havia dirigit el Museu 

                                                 
    114 Entrevista amb Benito Sanz. Juliol de 1992. 
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d'Arqueologia de Tànger al Marroc, llavors colònia espanyola, i en obtenir plaça a 
València, s'apropava físicament a Catalunya, i així podia mantenir els contactes 
amb la terra de procedència i amb la que l'uníen estrets llaços d'amistat i 
identificació ideològica amb sectors del nacionalisme resistent. 
 
Tarradell va a veure's gràtament sorprés per l'existència de nuclis d'estudiants 
inquiets, i amb ganes de prendre contacte amb altres realitats, entre elles la qüestió 
nacional. Tarradell, en els seus contactes amb els catalans Joan Perucho, Montserrat 
Martí, Manuel de Pedrolo, Joan Triadú, Ramon Bastardes, Max Cahner, etc. els 
aniria informant de les seues relacions i conversacions amb aquests estudiants 
valencians. "Així que va a venir a Barcelona; es va a reunir a la cafetería El Oro del 
Rhin amb el duet Cahner-Bastardes per explicarlos que aquells valencians 
entusiastes eren uns xicots molt interessants "que no sabíen res de Catalunya". 
Caldría, doncs, explicar-los-ho" (115). 
 
Al costat de Miquel Tarradell estarà Joan Reglá Campistol, catedràtic numerari 
d'Història General d'Espanya Moderna i Contemporània de la Facultat de Filosofia 
i Lletres de València. Reglà contribuïrà a donar suport als valencianistes 
universitaris, ajudant-los a prendre consciència de què pertanyien a l'àrea cultural 
dels "Països Catalans". 
 
"Al departament d'Arqueologia de Tarradell fèiem girar la ciclostil, imprimírem 
butlletins i pamflets", recorda Vicent Alvarez, estudiant de Dret i vinculat a 
l'incipient nacionalisme, referint-se a la infrastructura que els oferíen Tarradell i 
Reglà. 
 
L'ocasió de connectar Catalunya amb els nuclis valencianistes emergents serà 
l'aparició de la revista "Serra d'Or", editada a l'empar de l'Abadia de Montserrat. 
"Serra d'Or" era la primera revista que amb caràcter cultural apareixia al Principat 
des de la guerra civil. Amb el pretext de buscar subscriptors, es desplaçen a 
València diverses persones de l'equip que promovia la revista, entre ells Max 
Cahner, Montserrat Martí, de l'Institut d'Estudis Catalans, Eulàlia Duran i Ramon 
Bastardes. 
 
 
Max Cahner, autèntic agitador cultural. 
 
Max Cahner es posarà en contacte amb Lluís Aracil, i queden en veure's a l'Hotel 
Regina del carrer de Llúria, per a establir relacions directes i queden en la cafeteria 
Ribera amb la resta del grup. Entre els dos grups es tractarà de conèixer-se, i per 
part dels catalans, d'explicar el que es fa a Catalunya per a mantenir els senyals 
propis d'identitat cultural, política i social, front a un règim que els impedia 
qualsevol manifestació pública del seu interés. 
 
Max Cahner, autèntic "agitador cultural català", coneixerà les primeres passes dels 
nacionalistes valencians en diverses fases: 

                                                 
    115 "El País que tal vegada s'esdevingué", Oriol Malló i Fèlix Portell. El Temps, 28-6-1993, ps. 74-79. 
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"Eliseu Climent era el que tenia més capacitat organitzativa i un gran activista; 
després del seu viatge a Catalunya en 1960 ens van fer amics íntims. A Ricard 
Pérez Casado el vaig tenir a Barcelona dos anys redactant veus per a la Gran 
Enciclopèdia Catalana. Aracil tenia 20 anys quan el vaig conèixer i era un dels 
dirigents. Jo li vaig encarregar a Fuster el que anava a ser el primer llibre d'una 
nova editorial que vaig montar -Edicions 62 "Nosaltres els valencians", que fou un 
llibre d'encàrrec i que Fuster tardà molt poc en fer-lo. Jo li vaig proposar el títol 
que al capdavall fou l'elegit. A Fuster el coneixia des de 1954, i tenia molta relació 
amb l'exili, una relació que es mantindrà sempre. De fet jo soc un dels marmessors 
de l'herència" (116). 
 
Serà en aquest contacte a València on es planejarà fer un viatge a Catalunya, a 
iniciativa de Lluís Aracil, que liderava el grup valencianista "...volíen coneixer tots 
els personatges; tota la ideologia i tos els llocs essencials del nacionalisme 
incipient. Cahner es va entusiasmar, no eren rat-penatistes ingenus, eren joves de 
procedència burgesa. Nets de valencianisme residual. Primera matèria en estat pur. 
Futurs quadres, s'imaginava" (117). 
 
Joan Fuster i Max Cahner van a posar-se d'acord per a preparar el viatge, elegint als 
participants amb molta cura i apertura de criteri i evitar l'heterogeneïtat. Max 
Cahner conta que el viatge "fou suggerit per Miquel Tarradell, aleshores Catedràtic 
a València, i organizat per Ramon Bastardes i per mi mateix, d'acord amb el mateix 
Fuster". Cahner informarà a Jaume Vicens Vives de la preparació del viatge i del 
seu resultat "obligat a restar al llit des de feia uns mesos, a causa de la malaltia de 
que havia de morir l'estiu d'aquell mateix any" (118). 
 
"El Temps" recull com es "gesta" el viatge a Catalunya: 
 

"Tarradell, que en la seua época d'estudiant ja havia tingut contactes amb 
la resistència nacionalista, propicià la relació dels valencians amb gent de 
Barcelona. Un dels contactats, Max Cahner, esdevindrà un aliat 
incondicional de les més diverses iniciatives valencianes (de la publicació 
de Nosaltres els valencians de Fuster, a l'elaboració de l'Estatut d'Elx, en 
1975). Cahner ho ha descrit així: "Tarradell ens explicà, a Ramon 
Bastardes i a mi, pel Nadal de 1959, la seva experiència universitària a 
València i ens suggerí que entréssim en contacte amb aquell nucli 
universitari. A partir d'aquesta conversa, i amb l'ajut de Josep Benet i de 
Jordi Pujol i la benedicció de Joan Fuster, vam promoure una "excursió 
patriòtica" de tretze joves valencians presidits per Fuster a Barcelona, 
Montserrat i Queralt durant la Setmana Santa de 1960."(119) 

 

                                                 
    116 Entrevista amb Benito Sanz, 10 de maig de 1994. 
    117 "El País que tal vegada...", op.cit. p.76. 
    118 Max Cahner. "La Gènesi de "Nosaltres els valencians"", en el llibre col.lectiu Fuster entre nosaltres, València, 

Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, 1993, p. 250. 
    119 El Temps, nº 72, 4-10 de novembre de 1985. "25 anys de valencianisme polític", "Aquell històric PSV", p.7. 
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DISE. UVEG. 

 
L'Informe de Joan Fuster: "La tribu d'entusiastes emprendrà el 
viatge a Barcelona el dia 17... la colla estarà composta per tretze 

inefables patriotes i un servidor de vosté". (120) 
 
Serà Fuster l'encarregat de seleccionar al petit grup que visitarà Catalunya, al qual 
acompanyarà en el seu desplaçament pel Principat. Fuster escriurà a Cahner 
exposant-li les persones que viatjaran, i donant instruccions precises als que hauríen 
de rebre'ls: "La tribu d'entusiastes emprendrà el viatge a Barcelona el dia 17, 
diumenge de Pasqua, probablement en el tren que surt de València a les 9,45 del 
matí. Jo vindré el mateix dia, però amb l'avió. La Colla está composta per tretze 
inefables patriotes. Crec que els patriotes han estat triats amb un criteri bastant 
ponderat i equitatiu; he procurat que hi hagi gent de diversa -actual o virtual- 
tendència ideològica, d'extracció social ben distinta i fins i tot d'un grau 
d'incorporació política variat" (121). 
 
Cal assenyalar que llavors els 13 excursionistes tan a penes si coneixen a Fuster, 
tan sols Eliseu, Aracil i algun més. 
 

                                                 
    120 Escrit de Joan Fuster a Max Cahner conegut com l'"Informe" de Joan Fuster, del 6 d'abril de 1960. 
    121 "El País que tal vegada...", op.cit., p.76. 
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Fuster donarà referència prèvia dels "excursionistes" i d'algunes dades biogràfiques 
i personals dels valencianistes. El grup dels "13 patriotes" el formàven: 
 
1.- Eliseu Climent, de Llombai, un dels líderes del grup, estudiant de Dret. 
 
2.- Lluís Aracil, de les joventuts del Rat Penat, líder natural del grup junt a Climent. 
 
3.- Màrius Garcia Bonafé, de 21 anys, considerat per Fuster com un obrerista 

d'Alcoi que feia "d'estudiant a hores lliures", que s'interessava per la qüestió 
nacional, un "patriota en estat fetal encara", i del "ram de la cultura". 

 
4.- Ferran Martínez Navarro, de Serra, estudiant de Medicina al qual no coneixia 

Fuster, i inclós a petició d'Aracil i Climent. 
 
5.- Lluís Alpera, de les joventuts del Rat Penat, del "ram de la cultura", mestre de 

professió. 
 
6.- Josep Lluís Viciano, de 23 anys, propvinent del Centre Excursionista de 

Castelló. 
 
7.- Rafael Ballester Ramos, de 18 anys, de Castelló. 
 
8.- Josep Palàcios, de 22 anys, de Sueca i veí de Fuster, al qual l'unia una gran 

amistat, i del "ram de la cultura". 
 
9.- Antoni Bargues, de les joventuts del Rat Penat, un "element positiu". 
 
10.- Lluís Monferrer, d'Oliva, persona "valuosa". 
 
11.- Rafael Martínez Valero, de València i desconegut per a Fuster. 
 
12.- Miquel Mestre Navarro, d'Oliva, que segons Fuster estava "inclinat a la 

filosofia, però dels més seriosament preocupats pels problemes polítics i 
socials", i del "ram de la cultura". 

 
13.- Josep Raga, de Catarroja "economista, estudiant de Dret, persona molt 

potable" segons Fuster. 
 
Per a Joan Fuster, el grup de "patriotes" responia a "l'espectre sociològic" que havia 
de crear i construir el futur País Valencià: "Propietaris rurals, treballadors, 
economistes, metges, aprenents d'intel�lectual...", un hipotètic projecte de País 
Valencià que calia dissenyar, conrear i desenvolupar. 
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"Duien vestits fets a mida, corbates estretes de colors ensopits i 
mocassins asèptics. Eren això: gent seriosa que volía fer coses 

serioses". 
 

Oriol Malló i Fèlix Portell 
 
 

 
 
¿En quina cosa consistí aquell històric viatge dels 13 a Catalunya? (122). S'havia de 
"descobrir" Catalunya, i conèixer les tesis d'un nacionalisme cultural que 
s'enfrontava al franquisme i que tractava de crear una resposta política a la 
Dictadura, teixint els podríen ser uns futurs "Països Catalans". 
 
Al llarg d'una setmana visiten Montserrat, Queralt, Ripoll i Barcelona. A l'estació 
de França els va rebre Josep Benet, Max Cahner i Ramon Bastardes, que els van 
acompanyar al Monestir de Montserrat, on romandran tres dies. Per Montserrat 
passen les principals "patums" de la resistència catalana i explicant la realitat de 
Catalunya en els seus diversos aspectes. Era un "alliçonament concentrat". Josep 
Benet explicarà els principals fets del nacionalisme català. Es parlarà per part de 
Fuster i de l'equip de "Serra d'Or", no només d'història, sinó d'art, literatura, 
llengua, economia, societat catalana, etc. 
 
Intervenen Josep Espar Ticó, Mossèn Josep Maria Ballarín, Jordi Pujol, que 
aleshores treballa al banc de son pare, "va aconseguir de fascinar els 
expedicionaris". Segons Eliseu Climent: "Des del principi ens cridà l'atenció un 
xicot que sempre duia "Le Monde" sota el braç, i al qual vaig conèixer. Era Jordi 
Pujol". 
 
Els tres dies a Montserrat permetran una intensa concentració de les conferències i 
exposicions, així com seguretat front a la policia política, ja que no despertàven 
sospites al ser un ambient cristià, per altra banda al qual pertanyíen els patriotes. 
Era com uns "cursillos de cristiandad", tan de moda sota el franquisme, però amb 
un contingut ben diferent. 
 
Després visiten el Santuari de Santa Maria de Queralt en quatre cotxes, un d'ells 
cedit per Jordi Pujol. A Queralt, Mossèn Armengou els parlarà sobre les 
connexions entre nacionalisme, cristianisme i socialisme, temes que coneixia bé a 
l'haver escrit "Justificació de Catalunya". 
 
Mossèn Ballarín els acompanya en aquest viatge, i serà un contrapunt del clero que 
coneixíen fins el moment. Ballarín era espontani, vital, infatigable conversador, 
conten que fins i tot Fuster va quedar gratamente impressionat pels coneixements i 
la personalitat d'aquest mossèn. 

                                                 
    122 Hem reconstruït el viatge a partir dels articles ja citats de la revista El Temps, així com a través d'entrevistes 

amb Eliseu Climent fetes per Benito Sanz (juliol de 1992), i els articles de Max Cahner en el monogràfic 
Fuster entre nosaltres, ja citat. 
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"-¿Quantes misses diu en català? -li preguntava Fuster 
-M'és més facil de dir quantes en dic en castellà -li contestava Ballarin 
-¿Quantes? 
-Cap. " (123) 

 
Ballarín coneixia bé els moviments cristians de base, admirava l'historiador 
Toynbee, i posseia una gran cultura humanista. De Queralt viatjen per Vilada, 
Borredà, Les Lloses i Matalamala, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, fins a 
Barcelona. 
 
A Barcelona assisteixen a la representació teatral de Ionesco "La cantant calba", 
que dirigia Frederic Roda, un espectacle inusual en l'época. Veuen "La mare", "La 
vaga", "Cuirassat Potemkin", pel.lícules clàssiques soviètiques. Oriol Bohigues els 
acompanya  a conèixer l'arquitectura catalana des del segle XIX, el parc Güell, etc. 
 
L'estada es completa per la convivència dels "excursionistes" amb famílies 
catalanes. Donat que les 7.000 pessetes de finançament del viatge, replegades entre 
Pujol, Benet, Bastardes i Cahner, no eren suficients, s'allotjen en cases particulars, 
com la d'Oriol Folch -on hi haurà Fuster i Palàcios; Joaquim Maluquer, a Mestre i 
Garcia Bonafé; Jordi Pujol a Josep Raga, Monferrer i Martínez Navarro; Josep 
Benet a Aracil i Bargues; i Cahner a Eliseu Climent, de la qual naixerà una gran 
amistat. 
 
Si hi hagué un impacte positiu per als joves valencians, no ho serà menys entre els 
qui van organitzar aquest primer viatge. Així, Max Cahner conta que en el número 
de maig de "L'Espill dels dies", apareix una reflexió signada per Vicens Vives 
sobre la "Presència valenciana", motivada pel referit viatge, amb un plantejament 
molt optimista, "influida potser per l'entusiasme de les meves explicacions". Vicens 
Vives escriu que: "De Valencia ens arriben bones noves, molt bones noves..." 
 
Vicens arribà a dir el següent: 
 
"¿Es que ara es forja la generació que definirà autènticament València? ¿Tindrá 
la valentia i àdhuc, si cal, la crueltat - d'inscriure's en veritat, en una trajectoria 
única, cultural i històrica? Quina será l'opció definitiva" (124). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
    123 Malló i Portell, op.cit., p. 78. 
    124 Serra d'Or. 2ª època. Any II, nº 5. Montserrat, maig de 1960. ps. 6-7. 
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"...els temps han canviat, i vosaltres sí que podeu fer més coses de 
les que féu. I més: si no les féu vosaltres, ara, no les farà ningú, ni 

ara ni mai..." 
 

Joan Fuster. 1963. (125). 
 
 
A partir de 1960 són continus els viatges que fan valencians a Catalunya. 
Assisteixen gents de totes les ideologies i tendències: cristians progressistes, 
sempre algun retor, gents de la cultura, etc. Només els comunistes són exclosos. 
 
"Jo vaig estar en una de les "excursions patriòtiques" i vaig anar a Berga, la Selva 
del Camp i al Monestir de Poblet, on ens va rebre l'Abat. Allí estava Ernest Lluch, 
deixeble de Fabià Estapé -conta Vicent Alvarez-. Ens van muntar xerrades, 
conferències, festes, debats...; anàvem per la muntanya, en les pauses ens donaven 
xerrades. Erem 40 0 50 cada vegada. Ens conscienciaven sobre problemes socials, 
les llibertats democràtiques, la defensa d'una societat més justa, la qüestió 
nacional, la construcció europea, la solidaritat entre els pobles i altres temes". 
 
La joventut del grup MOSCA, després ASV, i del nacionalisme valencià emergent, 
els farà dubtar, "perdre's" ideològicament, buscar solucions a noves qüestions, etc. 
Joan Fuster els anima constantmente. En una nota enviada per Fuster a Vicent 
Alvarez trobem eixos ànims quan els diu: 
 
 
"Benvolgut Alvarez: 
 
(...) Quan jo tenia la vostra edat encara jugava a boletes. Però els temps han 
canviat, i vosaltres sí que podeu fer més coses de les que feu. I més: si no les feu 
vosaltres, ara, no les farà ningú, ni ara ni mai [...] La setmana que ve pujaré a 
l'Empordà, a conferenciar amb l'alta burgesia i els grans escriptors reaccionaris. 
Espere que hi trobaré el Pele. El Pele del dimoni s'ha "incorporat" al món 
barceloní i a la vida dels tangos: ara intervindrà en el Festival de la Canción 
Mediterránea (com un José Guardiola qualsevol) i eixirà en l'Eurovisión. Muy 
bien. Records a Eliseín, Abraçades. 
 
Joan Fuster" (126).  
 

                                                 
    125 Carta a Vicent Alvarez. Sueca. 24-VIII-1963. Reproduïda al diari Levante-EMV, el 24-11-1993. 
    126 Carta de Joan Fuster a Vicent Alvarez. Sueca, 24-VIII-1963. Cedida per Vicent Alvarez a Benito Sanz el 17 de 

febrer de 1993. Publicada al diari Levante-EMV el 23 de novembre de 1993. 
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El Club 41. 
 
Les inquietuds nacionalistes aniran desenvolupant-se en grups menuts, que més 
tard a la Universitat s'articulen políticament i cultural. Un d'aquests grupúsculs serà 
l'autoanomenat "Club Generacional 41", per no haver conegut la guerra, i haver 
nascut l'any esmentat. Vicent Alvarez, un dels qui formaven el Club 41 conta com 
es reuníen en el CEM dels jesuïtes, aleshores situat a la Plaça de (Plaça dels Patos) 
als locals del que és avui la Caixa Rural. Els havia cedit els locals el jesuïta 
Cristobal Sarriàs. "Erem els mateixos, i sempre teníem al costat el sacerdot cubà 
Pablo Varela (127). Sarrià ens va deixar fins i tot una multicopista amb la condició 
de no far pamflets "escandalosos". Els jesuïtes eren molt progressistes i recolzaven 
a l'oposició. En les xerrades del Club 41 mai érem més de 25, i allò va durar dos 
anys més o menys, fins el 1962. Allí en el CEM vam editar alguns números de 
"Concret", i després de "Diàleg", ja amb la col.laboració de Josep Antoni 
Noguera". 
 
 
2.3. El Moviment Social-Cristià de Catalunya (MSCC). "Mosca". 1960. 
 

"Ara que tinc vint anys..." 
Joan Manuel Serrat. 

 
En 1960 es reuneixen Eliseu Climent, Ferran Zurriaga, Joan F. Mira, Ferran 
Martinez Navarro i Vicent Alvarez, en casa del primer, i decideixen organitzar-se 
com a grup. Es dona així, un pas important en l'organització del nacionalisme 
valencià de nou encuny. 
 
Segons assenyala Vicent Alvarez: 
 
"Lo Rat-Penat ens semblava folclòric, i nosaltres volíem incidir en la societat. El grup era 
heterogeni: Zurriaga cristià, Eliseu, Quico Mira, Martinez Navarro i jo, tots demòcrates 
antifranquistes". 
La inquietud era llavors "fer país", vincular-se a Catalunya com a societat més madura, 
salvar el País Valencià, lluitar contra la dictadura i el SEU. La revista "Diàleg" els ajuda a 
coordinar-se i serà la base d'una nova organització política nacionalista. Era un grup de 
joves de 20 anys, que buscàven nous horitzons en l'estret marc d'un règim dictatorial i 
autoritari. Joan Manuel Serrat cantava eixes inquietuds a Catalunya: "Ara que tinc vint 
anys". 
 
Aquest nucli universitari crearà el Moviment Social Cristià de Catalunya (MSCC), 
al qual en l'argot intern de l'organització anomenaran "la MOSCA", organització 
que durarà un any i escaig, i que donarà pas a una altra amb una denominació 
menys pancatalanista i cristiana, però de contingut semblant, que fou l'Acció 
Socialista Valenciana (ASV), que per primera vegada integrava al seu si la paraula 
socialista en compte de socialcristià, i valenciana, en compte de Catalunya. Al 

                                                 
    127 Varela es vincularà al nacionalisme valencià. Aprendria la llengua i després marxarà a l'Amèrica Llatina. 

Avui (1994), resideix a Panamà. 
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costat del grup inicial de "Diàleg" citat abans, en formar-se el MOSCA s'incorporen 
Josep Vicent Marqués Gonzàlez, Manuel Ardit, Valerià Miralles, Cèlia Amoros, 
Alfons Cucó i Josep Lluís Blasco. El MOSCA responia a les inquietuds de l'época, 
i estava influït per la formació religiosa del moment, que anirà evolucionant cap al 
socialisme i el nacionalisme simultàniament. Així, Eliseu Climent plantejarà en 
l'article, "Els Catòlics i l'Esquerra" les inquietuds inicials del grup MOSCA. Un 
document intern de l'época ressumeix l'ideari de la MOSCA como "una simbiòsi de 
nacionalisme, cristianisme i un esquerrisme bastant boirós" (128). 
 
Durant els primers mesos del MSCC, l'activitat bàsica dels seus militants serà la de 
formar-se ideològicament a través de lectures i debats sobre els temes de major 
actualitat, socials, polítiques, internacionals. del tercer món, dels fronts 
d'alliberament nacionals, etc., així com de l'esfera literària i musical. 
 
Una de les iniciatives que organitzen és la creació d'una "acadèmia per a obrers", on 
es feien classes per a adults i de cultura general: matemàtiques, religió, 
comptabilitat, història, etc. L'acadèmia estigué ubicada al carrer de l'Ermita i estarà 
finançada en part per Jordi Pujol. Un Pujol molt preocupat en aquell moment per la 
qüestió de la influència de la immigració en l'estabilitat cultural de Catalunya. 
 
Per a Ricard Pérez Casado, la idea d'una acadèmia obrera "era un intent de reclutar 
treballadors per a partit que, al mateix temps, ens servira de "tapadera". En aquest 
projecte volíem implicar a José Antonio Noguera, demòcrata independent". 
 
També muntaran una "Biblioteca ambulant", amb l'objectiu d'estendre la cultura 
política, relacionar-se amb la gent i establir contactes més estables amb les persones 
inquietes dels pobles, possibles futurs militants. 
 
Ferran Zurriaga i Eliseu Climent seran els responsables de confeccionar una revista 
ciclostilada, Lluita, del que editaven al voltant de 250/300 exemplars, i que 
distribuïen entre universitaris i a través de "buzonadas" o per correu. Un dels 
butlletins, en desembre de 1962, originarà una polèmica curiosa que iniciarà el 
professor falangista i conservador Diego Sevilla Andrés després de rebre per correu 
un exemplar de la revista. La polèmica s'analitza amb posterioritat. 
 
 
El MSCC: una novetat política al País Valencià. 
 
"En 1960, els qui tenien si fa no fa 20 anys eren un grupet d'estudiants valencians 
units per raons d'amistat i que tenien allò que se'n deia "inquietuds". Havien 
descobert que hi havia el País Valencià, que hi havia la nacionalitat catalana i que 
la situació no era de bon tros favorable a les llibertats individuals i col.lectives" 
(129). 
 

                                                 
    128 "Aquell històric PSV", op. cit. p.6. 
    129 "Aquell històric PSV", op.cit. p.6. 
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A partir de 1960 s'inicia una activa busqueda d'alternatives per al SEU en totes les 
universitats espanyoles. Els demòcrates comencen a practicar l'"entrisme", i a 
presentar-se a delegats en les llistes del SEU per a combatre'l des de dins. Els 
militants del MSCC/ASV practiquen eixe "entrisme". Així, es presenten 
candidatures demòcrates a les eleccions del SEU i eixiran elegits Carles Jorro, 
Rafael Aracil, Cèlia Amorós, Joan Garcés, Eliseu Climent, Manuel Ardit, etc., com 
veurem més endavant. 
 
Es precís destacar que la creació de la MOSCA -MSCC- suposarà una de les 
novetats polítiques més significatives en el País Valencià dels anys 60, ja que és 
evident que s'està creant un nacionalisme polític de nou signe, modern, l'orige del 
qual està en la connexió de grups d'estudiants universitaris amb Catalunya, i que res 
no tindrà a veure amb el valencianisme anterior a la guerra civil. Amb el canvi de 
sigles de MSCC a ASV i després a PSV, aquest grup de nacionalistes assentarà una 
nova concepció del que suposa la identitat del País Valencià, abans fins i tot que 
Joan Fuster publique "Nosaltres els valencians en 1962. Les "excursions 
patriòtiques a Catalunya, les rutes universitàries, expressar-se en valencià en públic 
i en escrits aniran conformant una visión singular de la identitat valenciana en els 
nuclis universitaris. S'està començant a crear una tradició moderna del fet nacional 
valencià. 
 
La ideologia del MSCC -la MOSCA-, com la seua sigla indica era en part cristià, 
d'idees socials avançades i de compromís amb la societat. Al mateix temps es 
definia com a català, és a dir, que el País Valencià formava part d'un conjunt més 
ampli que seria Catalunya, els Països Catalans. Un dels objectius dels MSCC era 
anar "fent país", estendre's per totes les comarques, visitar els pobles, promoure la 
idea de l'existència d'una comunitat diferenciada, difondre la llengua, introduir-se 
en el teixit associatiu a través d'institucions cíviques com societats musicals, grups 
culturals i recreatius, "casinos" locals, etc. Per a aixó donen xerrades, conferències i 
tertúlies, així com muntar "paraetes" de venda de llibres sobre temes valencians, 
discos i altres materials. 
 
Els militants del MOSCA desenvolupen una acció política carregada de 
voluntarisme i "lliurament" a la causa, donada la seua edat -entre 20 i 25 anys-, amb 
un contingut molt intel.lectual, si bé buscaran la implantació en comarques i en el 
sector obrer. De 1960 a 1964 els nacionalistes no s'organitzen com a partit -el PSV-
, sinó com un moviment polític, inicialment cristià que evolucionarà cap a postures 
marxistes i de recolzament al Tercer Món. Les tasques acadèmiques passaven en 
alguns casos a un segon pla per a primar la dedicació política. 
 
En aquests primers anys 60, l'esperança de Joan Fuster sobre la nova generació que 
es forma en la Universitat és d'un cert entusiasme tramés a les amistats i contactes a 
Catalunya. 
 
En qualsevol dels casos, un grup nou "simbiòsi de nacionalisme, cristianisme i un 
esquerranisme bastant boirós" està gestant-se. El moment és propici "i aquella gent 
no comptava hores ni esforços. A la Universitat, on aviat guanyaren prestigi entre 
els companys menys ensopits, el Sindicato Español Universitario (SEU) 
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començava a trontollar. Aquells recents opositors al règim pogueren trobar les 
escletxes oportunes per ocupar llocs de representació estudiantil contra els del 
sindicat vertical i, a partir d'aixó, pogueren promoure tota mena d'activitats 
destinades a conscienciar l'alumnat. Feien conferències, es desplaçaven pel país..." 
(130). 
 
2.4. Acció Socialista Valenciana (ASV). 1962-1964. 
 
Després de la breu existència del MSCC, el "MOSCA", els nacionalistes valencians 
donen un pas més en la seua organització i creen Acció Socialista Valenciana 
(ASV), deixant fora de les seues sigles el terme "social-cristià" i la referència a 
"Catalunya", per a parlar ja de "socialisme" i "valencià". 
 
1962 serà l'any clau en l'extensió del nacionalisme emergent, del neo-
valencianisme, i en l'augment de la implantació d'Acció Socialista Valenciana. Els 
militants d'ASV, amb entusiasme juvenil, viatjen pels pobles a donar xerrades, 
conferències, fer tertúlies, exposicions de llibres, i contactar amb gent interessada. 
Acudeixen a Alcoi, Cullera, Sueca, Castelló, Alacant, etc. Segons el testimoni de 
Vicent Alvarez: "Aleshores féiem valencianisme d'esquerra i ens dedicàvem a 
captar adeptes". 
 
"Als socialistes nacionalistes d'ASV, en 1962, no ens consideràven perillosos. 
Només cal recordar que eixe any es produeix el "contubernio" de Munich, la vaga 
general d'Astúries, l'anti-Seu, la crisi del règim i el canvi de govern, etc. Inclús vam 
tenir reunions amb el PCE, el FLP, i altres, en recolzament a la vaga d'Astúries", 
conta Vicent Alvarez. 
 
 
La vaga d'Astúries a la Universitat de València (1962). 
 
Per a preparar el suport a la vaga d'Astúries de 1962, es reuneixen al voltant de 30 
persones, en la seua majoria estudiants, al bar "Los tres cerditos" (huí 
"Malvarrosa"): Alvarez (ASV), Angel Pestaña i Sacramento Martí (FLP) (131), 
Jaume Pérez Montaner, Francesc Codonyer i Angel Marín del PCE, entre d'altres. 
Planifiquen les accions a realitzar a la Universitat el dia de la vaga, amb massiva 
policia per tota València, i en la Universitat, la mobilització comença a la Facultat 
de Dret. Es concentren en el hall, i comencen a pegar voltes cantant "Asturias, 
Patria querida", per a passar a altres facultats. A les 12, a la Facultat de Dret monten 
un "piquete" Enric Solà, Ignacio Prada, Josep Vicent Marqués, Vicent Alvarez, 
Jacobo Muñoz ("que sempre arribava tard a tot"), i altres, que van a Filosofia i 
Lletres i després a la Facultat de Medicina. 
 
"Pensàvem que les masses ens secundaríen, i quan vam començar a cantar 
"Astúries" ens envoltaren més de 100 estudiants de dretes i van començar a cridar 

                                                 
    130 El Temps, nº 72. p.6. 
    131 Pestaña i la seua dona Sacramento Martí ("Sacra"), repartíen números del clandestí Praxis. Revista de 

Higiene mental. 
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"Franco, Franco, Franco..." al piquet de Dret. Acollonats ens n'anàrem a Filosofia i 
allí ens esperaven Cèlia Amorós, Raimon, Enric Jordà, Ricard Pérez Casado, Eliseu 
Climent, etc, fins a 25", conta un dels participants. 
 
En la balaustrada del Hall de Filosofia donen un miting Lluís Aracil, Jaume Pérez 
Montaner (PCE), Raimon, que llença dos ous als fatxes al crit de "no teneis 
huevos"; Vicent Alvarez (ASV); Eliseu Climent, que crida: ¡Visca els miners!. 
Abaix la dictadura. Visca la democràcia"; en primera fila, "donant la cara" estan 
Cèlia Amorós, Isabel Clara-Simó i Ana Castellanos. 
Segons Josep Vicent Marqués, el crit fou el de "¡Muiga la burgesia. Visquen els 
miners!", i el pronuncià "un Eliseu aleshores poc policlassista" (132). 
 
En la mateixa evocació de Marqués, en un moment en que Eliseu Climent era el 
"líder emocional", i Vicent Alvarez i Joan Francesc Mira els "líders polítics" la idea 
d'aquest acte polític, diguem-ne "coral" fou d'ell, va ser precedit d'un "boicot a una 
conferència sobre dret del treball", i en pla de broma suggerí el càntic de l'actual 
himne d'Astúries. La iniciativa mereixerà l'aprovació de Quico Mira, i Marqués es 
va sentir "més asustat que afalagat de què una parida meua fóra una proposta 
política concreta. Un vespre ens reunírem al bar Universidad, més conegut com los 
tres cerditos, hui Malvarosa, una vintena de conspiradors. I un dia de maig ens 
posàrem a cantar Asturias, patria querida en solidaritat amb els obrers asturians" 
(133). 
 
El PCE capitalitza l'acte i al dia següent comença un repartiment massiu de 
pamflets comunistes. La policia farà una "redada" espectacular i detindrà la cúpula 
del PCE a la "província" de València i a militants aïllats, entre d'ells als estudiants 
universitaris. Segons el testimoni de Vicent Alvarez: 
 
"La policia es va centrar en el PCE i no s'atreví amb els de l'ASV. Ens 
consideraven aleshores gent d'ordre i no ens temíen. Buscàven només el PCE. Les 
detencions massives i els maltractaments als detinguts ens van fer prendre 
consciència de que allò anava en serio. Ens vam mobilitzar en solidaritat amb els 
detinguts, per a evitar que els torturàssen. Vam aconseguir el recolzament de 
professors com ara Victor Fairén Guillen i Adolfo Miaja de la Muela (134), 
catedràtics de Dret, que van examinar els detinguts a la presó; José Mª Jover 
Zamora, Miquel Dolç i Miquel Tarradell Mateu, catedràtics de Filosofia i Lletres, 
entre d'altres". 
 
Les conseqüències de l'acció universitària en recolzament a les vages mineres 
asturianes les acaben pagant els comunistes del PCE, l'organització del qual, arran 
de les mobilitzacions quedarà desarticulada. La policia política franquista detindrà a 

                                                 
    132 Josep Vicent Marqués, "Miners", Levante-EMV, 25-1-1992. 
    133 Josep Vicent Marqués, "Miners", Levante-EMV, 25-1-1992. 
    134 Segons Josep Vicent Marqués, el professor Miaja de la Muela faria algun comentari a propòsit de la 

generació i, en concret, sobre els estudiants de la Facultat de Dret: "Aleshores jo tenia 18 anys i estudiava 
Dret, però, com deia el professor Miaja, havia caigut en els dos mals que afectaven els alumnes destacats de la 
facultat: la sociologia i el catalanisme. (Ben moderat aquest darrer)".  Josep Vicent Marqués, "Miners", 
Levante-EMV, 25-1-1992. 
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varies dotzenes de militants comunistes i processarà a 27 d'ells. El PCE havia 
aconseguit organitzar-se i estendre les seues branques a la Universitat, el món obrer 
i caperol, alguns sectors de l'Esglèsia catòlica i per distints municipis de la 
"província" de València. Dels 27 processats, 7 eren universitaris (135), 17 
treballadors de distintes branques -construcció, metalúrgics, tintorers, etc.- 2 
llauradors i un comerciant. El Comité Provincial i tota la cúpula comunista de 
València serà detinguda, processada i condemnada a presó de un a deu anys, a 
través d'un Consell de Guerra, amb tràmit de judici sumaríssim, a través del 
"Juzgado Militar Especial de Actividades Extremistas de la Primera Región 
militar". Amb aquesta "redada", el PCE haurà de tornar a organitzar-se, cosa que 
faria en els anys següents amb greus dificultats, refent-se a partir de l'any 1965. 
 
 
L'entrevista amb l'arquebisbe Olaechea. 
 
A propòsit de les detencions de 1962, al mateix bar "Los tres cerditos", es celebrà 
una reunió a la que assistiran membres de l'ASV i alguns membres del PCE com 
Olga Quiñones, Angelina García o Sacramento Martí, per a tractar de recolzar als 
detinguts amb alguns actes de solidaritat. Una de les mesures que es prendrà serà el 
realitzar una visita a l'arquebisbe Marcelino Olaechea en el mateix Palau 
Arquebisbal. Aquest sí que els va rebre, i d'acord amb els records d'Eliseu Climent, 
la conversa es desenvolupà de la següent manera: 
 
"Vam acordar visitar al bisbe, i una vegada sol.licitada l'entrevista ens va rebre. 
Quan li vam dir que havien detingut a universitaris comunistes, es va estranyar i 
ens preguntà: 
 

-Pero, ¿hay comunistas en la Universidad?. 
-Si -li contestàrem. 
-¿Y quedan más?, ens tornà a preguntar més estranyat si cal. 
A un dels assistents que formava part de la comissió que intentava que la 
jerarquia s'interessara per la sort dels detinguts, no se li va acudir més 
que contestar-li amb ingenuïtat: 
-No, todos estamos aquí. 
 

De forma expeditiva l'arquebisbe, esglaiat, donà per tancada l'entrevista" (136). 
 

                                                 
    135 Els estudiants detinguts i processats fóren Joaquín Fernández Martínez, secretari general del PCE de 

València-, de "ascendència marxista", que fou captat a França i que organitzà el PCE a València a principis 
dels anys 60; Ramón López de Andújar, que en 1959 creà el grup Agrupación Socialista Universitaria, 
vinculat a Julio Cerón Ayuso (FLP), i que després ingressà en el PCE; Eugeni Boscà Cano; Francesc 
Codoñer Caballero; Màrius García Bonafé; Jaume Pérez Montaner; Angel Pestaña Vargas i José Galán 
Peláez. Dades del Consell de Guerra, causa 629/62. Capitanía General de la Primera Región Militar. 
Sentència de 20 de febrer de 1962. Document cedit per José Galán Pelaez a Benito Sanz. Juliol de 1994. 

    136 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz, juny de 1994. De tota manera, i malgrat aquesta reacció de la 
màxima autoritat eclesiàstica de la diòcesi, no podem negligir el fet que serà precissament gràcies a la 
cobertura que prestaran molts sacerdots que moltes de les activitats clandestines van poder realitzar-se. Les 
activitats dels clubs parroquials i les entitats de l'"entourage" de l'esglèsia (clubs muntanyers, cine-clubs, 
conferències, etc.) generaran poc a poc espais de llibertat al marge de les instàncies oficials que aprofitaran 
els partits de l'oposició. 
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La desaparició del PCE a la Universitat de València farà de l'ASV/PSV 
l'única organització d'oposició. 
 
Les detencions massives de comunistes en 1962 desarticulen el PCE a València i 
enderroquen l'organització universitària que havia anat creant-se després de les 
detencions de 1959. Aquest fet serà decisiu per a que els joves valencianistes 
socialistes ocupen tot l'espai d'oposició al SEU i al franquisme a la Universitat de 
València durant els anys 1962 al 1965. 
 
Els militants d'ASV col.laboraran en la "replega de fons per a les caixes de 
resistència dels vaguistes; octavetes contra la detenció a València dels comunistes, 
etc." 
 
La direcció d'ASV era col.legiada, manifestant-se des dels seus inicis dos tipus 
d'enfoques que convivíen i es complementàven. La secretaria general era 
"bicèfala", i la formaven Eliseu Climent i Vicent Alvarez. Des dels inicis Eliseu 
Climent marcarà més l'accent per un recolzament directe a la qüestió nacional, amb 
caràcter prioritari. S'oposarà sempre a un pacte amb el PCE, i advocarà amb força 
per unir a totes les persones que defensaren el "fet nacional valencià", sense 
importar-li l'oríge de classe: concebia un nacionalisme interclassista. 
 
Pel contrari, Vicent Alvarez defensava una organització més d'esquerres, 
radicalment antifranquista, més procliu al pacte amb les forces del moviment obrer, 
i fins i tot d'acostament als comunistes, amb una important presència a la 
Universitat i entre els obrers, iniciant un tímid acostament al marxisme -encara poc 
difós-. A pesar d'eixe dualisme bicèfal, la convivència seria molt bona, i les 
condicions de l'época afavoríen una acció comuna. Pel Comité Central de l'ASV 
passen a més de Climent i Rubio, Valor (Alcoi), Giménez (Sueca), Adolf Garcia 
(Xàtiva), Ricard Pérez Casado (Nàquera) i altres). 
 
 
ASV redacta la seua "Declaració de principis". 
 
En 1964, ASV redactarà un breu document polític que contenia els principis que 
regien l'organització. La "Declaració de Principis" d'Acció Socialista Valenciana 
(137) tindrà un contingut bàsicament nacionalista i socialista. Respecte els objectius 
provisionals a curt termini, ASV defensà la instauració de la democràcia per tal de, 
a continuació i "ja d'entrada accepte el plantejament del problema de les 
nacionalitats", i la defensa "dels interessos concrets de la classe treballadora". 
 
Les posicions al voltant de la qüestió nacional seran prioritaris com a principi 
polític. Així, com a principis, ASV afirmà que: "El País Valencià constitueix, amb la 
resta dels Països Catalans un poble que té dret: 
 
a.- al reconeixement de la seua personalitat com a tal poble 

                                                 
    137 datada a València, octubre de 1964. Document cedit per Vicent Alvarez a Benito Sanz el 17 de febrer de 1993. 
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b.- a l'ús del català com a llengua oficial en tots els graons (sic) de l'ensenyament i en tota 
manifestació cultural. 

c.- a l'autonomia política, segons les circumstàncies i les seues preferencies aconsellen". 
 
En les qüestions econòmiques, rebutgen l'economia capitalista "ineficaç per al 
desenvolupament dels pobles i  injusta en les seues conseqüències socials", la qual 
devis ser substituïda per una "economia socialista". Al mateix temps defensarà els 
drets fonamentals de l'home, la democràcia "real", i la "revolució socialista i per 
tant, la solidaritat amb els oprimits, el dret de tots els pobles a l'autodeterminació, la 
necessitat de la pacificació del món, la lluita contra la misèria", així com un "Estat 
Socialista Universal". Pel seu orige catòlic assenyalaven que als qui vullgueren 
militar en ASV no se'ls podia exigir ni rebutjar a causa de cap "ideologia filosòfica 
o religiosa concreta". 
 
ASV durarà poc, ja que el mateix 1964 "es realitzà una assemblea general (a la qual 
assistiren, segons un document del PSV, uns quaranta membres), en què s'aporvà 
una nova Declaració de Principis. S'adoptà paral.lelament el nom definitiu de PSV" 
(138).  

                                                 
    138 El Temps, nº 72, p.9. 
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2.5. El paper ideològic de Joan Fuster, Miquel Tarradell i altres personatges. 
 
 

"Els valencians hem de defensar-nos com a poble..." 
 

J. Fuster, Nosaltres, els valencians.  1962. 
 
 
Respecte del "cas" Fuster, i la seua influència en les primeres efervescències 
universitàries, ja hem acreditat abans els intents i els desitjos per la seua banda 
d'organitzar alguna cosa diferent, "neo" respecte del món tradicional del 
valencianisme. En tot cas, el testimoni del sociòleg Lluís Aracil ens serveix per a 
considerar que la incorporació del grup del 59 és espontani i alié a la primera 
influència de Fuster: 
 

"Nosaltres érem una colla espontània de companys i seguíem les pròpies 
iniciatives. Quan Joan Fuster va saber que existíem, ens va citar perquè 
ens volia conèixer". 

 
En una conversa recent, Eliseu Climent ens contava que no era veritat que amb 
l'accés a la condició de catedràtic en 1984 suposara el primer contacte de Fuster 
com a docent a la Universitat de València: 
 

"La primera càtedra de Fuster la tingué en els anys 60 en el vell claustre 
de la Universitat tots els matins xerrant amb els joves i fascinant-los amb 
la seua conversa". 

 
Joan Fuster serà una persona omnipresent, i sense dubte la més influient en el 
socialisme nacionalista valencià en les seues distintes fases. Ja hem fet referència a 
com és la persona que posa en contacte al grup nacionalista valencià amb 
Catalunya, i com els facilita tot tipus de connexions, la ja citada del "grup dels 13" i 
altres posteriors. 
 
L'activitat de Joan Fuster amb els joves que van creant el socialisme nacionalista, i 
agrupant-se al voltant de la idea de "fer un País Valencià" diferent és permanent, 
donant-los referents teòrics, històrics, com ara el text de "Nosaltres els valencians" 
en (1962) i a través de les tertúlies, la correspondència, les visites a la casa del núm. 
10 del carrer Sant Josep de Sueca, etc. 
 
En una carta que Josep Pla adreça a Fuster el 18 de febrer de 1962 des del Mas Pla, 
aquell reconeix que "la revulsió del provincialisme, fou lograda, per Cambó a 
Catalunya, a primers de segle i després d'esforços molt llargs. Vós l'heu lograda 
amb menys esforç i amb menys temps", però que també la mateixa revulsió "ha 
estat, literalment, política". Pla afirma en una altra carta d'abril quan està preparant 
el retrat de Fuster que "Vós sou un escriptor, un crític, un historiador. Però al 
meu entendre sou sobretot un polític (...)". 
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El mes de febrer passa que ja li ha advertit al "polític" Fuster, que "la displicència 
literària no serveix per a la política. En política, el mètode és la paciència. No hi ha 
més remei. No sigueu displicent! L'ambient és com és i no pot, ara com ara, ésser 
un altre. Cambó tingué a Prat -enormement pacient. Tingueu paciència; de la 
mateixa manera que s'ha d'aprendre a orinar, s'ha d'aprendre de viure en el país" 
(139). 
 
Fuster i la militància política. 
 
Negligir la importància de la influència ideològica de Joan Fuster ja sobre el partit 
polític naixcut el 1964 a causa de la foscor en que es vol deixar la seua vessant 
política és un exercici darrerament prou comú, retorçut i que revel.la una 
consideració pejorativa de la política. Com si Fuster passara per allí... 
 
Els atacs que sobre l'obra de Fuster es produeixen des de l'entourage del règim, (un 
vicepresident de la Diputació, el governador civil, Almela o qui siga) ajudaran a 
que l'obra pública de Fuster siga percebuda i se li dote de legitimitat antifranquista 
als ulls de l'esquerra i els cercles opositors. Cucó dirà que: "Els joves militants del 
PSV (...) en foren literalment enlluernats" (140). 
 
La campanya antifusteriana del franquisme -polític o sociològic tant s'hi val- 
"vingué a emmordassar davant l'embrionària opinió pública, unes noves gents i 
unes noves idees que anaven preparant un pensament sobre el país, encara que no 
sobre l'Estat. L'estultícia del comportament de l'-establishment-c dominant valencià 
encara va abocar-les més cap a posicionament més cautelosos i clandestins" (141). 
 
El reconeixement del deute que el PSV i la nova generació "neovalencianista" 
tindrà respecte de Fuster mereixeran ser destacats. Els primers contactes del grup 
naixent "significativament fluctuants", i limitats a Catalunya, foren segons Cucó, 
afavorits per Joan Fuster i establerts "a través de Josep Benet i de Max E. Cahner" 
amb el nucli nacional-català i social-cristià de Montserrat (142). 
 
D'altra banda, Cucó qualificarà la relació del PSV amb Fuster com a "molt 
singular", ja que en la pràctica, "Fuster fou un membre més del PSV en tots els 
sentits (cotització regular al partit, treball militant, etc.) Malgrat tot, i de jure, Fuster 
mai no volgué rebre un carnet, d'altra banda inexistent" (143). Es evident que Fuster 
ajudà els joves en totes aquelles peripècies polítiques i, per tant, la seua connexió 
fou molt més intensa que la d'un simple inspirador. Ell ha estat clamant per la 
vinguda de la nova generació i serà lògic que els acompanye fins i tot en els seus 
projectes polítics. 
Fuster, ¿militant o inspirador? 
                                                 
    139 Totes les referències de les cartes de Pla a Fuster han estat extretes de l'edició del fragment d'epistolari a cura 

de Francesc Pérez i Moragon, "Cinc cartes de Josep Pla a Joan Fuster", L'Espill nº 10/11, estiu/tardor de 
1981, publicat com diu l'anotador, per a "contribuir a la bona memòria de l'escriptor Josep Pla i Casadevall", 
que havia mort el 23 d'abril del mateix any.  

    140 Alfons Cucó, op.cit, p. 284. 
    141 Alfons Cucó, op.cit. p. 297. 
    142 Alfons Cucó, op.cit. p. 272. 
    143 Alfons Cucó, op.cit. p. 272. 
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No obstant això, i en opinió de Ventura, caldria encara preservar la "virginitat" 
político-partidària de Fuster: "Fuster no va pertànyer ni fomentà cap partit. 
Estimulava sense donar instruccions, opinava, però no inspirava. Eixa no era la 
seua opció. No s'haguera trobat còmode. La seua utilitat era recolzar el que es 
crearen coses, sobretot amb gent d'esquerres" (144). Les conseqüències de la 
campanya contra Fuster de l'any 1963 no es reduïran als cercles del valencianisme 
polític, sinó que arribaran a l'esquerra valenciana: "La persecució, però, engendrà 
també moviments contraris: i com a conseqüència, l'escriptor de Sueca veia 
afirmar-se la seua autoritat moral, no solament davant d'un valencianisme polític i 
cultural en expansió, sinó també davant d'un sector creixent de tota l'esquerra 
valenciana" (145). Les crítiques als plantejaments de Fuster podien ser enteses com 
un alineament en les mateixes posicions del franquisme, i això contribuí a 
apaivagar un necessari debat intern sobre el que el model de Fuster tenia de 
correcte. 
 
Això, i el que Cucó ha qualificat com a "incoherències del pensament fusterià, tant 
pel que respecta a la qüestió valenciana, com a d'altres qüestions més generals" 
(146), impedirà que la seua condició d'"inspirador de tot un moviment col.lectiu 
cultural i polític creixent" el fera convergir en "un mínimum denominador comú 
definidor d'un gran moviment valencianista" (147). 
 
L'altura de la legitimitat moral antifranquista de Fuster encara serà més gran quan, 
pocs mesos després de la campanya de premsa (primavera de 1963), l'Aplec de la 
Joventut del País Valencià, organitzat per la Joventut del Rat-Penat i que s'havia de 
celebrar a Bocairent siga impedit per la Guàrdia Civil. Parem l'atenció en el fet que 
els primers aldarulls de carrer de la postguerra a la ciutat de València han estat a 
causa de la defensa dels joves de la postura de Fuster, i que el primer acte "amb 
metralletes i tricornis" també tindrà els mateixos protagonistes. Fuster és qui ha fet 
la "Crida" de l'Aplec sota l'escut i el lema del Rat-Penat. 
 
Una convocatòria que es converteix en "una afirmació del nostre poble", al qual se 
li planteja la disjuntiva de recobrar "el domini i l'estímul de les nostres energies 
col.lectives" o bé quedar dil.luit "en la despersonalització i en el provincianisme", 
com una qüestió de "vida o mort, precisament 'com a poble'". 
 
Fuster es converteix el lider d'aquella joventut que ha triat "l'opció de la dignitat i 
de la honradesa", i que ha assumit com a missió "de tornar-li [al poble]] la 
consciència, la seua consciència, de ser "poble", i que a Bocairent reiterarà el seu 
"compromís comunitari", en un moment en que al País Valencià "els camps estan 
ben definits". "El futur, la llibertat i la justícia són els nostres aliats" (148). 
 

                                                 
    144 Entrevista amb Benito Sanz, 22 de febrer de 1993. 
    145 Alfons Cucó, op.cit. p. 298. 
    146 Alfons Cucó, op.cit. p. 298. 
    147 Alfons Cucó, op.cit. p. 298. 
    148 Convocatòria del IV aplec de la joventut del País Valencia. Lo Rat Penat. València, setembre de 1963. Citem 

de la reproducció de la revista Valencia Cultural. 
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La "crida" o convocatòria de Joan Fuster suposa el compromís més explícit de 
l'escriptor de Sueca amb eixa joventut que puja. No obstant el que s'ha dit, i en una 
actitud que Fuster repetirà en moltes ocasions (com ara quan el famós article del 
23-F i la lectura d'El rodaballo de Günter Grass, i tot això de que "ells" ja ho 
arreglaran...), Fuster abandonarà la seua posició de líder i s'estimarà més quedar-se 
a casa i no acudir a Bocairent, encara que haja d'"aguantar" la visita dels patriotes 
defraudats de Bocairent: 
 

"I com que ja sabia que l'acte de Bocairent havia de ser boicotejat per la 
Benemèrita, ahir ni tan sols vaig eixir de casa. Ara: vaig haver d'aguantar 
la visita de cinquanta o seixanta patriotes, que se'n tornaren tots 
defraudats..." (149). 

 
El mestratge intel.lectual de Fuster respecte d'uns seguidors i unes noves 
generacions, desitjat i "preparat" en els anys cinquanta i aparegut per xamba 
genètica en els anys seixanta no cal que siga expplicat més: pot dir-se que ja és un 
lloc comú. Políticament, però, és Fuster (des de Sueca i en l'ombra) qui està darrere 
de totes les iniciatives cíviques i polítiques d'aquests anys; de la creació del PSV i 
els contactes per a la formació de la UDPV, aplecs i llibreries, etc.  
 
Fuster els anima i estimula de forma constant. Recollim alguns textos de 
correspondencia de Joan Fuster amb Vicent Alvarez de les darreries de 1963, en els 
que es posa de manifest la relació amb el grup originari, Pele (Raimon), Eliseín 
(Eliseu Climent), Quico Mira, Aracil, etc. 
 
Així, Joan Fuster escriu des de Sueca el 22 de novembre de 1963 a Vicent Alvarez, 
que es troba a París el següent: 
 

"Benvolgut Vicentín: 
Vaig rebre la teva carta i l'"Hara-Kiri". Gràcies. Tens tota la raó del món, 
en les consideracions sociopolítiques que em feies. Però trobe que fallen 
per un costat: sobrevalores la realitat. ¿On són els "peons? No els veig 
enlloc. L'incident de Bocairent ha produït una petita commoció en l'opinió 
pública del país--més al nord de l'Ebre que al sud, com sempre. Bé. ¿Qui 
podria o sabria aprofitar-la? No, no ens hem pas d'enganyar. Som pocs i 
escassament "viables". Ja saps que no sóc un pessimista sistemàtic. Les 
meues ironies, tanmateix, tenen aquest origen: la constatació que entre els 
nostres projectes i les nostres possibilitats hi ha un "desfasament" 
important. En dir les nostres "possibilitats" em referesc a les possibilitats 
materials, econòmiques, i a les possibilitats" em referesc a les possibilitats 
materials, econòmiques, i a les possibilitats humanes.  
 
El problema de la nostra "gent" és de quantitat i de qualitat. La quantitat 
és mòdica, com ja saps. La qualitat és la ballarina, com també saps. Cada 
vegada que parle amb l'Eliseín m'assabente dels nous progressos 
proselitístics, de les admirables adquisicions que fem, etc.,etc. No ho pose 

                                                 
    149 Carta de Joan Fuster a Vicent Alvarez. Sueca, 28-X-1963. 
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mai en dubte. De més amés, crec que estem millor que mai. Ara: "estar 
millor que mai" no vol dir estar a l'altura de les circumstàncies. Els 
"peons" no existeixen. N'existeixen uns quans, d'acord, bons: però d'una 
àrea d'irradiació ben limitada (pense en els xicots dels pobles). Però entre 
els equips "dirigents", no. O si vols: no hi ha un vertader equip dirigent.  
 
Jo estic molt desconnectat de tot això: només mol de tard en tard parle 
amb algú o altre, que m'explica alguna novetat. La impressió que en trac 
és sempre la mateixa: una bona fe genial, uns esforços modestos, una 
habilitat no sempre provada. La diferència d'anys entre vosaltres i jo és, 
sens dubte, un factor important, i això em permet de veure el panorama 
amb una fredor crítica més rigorosa. Us veig, com a equip, 
independentment dels "peons", un equip massa infantil. Tots teniu unes 
grans virtuts--els uns, unes; els altres, d'altres--: el conjunt articulat és el 
que falla. No ignore que seria demanar massa, demanar-vos una actuació 
coherent i justa. Podríem analitzar cas per cas els elements de la colla, i 
arribaríem a aquesta conclusió: que feu el que podeu, i que el qui no sap 
més, amb sa mare es gita i no peca. Però això té remei. Precisament el mal 
és que la cosa té remei: el mal, és a dir, l'aspecte lamentable de la qüestió. 
Perquè si fos "irremeiable", hom podria resignars'hi sense remordiments. 
Però no: la cosa té remei.  
 
El remei seria...Ah, ho reconec, també seria complicat, el remei! Caldria 
intentar-lo. Caldria: 1) menys "il.lusions" i més idees clares: 2) més sentit 
de la responsabilitat; 3) menys presumpcions individuals (les ganes de 
fer-se passar per "líder" que té X. i que té Y); 4)més eficiències (parlem 
tant!); 5) més sentit de la realitat: 6) més...; 7)menys... Bo! Pare 
l'enumeració. Un altre dia seguirem amb el tema. ¿Què t'ha semblat les 
declaracions de l'abat?- El paper del teu amic occità sobre el 
"Nacionalisme humanista" m'ha agradat bastant: el trobe excessivament 
candorós en les seues conclusions programàtiques; però conté moltes 
pàgines d'un gran interès i ben útils de cara a possibles polèmiques amb 
els nostres contradictors. Per cert que he preguntat  als teus amics si 
havien llegit aquest opuscle, i resulta que ningú no s'ha molestat a fer-ho, 
tot i que tothom l'ha tingut o el té. El Mira --m'ha dit--va traure la 
conseqüència que era "una teoria del nacionalisme sobre la base de la 
llengua" i ja està. Per tant, ningú ha tingut ja la curiositat de veure de què 
es tracta. Això, com pots veure, ho hauràs de reconèixer, és tot un 
símptoma de la falta de sentit de la responsabilitat. Començant pel Mira, 
que, n'estic segur, no passà de la tercera pàgina del llibret. La peresa 
intel�lectual també és un defecte fotut, camarada. En fí, no tinc ganes 
d'indignar-me, i deixem-ho estar.- T'adjunte un bitllet francès que tenia 
per casa i que, de moment, no em serveix de res. Utilitza'l per a comprar-
me alguna revista--"Hara-Kiris" o no --que et vinga de gust. Escriu-me. 
Abraçades. Joan". (150) 

                                                 
    150 Aquestes cartes, al costat d'alguns articles, formaren part d'un dossier d'homenatge que el diari Levante-EL 

MERCANTIL VALENCIANO féu a la figura de Fuster el 24 24 de novembre de 1993. 
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Fuster, en fi, serà qui els recolze i anime, qui connecta amb Catalunya als 
universitaris del naixent socialisme nacionalista.  
 
En 1965, Fuster li escriu a Vicenç Riera Llorca. El canvi és substancial respecte del 
panorama i les descripcions que feia en els anys 50. La utilització de la primera 
personal del plural ens estalvia fer més referències sobre la "paternitat adoptiva" de 
Joan Fuster respecte d'aquells joves elegits en la primavera dels anys 60:  
 
"M'agradaria explicar-te llargament com van les coses per ací. Ha canviat bastant 
el panorama, d'ençá de l'època que ens escrivíem tan sovint. Un canvi bastant 
positiu. (...) En  realitat, no és per professar un optimisme desenfrenat, però si que 
"hem" obtingut uns petits avenços sòlids. Hem revitalitzat el "problema" al País 
Valencià, hem aconseguit clientela jove i hi ha equips que treballen amb molt bon 
sentit. Fins i tot s'organitzà fa poc, i amb èxit, una xiulada a les autoritats 
municipals de la capital, que en un acte públic, i d'audiència popular parlaven en 
castellà: els oradors van haver de callar o canviaren ràpidament el castellà pel 
vernacle. A València s'aguanta -no es faran rics els propietaris, però s'aguanta- 
una llibreria dedicada exclussivament al català (amb seccions en llengües 
"estrangeres", és clar). L'aparició del primer volum de la Història del País 
Valencià ha estat, últimament, un altre bon cop. Cada dia hi ha més nois que 
agafen la guitarra i canten ye-yé o cançons protestatàries en el dialecte local. Etc. 
Tot això és ben poca cosa per a "Salvar el país", però fa deu anys era impensable. 
Algun dia t'enviaré alguns exemplars de les innocents publicacions 
semiclandestines que fabriquen diversos grups de les noves generaciones" (151). 
 
 
El cas de Miquel Tarradell, Mossén Ballarin, Vicent Ventura i altres 
personatges. 
 
Mossén Ballarin, capellà antifranquista. 
 
En la primera etapa del MSCC -la "MOSCA-, Mossén Ballarin serà un dels 
personatges que tindrà una influència més decisiva en el grup originari de nous 
nacionalistes valencians. A Ballarin l'havien conegut tots ells en l'excursió 
patriòtica de 1960 a Catalunya, i atesa la procedència catòlica d'una part 
significativa dels fundadors del MSCC, Ballarin donarà el perfil idoni de capellà 
compromés, progressista, català, nacionalista, culte i antifranquista. Ballarin tenia 
família a València i a causa de les seues visites ja coneixia a Joan Fuster i tenia un 
cert coneixement del País Valencià. 
 
Eliseu Climent assenyala que: "Fou un "mentor" per a l'organització inicial. Per a 
nosaltres era com un mite. Vingué a la Ruta Universitària d'Olocau i allí acaba de 
seduir-nos. Escoltar un capellà (i era precís comparar-lo amb els sacerdots 
valencians amb qui teníem tractes per a imaginar el que ens impactà) parlar-nos del 
dret a la pobresa, de la seua vida a Catalunya i la lluita antifranquista ens 

                                                 
    151 Carta de Joan Fuster a Vicenç Riera Llorca. Sueca, 18-VIII-1965. 
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impresionà moltíssim. Encara recorde com en acabar la ruta -ell anava sense 
sotana-ens digué que quan tenia setze anys agafà un fusell per a lluitar contra 
Franco, el feixisme i la dictadura" (152). 
 
La influència de Ballarin en el MSCC imprimirà en qaquell grup de joves una 
mística religiosa, cultural, nacional i catalana, progressista i al mateix temps 
intel.lectual. Per a Climent: "Ho tenia tot. Era molt modern, tot un personatge per a 
l'época, els principis dels anys 60. A més ens ajudà en la lluita clandestina més 
enllà de les paraules" (153). 
 
Influïts per aquell cristianisme nacionalista, una de les accions del MSCC consistirà 
en difondre una circular als sacerdots valencians demanant-los que, almenys el dia 
de Sant Vicent Ferrer, feren la missa en valencià. Serà la primera vegada que els 
eclesiàstics reberen eixes notes per correu. Segons Climent: "Allò ho pagà Fuster, 
subvencionant-nos amb mil pessetes per a l'ocasió" (154). 
 
Max Cahner: agitador i "embaixador" cultural. 
 
Ja hem donat complida notícia del paper de Max Cahner i la seua influència en el 
procés inicial de la gestació i formació del neovalencianisme modern. La relació de 
Cahner amb els nacionalistes, iniciada amb el viatge patriòtic de 1960,  es 
mantindrà sempre com una referència que a causa dels seus contactes directes. 
Eliseu Climent iniciarà en aquell any una estreta relació d'amistat amb Cahner. 
Després d'aquells dies, Max Cahner optarà per Eliseu Climent com la persona més 
idònia als seus propòsits d'agitador i promotor cultural. Cahner convidarà a Climent 
a visitar Andorra i Perpinyà, i així connectarlo amb tot el món cultural català. 
 
Segons Climent: "Recorde que a Perpinyà em presentà un català d'allà, Josep 
Deloncle, molt folclòric. Deia -molt abrandat- que ell era catalanista perqué sa 
mare, en el llit de mort, li havia dit que pregara per la unificació dels seus germans 
valencians, catalans i balears. A Perpinyà hi havia una Cofradia de Sant Vicent 
Ferrer que ens xocà molt. Una vegada en Andorra, després d'una conversa privada 
entre Max i jo, vam acordar la decisió de formar algun grup polític a València, i 
així, poc després creàrem el MSCC" (155). 
 
A partir d'aquell moment, Max Cahner serà sempre un dels interlocutors de la nova 
generació valencianista, amb una influència que es marcarà molt més encara a 
conseqüència de la seua gestió amb l'Enciclopèdia Catalana. 
 
Vicent Ventura, un militant "a banda". 
 
En el socialisme nacionalista destacarà per la seua singularitat generacional, Vicent 
Ventura Beltrán, el qual pertanyia a una generació anterior a la de la pràctica 
totalitat de la militància nacionalista. Fill d'un carlí, de jove fou d'Acción Católica i 
                                                 
    152 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz, juny 1994. 
    153 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz, juny 1994. 
    154 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz, juny 1994. 
    155 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz, juny 1994. 
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als dihuit anys ingressarà en el Frente de Juventudes, on treballarà en premsa i 
propaganda. Ventura treballarà a la Unión Naval de Levante. "Jo vinc de les classes 
populars. Molt prompte vaig conèixer a Dionisio Ridruejo, que havia creat Acción 
Socialdemócrata, i era un demòcrata, i a Fuster un liberal". Ventura serà expulsat de 
la Falange en els anys 50, després d'una reunió celebrada a Alborache: "Em vaig 
cansar d'escoltar "favades" i em vaig "despatxar" a gust; em van expulsar amb tota 
la raó del món. Llavors em vaig passar al periodisme". 
 
Adolf Beltran ha fet un magnífic retrat de la trajectòria de Ventura (156) al qual 
remetem, i això ens obliga a fer una breu referència. Venturà participarà l'any 1962 
en la reunió on -a excepció del PCE- participarà tota l'oposició democràtica 
espanyola. Patrocinada pel Moviment Europeu es celebrarà a la ciutat bàvara de 
Munic i Franco i el règim la batejaran com el "contubernio de Munich". 
 
"Llavors jo no era nacionalista, no hi havia un tal partit, però si defensava posicions 
federalistes. Allò de Munic ho preparà Pepín Vidal Beneyto, de Carcaixent. De 
València vaig assistir jo només. A la tornada la policia detenia els participants i els 
enviava a Canàries. Em vaig quedar a París i la meua dona treballà a la UNESCO. 
Als huit mesos vaig tornar i a Barajas em van detenir i em desterraren a Dénia. Les 
conseqüències del contubernio van ser que vaig perdre la possibilitat de ser  
periodista i vaig haver de continuar escrivint sense signar els meusa articles al 
Madrid, Informaciones, etc." (157). 
 
Vicent Ventura s'incorporarà al socialisme nacionalista en una situació particular: 
"jo era major que ells i em van encarregar la relació amb els altres partits, així com 
estar en els actes col.lectius de l'oposició representant al partit" (158). Els seus 
contactes amb Fuster, les seues relacions i experiència política, i les relacions amb 
els dirigents del MSC seran d'una gran utilitat al PSV. 

                                                 
    156 Adolf Beltran, Vicent Ventura. Converses amb un ciutadà. Ed. Tàndem, València, 1994. 
    157 Entrevista amb Benito Sanz, 1993. 
    158 Una relació detallada de la participació de Ventura com a militant del PSV pot trobar-se en Adolf Beltran, 

op.cit. ps. 37 i ss. 
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Els casos de Miquel Tarradell, Joan Reglà, Emili Giralt, Miquel Dolç i altres. 
 

"La década recién transcurrida ha traído un gran cambio, no sólo en los 
comportamientos de ciertos   grupos o minorías, a nivel cívico, sino en el contexto  
urbano. Valencia ha dejado de ser la gran ciudad rural  con que me encontré a mi 

llegada, en 1956". 
Miquel Tarradell. (1970). 

 

 
 
Los catedráticos demócratas Joan Reglá y Carlos París serian dos de los que más activamente apoyarían la 
creación del Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios. En la foto, en la comida del Paso del 
Ecuador de Filosofía y Letras de 1965. Entre los alumnos se encuentran Vicent Pitarch; Marisa Ros Bellés; 
secretaria de la Cámara Sindical y delegada de actividades sindicales; Rafael Coloma; y Julia Moro, una de 
las estudiantes más activas del Sindicato Democrático. Foto Marisa Ros. 
 

L'itinerari acadèmic i la carrera acadèmica d'un grup de catedràtics i professors 
catalans coincidirà amb la primera gestació de les experiències i inquietuds dels 
joves ingressats a la Universitat. Joan Reglà, Emili Giralt, Miquel Tarradell i 
Miquel Dolç seran els professors catalans que a la Universitat esdevindran exemple 
cívic i recolzament per als joves valencianistes. Miquel Dolç serà un dels mentor 
de l'Aula, així com Reglà, el qual des de la seua posició institucional com a degà, 
facilitarà la cobertura de les activitats de conscienciació. Fins i tot, un dels seus 
deixebles, Adrià Espí Valdés, tindrà un paper important com a organitzador de 
l'Aula abans d'alinear-se amb el sector no partidari de Fuster. 
 
Joan Reglà contribuirà i ajudarà el procés de desvetllament amb el seu llibre 
Aproximació a la història del País Valencià. Emili Giralt vincularà Alfons Cucó a 
la Facultat, redactarà la Bibliografia dels moviments socials a Catalunya, el País 
Valencià i les Illes,  i es convertirà en una de les persones decisives en 
l'organització d'un dels grans moments cívics i pacífics de la pre-transició: la 
celebració del I Congrés d'Història del País Valencià. La generació d'historiadors 
catalans amb la seua empenta connectarà acadèmicament Manuel Sanchis Guarner 
i Joan Fuster a partir de la publicació del primer volum de la Història del País 
Valencià (1965). 
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Miquel Tarradell rememorava en una entrevista amb Soriano Bessó l'any 1970 
l'evolució de la ciutat de València des de l'any de la seua incorporació (1956). La 
modèstia de Tarradell sobre la seua participació en la revifada del valencianisme el 
fa autodefinir-se com a "espectador bien situado". Ell mateix explica la seua 
impressió en arribar a València l'any 1956 i trobar-se amb una "sociedad 
desarticulada, sin interés por las cosas propias ni aun por las ajenas". 
 
"Cuando yo llegué aquí, Fuster, a quien yo conocía anteriormente por los 
contactos mantenidos en la experiencia aquélla de "Ariel", era en Sueca todavía 
Juanito, sólo se había dado a conocer en círculos muy reducidos; he conocido, por 
ejemplo, a Ventura trabajar como un negro en las redacciones de los diarios 
locales y hacer periodismo de verdad, pero sin la clara trayectoria de ahora, y he 
ido siguiendo paso a paso el difícil camino de compromiso seguido por estos dos 
intelectuales que gozan hoy  de un auténtico fervor popular en estas y otras 
tierras." 
 
"A mi llegada, en este primer momento del proceso de concienciación, se trataba 
de decir cosas elementales, de hacer afirmaciones sencillas y simplemente 
testimoniales en estas cosas que hoy, en ciertos ámbitos y en un sentido despectivo, 
se llaman "culturistas". 
 
Soriano descriurà la participació de Terradell en aquells anys com a testimoni clau 
"en la gestación y nacimiento de las primeras generaciones universitarias 
enraizadas con su país", de les experiències de l'Aula "Ausias March", de la 
conmemoració del centenari d'Ausiàs March (1959), el descobriment de la vessant 
artística de Raimon, "sus conferencias en el Ateneo, en Lo Rat y en la Casa de 
Catalunya; y, sobre todo, de la inquietud despertada entre los universitarios por la 
historia de su país".  
 
També hem vist que la participació de Tarradell en el turisme patriòtic de la Pasqua 
de 1960 no es pot oblidar. Com dirà Soriano: "Si la Facultad de Filosofía y Lletras 
de aquí ha tenido fama de ser, estos años pasados, una de las más dinámicas y 
eficientes de toda la Península, hay que atribuirlo sin duda alguna y en una medida 
muy importante, a la labor profesional del señor Terradell y de algunos compañeros 
de equipo. Justamente su trabajo de investigación personal y de magisterio, junto 
con el valiosísimo de los profesores Reglà y Giralt, ha sido una de las aportaciones 
más impagables y eficaces del Principado en la revitalización valenciana de estos 
últimos años". 
 
Tarradell una persona que acabarà per estimar i arrelar-se a València, confessarà 
que va ser arran de la riuada de 1957 quan adquirí "una gran experiencia del país. 
Para mí, aquello fue algo así como el 2 de mayo: una falta de respuesta de los 
elementos dirigentes, y el pueblo que se las arregla como puede y sale adelante, 
haciendo frente al desastre. En aquella ocasión descubrí la categoría humana del 
pueblo valenciano, me di cuenta que había madera, que había materia prima para 
moldear". 
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2.6. La campanya anti-Fuster. Els canvis entre Nosaltres, els valencians i El 
País Valenciano. La primera campanya contra Joan Fuster. 
 
 

"¿Què prendrem, en referir-nos a les inquietes hores d'avui: un 
llenguatge d'Anunciació o un llenguatge d'Apocalipsi?" 

 
Eugeni d'Ors. 22-II-1919. 

 
 

 
 
 
Tot seguit considerem oportú incloure un apartat dedicat als conflictes ideològic 
que a propòsit dels llibres de Fuster es van ocasionar al si de la societat valenciana, 
i en els que intervindran de manera destacada els joves militants del socialisme 
valencianista de l'ASV. 
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"Nosaltres els valencians" es una tentativa sin precedentes -es llegia en Cuadernos 
de Ruedo Ibérico en 1970-. La aparición de este libro, en 1962, constituye un hito 
fundamental en la historia política de Valencia y, aun hoy, es el único análisis serio 
del caso valenciano, y muy particularmente de las causas y efectos de lo que Fuster 
califica de "fracàs com a poble", refiriéndose a la no existencia de una conciencia 
colectiva con voluntad de materializarse en entidad política, en régimen de 
autogobierno; o, en otras palabras, el no planteamiento de una problemática 
nacional al nivel que existe en Cataluña o Euskadi" (159). 
 
I és que l'aparició del llibre de Fuster, llibre d'encàrrec encomanat per Max Cahner 
per a obrir l'editorial Edicions 62, marcarà l'inici d'una nova etapa, un període clau i 
diferent en la presa de consciència nacional valenciana. Nosaltres, els valencians 
serà un llibre d'encàrrec confeccionat en molt poc de temps. A preguntes de Vicent 
Martí, el propi Fuster explicava la gènesi del llibre: "El Nosaltres, el vaig fer en un 
mes i mig o dos. Allò va ser una d'aquelles coses del Max (Cahner). Max és un 
personatge impertinent, que sempre m'estava burxant: "Has d'escriure un llibre, has 
d'escriure un llibre, has..." "Te l'escriuré, però deixa'm tranquil". Em vaig abocar a 
la màquina, i vaig anar posant en solfa totes les coses sobre les quals havia 
reflexionat els darrers anys. No va resultar massa difícil, amb la graciosa, tot i que 
no benèfica, ajuda de la casa Domecq, que era el que podia beure aleshores." (160). 
 
Sobre el títol, Fuster aclarirà la procedència en la introducció justificatòria que 
escrigué per a l'edició del recull de la seua poesia, Set llibres de versos: "Sempre he 
confessat les meues tribulacions a l'hora de buscar el títol per a un llibre: vull dir, 
per a un llibre meu. Ales o mans va ser suggerit per Xavier Casp; Nosaltres, els 
valencians fou una brillant oportunitat de Max Cahner; (...)" (161).  
 
Ja hem comentat el que el llibre suposà per als joves militants del socialisme 
valencianista, que quedaran "literalment enlluernats" per Fuster. L'impacte de la 
publicació de Nosaltres, els valencians o de Qüestió de Noms no fou massa 
considerable a la premsa de l'época. Fins i tot hem trobat alguna ressenya del llibre 
com la que farà Manuel Marqués Segarra a les planes de Las Provincias en la què, 
des de la discrepància la suavitat i la cordialitat seran la tònica de tots els seus 
comentaris. 
 
Les vendes del llibre i l'opuscle al País Valencià, i segons reconegué el mateix 
Fuster, tampoc no seran apreciables. A Catalunya, però el ressó "comercial" sí que 
serà apreciable. No obstant això, el que resulta incontrastable és l'enrenou públic i 
"polític" que l'aparició del llibre de Fuster El País Valenciano produïra a la ciutat de 
València la primavera de l'any 1963.  
 
Vicent Alonso, en el llibre on analitza la trajectòria intel.lectual d'Ernest Martínez 
Ferrando, ha explicat l'"actitud de moderació" que va presidir el pensament del 
narrador valencià. Potser alliçonat per la polèmica suscitada anys arrere, en 1952, 
                                                 
    159 "El País Valenciano como problema", Juan Ferrer (Vicent Alvarez). Cuadernos Ruedo Ibérico nº 25, juny-

juliol 1970. p. 53. 
    160 Alberola, Miquel; Martí, Vicent, 1994, p.28 
    161 Fuster, Joan, "Introducció" a Set llibres de versos, Ed. Tres i Quatre, València, 1987, p. 12. 
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sobre l'autenticitat del Sant Calze que es conserva a la Catedral de València i que 
Alonso explica amb detall, sembla que van existir intents protagonitzats per ell 
conjuntament amb Joan Reglà per tal que "Fuster suavitzàs el to del llibre El País 
Valenciano" (162).  
 
L'acreditada amistat dels dos personatges, i els comentaris gens elogiosos que 
Martínez Ferrando dedica a Miquel Adlert encara legitimen més els seus 
comentaris a Fuster, perquè no provenen d'algú que puguérem considerar com a 
dolgut pel "trencament": "Jo trauria alguna cosa massa forta: allò del semen, allò de 
l'arroç amb rates, que mal d'aigua no deixen de ser rates. Son veritats que després 
veiem esgrimides pels que no ens tenen cap simpatia. Potser els nostres li diguen 
que es "un mal hijo". Enrecordes del que em passà a mi amb allò del Grial i que 
encara continua en l'aire (...): Doncs, a vosté pot succeir-li quelcom de pitjor; per la 
nostra ciutat circulen munió de mules que no toleren que "las pulgas les piquen en 
la honra", o millor dit, en llur cerrilisme." (163).  
 
Sembla també que la seua moderació, com ha posat de manifest Alonso també és 
deutora no d'uns plantejaments "tacticistes", sinó més aviat de la seua "concepció 
de l'"hibridisme" dels valencians", i d'una visió "culturalista" del fet nacional" (164). 
Això coincidirà, a més, i segons l'anotació d'Eduard Ranch que ens aporta Alonso: 
"Tampoco convence a Ferrando la actitud tan catalanista de Fuster. Valencia -me 
dice- será siempre un fenómeno híbrido." (165). 
 
El que ens interessa destacar amb les frases de Martínez Ferrando és que si que hi 
haurà algú que tracte de moderar la qüestió, perquè veia, amb bon sentit, que podia 
existir el perill d'algun enrenou públic al voltant d'un llibre en castellà que podria 
tenir una venda significativa. 
 
Des d'un estricte punt de vista cronològic, doncs, el primer enfrontament el 
provocaran els redactors de la revista Lluita, Eliseu Climent i Ferran Zurriaga, en 
enviar-li a Diego Sevilla Andrés la revista. La polèmica "oficial", s'encetarà a les 
planes del diari Levante quan Sevilla publique dos articles sota el títol "Burguesía y 
separatismo" (166), en què donarà notícia d'haver rebut els "panfletos escritos en 
catalán". 
 
Conta Vicent Alvarez que: "Eliseu, Ferran Zurriaga, Ferran Martínez Navarro i jo 
vam fer una revista-pamflet titulada "Lluita: la veu dels qui no poden tenir veu", i li 
l'enviàrem per correu com una provocació a D. Diego Sevilla Andrés, el catedràtic 
franquista i gent així. El primer pamflet era sobre els monopolis i el segon sobre 
l'opressió nacional. Diego Sevilla escrigué dos articles "Burguesía y separatismo", 
com a editorials del Levante; en ells apuntava contra l'aparició del perill català, que 
anava contra Espanya, i afirmava que el burgés és catalanista, separatista i roig. 
Joan Fuster replicà amb un article titulat: "Mi vela en este entierro" i va posar a 

                                                 
    162 Alonso, Vicent, La trajectòria intel.lectual d'Ernest Martínez Ferrando, Ed. Tres i Quatre, València, 1991. p. 
    163 Alonso, Vicent, op.cit. p. 109. 
    164 Alonso Vicent, op.cit. 75. 
    165 Alonso, Vicent, op.cit. p. 76. 
    166 Sevilla Andrés, Diego, "Burguesía y separatismo", Levante, 9 i 22-XII-1962. 
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"caldo" a Sevilla (amb ironia), aleshores vicepresident de la Diputació de València, 
i catedràtic de la Facultat de Dret. 
 
Sevilla se'n anà a denunciar el fet al governador civil -continua contant-nos Vicent 
Alvarez-, i en la visita comprova amb horror que el Governador està enviant als 
seus amics el llibre El País Valenciano, que podia ser considerat com un llibre dels 
de "regalar". Diego Sevilla diuen que muntà en còl.lera i li proposà al governador 
que: 
 

-"Hay que hacer algo, combatir el catalanismo, son rojos, peligrosos y 
separatistas". 

 
Diuen que se li encarregà a Almela i Vives que publicara articles contra Fuster. Fou 
una gran campanya antifusteriana, i s'arribà a "cremar-lo" en una falla. 
 
El 5 de gener de 1963, Fuster publicarà l'article de resposta "Burguesía y 
separatismo. Mi vela en este entierro" (167). L'hostilitat de Sevilla respecte de Fuster 
ja no s'aturarà. El 17 de gener, la primera plana del diari Levante inclourà una mena 
d'editorial signat per Sevilla amb el títol "Luego...cabalgamos" on, a propòsit d'una 
campanya de premsa contra l'editor italià Einaudi per la publicacio d'un llibre 
contra el règim franquista, Sevilla respon sibil.linament a Fuster: "No debe 
preocuparnos mucho ni la postura de Einaudi, ni las continuas campañas contra 
España. Todo es clara señal de que vamos adelante, y no interesa perder el tiempo 
refutándoles. Dejar constancia de su deshonestidad y seguir adelante. Yo recuerdo 
a este propósito una cuarteta de no sé qué vate: 
 

Luchan con furia y sin tino 
los perros a nuestro paso 
nosotros no hacemos caso 
de los perros del camino. 

 
La cuarteta sirve, también, para el caso en que personalmente se sienta uno 
agredido. La caridad obliga con los semejantes. Quienes no tienen nuestra calidad 
moral, no merecen ni el mendrugo de la respuesta." 
 
Amb posterioritat, la polèmica es transformarà en una atac frontal contra el llibre de 
Fuster El País Valenciano. Segons Vicent Alvarez (Juan Ferrer): "El gobernador 
civil ordenó al director de Levante (órgano local del Movimiento), Adolfo Cámara, 
la inserción de varios artículos sin firma que habría escrito el mismo Almela" (168). 
En efecte, el dia 5 de febrer el diari Levante publica l'article sense signar escrit per 
Francesc Almela i Vives, "Un libro sobre el País Valenciano" (169). L'article 
aprofitarà aquells comentaris introduïts en el llibre amb el to estilístic de Fuster, 
fragments i frases tretes fora de context, en unes tesis que Fuster mai no havia 
amagat i que es podien trobar a Qüestió de noms o Nosaltres, els valencians, en les 
revistes de l'exili o en l'Antologia de la poesia valenciana (1956) molt més 
explícites encara. 
                                                 
    167 Fuster Joan, Levante, Suplement "Valencia" nº 336, 5-1-1963, p.4 
    168 Juan Ferrer, "El País Valenciano como problema. Experiencias y perspectivas", p. 54. 
    169 Levante, Suplement "Valencia" nº 335, p. 5. 
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El dia següent Las Provincias reproduí el text de l'article i encara en dies posteriors 
publicarà noves andanades anti-Fuster, com ara: "Algo que se quedó en el tintero. 
Los valencianos y Valencia en las páginas de El País Valenciano". A propòsit de la 
postura del diari conservador i del seu director José Ombuena, hi ha hagut una 
modesta polèmica sobre les explicacions personals en l'actitud d'Ombuena degut a 
que l'Editorial Destino decidí encarregar el llibre a Fuster i no al primer, que era 
amb qui s'havien celebrat alguns contactes personals (170).  
 
Sense haver estat entés mai, Miquel Nadal considerà que explicar un procés 
ideològic complex com aquest per una "rabieta" mercantil era una mica absurd. 
Burguera decideix explicar-ho tot a conseqüència de les vivències personals i els 
enfrontaments literaris. Alfons Cucó, pel seu compte, ha detectat un canvi de 
l'actitud tradicional moderada del diari Las Provincias en el tractament de la qüestió 
lingüística, d'acord amb el qual considera que no és "absolutament negligible" 
(atribuir-lo) "a la personalitat del quart director", però apunta que "caldria al mateix 
temps cercar explicacions no tan personalistes, i que en principi caldria atribuir (...) 
a l'extrema permeabilitat del franquisme sociològic davant les consignes del 
franquisme polític" (171). 
 
El 9 de febrer, el diari Levante inclourà una nota sense signar, "Cartas sobre el País 
Valenciano", on es justificarà per part de la redacció la no publicació dels articles i 
cartes rebudes a favor i en contra del llibre, per tal de no encetar una polèmica. La 
nota fa especial menció del to de les cartes que al.ludeixen a la llibertat d'expressió, 
i que devien ser les que enviaren els joves valencianistes universitaris en defensa de 
Fuster. 
 
 
La "cremà" de Joan Fuster com a ninot de falla. 
 
L'afer de la "cremà" de Joan Fuster com a ninot de falla, demostrarà que la 
conssigna del règim havia funcionat a la perfecció. Durant la cavalcada del ninot (i 
no durant les falles com tantes vegades s'ha dit) del dia 9 de març, la comissió de la 
falla Pie de la Cruz-Don Juan de Vilarrasa desfilarà amb el lema "El mundo de los 
infiernos" amb un grup on es criticarà el llibre de Fuster, que segons dirà el mateix 
diari Levante (172), "tiene párrafos denigrantes para Valencia". 
 
El grup d'aquesta comissió presentarà el següent quadre pels carrers de la ciutat: 
"Un enorme libro reproduciendo la portada de aquel [El País Valenciano] y 
presentando a su autor con aire de parodia. Dos labradoras llevan una gran copia de 
la página 53 del libro,  criticando nuestro traje regional, con el comentario de los 
falleros por los primeros premios en concursos obtenidos por aquél. Del mismo 
modo van presentándose varias  hojas con manifestaciones denigrantes del autor y 

                                                 
    170 Sobre la polèmica de les explicacions "mercantils" en el naixement de l'anticatalanisme, pot consultar-se el 

treball de Miquel Nadal, "La liquidació racional d'un discurs teòric", dins Document 88, Ed. Tres i Quatre, 
València, 1988, i el llibre de Francesc de Paula Burguera, Es més senzill, encara: digueu-li Espanya, Ed. Tres 
i Quatre, València, 1991. 

    171 Alfons Cucó, op.cit. ps. 293-294. 
    172 "Anoche se celebró la Cabalgata del "Ninot"", Levante, 10-III-1963. 
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comentarios de contrapartida de la comisión. Cierra este grupo una fallita que será 
quemada al final, con la imagen del  autor del libro..." (173).  
 
El grup de la falla obtingué el tercer premi de carrosses, el tercer de comparses, el 
quart de grups per "Neptuno" i el segon de figures. Si en desembre de 1962 els 
atacs eren els personals de Sevilla, i en gener i febrer seran els de conssigna, en 
març es produeix la representació sacramental i crema de la figura de Fuster, en la 
qual, com diu Vicent Alvarez (Juan Ferrer): "Es importante reseñar que el acto fue 
orquestado por un futuro candidato a procurador en Cortes, Martí Belda, abogado 
del Estado y máximo mangoneador de la Junta Central Fallera" (174). Aquesta 
interpretació dels orígens "extrafallers" de l'afer serà corroborada pel mateix 
protagonista de l'incident: "Estic convençut que la iniciativa de cremar-me provenia 
d'uns orígens capciosos, extrafallers." (175). 
 
Curiosament, el número extraordinari de falles del Levante aplega la col.laboració 
de Joan Fuster "Hecho con sombras de rosal", el qual, traduït, formarà part del 
recull d'articles de temàtica fallera publicat per Garbí, "Combustible per a Falles". 
No sabem si per atzar, i recordem la polèmica sobre la pàgina 53 del llibre el dia de 
la cavalcada del Ninot, Francesc Almela i Vives publica l'article "Vestido de 
valenciana", panegíric de les excel.lències indumentàries del vestit de llauradora. 
En aquest mateix mes Francesc Almela i Vives fou nomenat cronista de la ciutat, 
president dels cronistes del Regne, i obtingué els tres primers premis oferts per 
l'Ajuntament de València en el concurs de llibrets de falla. 
 
La reacció del franquisme era evident i s'inserí en els precedents habituals del 
llorentinisme apoliticista ("regionalismo prudente dentro del españolismo 
entusiasta") i del regionalisme espanyolista i perifèric. Sense anar més lluny, el 
"canónigo mestrescuela de la Metropolitana", José María Belarte Vicent, diria per 
eixes dates que: 
 

"A todos ha de alegrarnos el noble interés que están despertando las cosas 
de nuestra tierra. Aparte intenciones oscuras, es lo cierto que puede haber 
también un regionalismo tan estéril como inofensivo" (176). 

 
Un regionalisme inofensiu i estèril d'erudició provinciana era el màxim que el 
règim podria admetre per als valencians. Sobretot mentre, com afirmarà Sevilla, "el 
lenguaje coloquial e íntimo de las lenguas regionales", una "bandera inocente", no 
s'utilitze per a encobrir "mercancía averiada" (177). 
 
La participació d'Almela i Vives en l'afer estarà acreditada per l'allau d'homenatges 
i actes públics on se l'homenatja, que semblen preparats per tal de ressaltar la seua 
presència pública. Així, el dia 26 d'abril se li retrà un homenatge organitzat pel 
                                                 
    173 "Anoche se celebro...", loc.cit. 
    174 Juan Ferrer (Vicent Alvarez), loc.cit. p. 54. 
    175  Cf. Joan Fuster, "reflexions d'un ninot de falles", dins Combustible per a falles, Ed. Garbí, València, 1967, ps. 

79-87. La frase prové de la introducció, p. 15.  
    176 J.M.B., "Plaza de libros", Ressenya del llibre de Juan A. Caparrós Benavent, Geografía del Reino de Valencia, 

Imp. Suc. de Vives Mora, València, 1962, Levante, abril de 1963, p. 14. 
    177 Diego Sevilla Andrés, "Uniformidad y unidad", Levante, 22-IV-1963, p. 1. 
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Círculo de Bellas Artes. Assistiran el seu president, Luís Martí Belda, Jesús 
Manglano, baró de Terrateig i degà del Centre de Cultura Valenciana, Jaime 
Barberá, alcalde d'Enguera, cap local del Moviment i diputat provincial i el pintor 
Juan Bautista Porcar, entre d'altres escriptors i artistes que la crònica no ressenya. 
 
La crònica del discurs que Almela pronuncia quan agraeix l'homenatge acredita 
fins a quin punt l'enfrontament amb Fuster era real: "Habló a continuación de su 
pensamiento respecto a su ser de escritor, diciendo que entre una conducta de 
escritor optimista sobre la tierra y los hombres de Valencia, exponiendo sólo las 
virtudes y otra actitud, que signifique el sacar a relucir sistemáticamente y 
premeditadamente todos los defectos posibles de la "tierra madre", toma el primer 
camino. De esto han dado ejemplo todas las regiones, y de una manera especial, 
Cataluña, ninguno de cuyos hijos escritores ha hecho otra cosa que exaltarla, 
naturalmente, en todo lo mejor". 
 
Les al.lusiona a l'actitud de Fuster i l'"afer" del llibre són claríssimes. El cas 
d'Almela i Vives, un col.laboracionista amb el règim, que es movia després de la 
guerra en els marges de l'erudicionisme "regional", representa una de les mostres 
més reixides i tradicionals, d'"utilització de figures d'un cert renom en el 
valencianisme per a dur tasques declaradament antivalencianistes" (178). 
 
El que no podem oblidar és que el règim va veure un "perill" ideològic en aquelles 
iniciatives que anaven posant-se en contacte per a formar una nova tradició 
valencianista, i decidí actuar amb les armes i instruments de què podia fer-ne ús. 
Una Dictadura, no siguem ingenus, no és un sistema que no recòrrega a la 
manipulació: no és una societat erudita o preocupada per la correcció de les 
argumentacions. Perillosos o no "encara", el franquisme decidí tallar la qüestió de 
forma expeditiva, però amb habilitat, aprofitant les fisures i els enfrontaments entre 
els valencianistes. 
 
No ens estranye, doncs, que el dia 6 de febrer de 1963 persones gens 
col.laboracionistes i amb una trajectòria intatxable com Miquel Adlert o Xavier 
Casp reaccionen i comuniquen en públic allò tan famós de que, com a catòlics, 
valencians i escriptors en llengua valenciana no tenen res a veure amb les idees 
propugnades a València per Joan Fuster. Sense audiència poètica, arrenglerats per 
Fuster en la tradició anticatalanista, amb la tertúlia tancada des de l'estiu de l'any 
anterior, abandonats per les noves generacions, era fins a cert punt previsible el 
desig de desmarcar-se que  impulsarà la redacció d'aquella carta. Si a més Fuster ja 
anunciava que els bàndols estaven ben definits i que només hi podien existir dues 
posicions, les vitrines ameníssimes dels arxius s'obriran en 1975. 
 
Fou el franquisme, doncs, el que ens privà i tancà unilateralment les possibilitats 
d'un diàleg seré sobre les tesis fusterianes. La virulència en el tractament de la 
qüestió l'aportà el franquisme. La manipulació política que introduí el franquisme 

                                                 
    178 Alfons Cucó, op. cit. p. 292. Sobre el cas d'Almela pot consultar-se l'article de Josep Ballester: "La trajectòria 

literària i intel.lectual de Francesc Almela i Vives a la postguerra", dins Anuari de l'Agrupació Borrianenca 
de Cultura, nº 4, 1993, ps. 75-84. 
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en la polèmica separà encara més dos grans blocs que encara podien haver tingut 
l'oportunitat d'arribar a una entesa. La discrepància honesta amb la resolució que 
dels problemes i el fracàs com a poble proposava Fuster es feu més difícil. El 
franquisme sabia que darrere de tot hi havia la "mercancia averiada" i tallà tota 
possibilitat de diàleg en l'àmbit de la cultura. 
 
 
Les reaccions en el grup de "Valencia Cultural". 
 
Vicent Badia i Marín, fundador i director de la revista mensual Valencia Cultural, 
publicarà un editorial dels números 33 i 34 de la revista corresponent als mesos de 
gener-febrer de 1963 dedicat a la polèmica sobre el llibre "El País Valenciano". 
Encara que hi haja qui ha criticat el discurs que traspua la revista com a 
excessivament condescendent amb el règim, cal dir que representà més aviat una 
actitud d'honestedat i un esperit de moderació i integració gens menyspreables. 
L'editorial es titolarà, "Al voltant d'un llibre de Joan Fuster", on podem destacar 
una sana crítica que es fixa molt en l'escepticisme de Fuster i "la manca de 
confiança a la capacitat de reacció del poble", atribuïnt a això l'opció per la 
catalanitat fusteriana.  
 
Des del Centre de Cultura Valenciana, un Centre del qual formen part en aquell 
moment persones com ara Sanchis Guarner, Emili Beüt i altres, i que no podem 
equiparar amb una entitat franquista tout court, també alguna que altra reacció. 
 
Antoni Igual Ubeda, director de número del Centre de Cultura Valenciana (179), 
antic valencianista i persona que no pot ser arrenglerada en el mateix bàndol que 
Diego Sevilla, pronunciarà una conferència el gener de 1964 amb el títol "València 
i els valencians". Segons la ressenya de la revista Valencia Cultural:  
 
"El señor Igual Ubeda hizo una serie de reflexiones acerca de tema tan amplio y 
tan sugestivo como el enunciado, afirmando, entre otros particulares, que Valencia 
tiene entre los valencianos a sus propios enemigos. Negó que Valencia fuera un 
complejo de frustración, como algún autor catalán ha afirmado. Expuso su 
admiración y respeto hacia Cataluña, admitiendo incluso que los valencianos 
hablamos catalán, pero sin que ello suponga aceptar el actual pancatalanismo, y 
presentando finalmente a Valencia y Mallorca como regiones hermanas de 
Cataluña, pero no como hijas de la civilización catalana, posición que deberá 
tenerse en cuenta para discutir con Cataluña en un plano de igualdad en cualquier 
proceso  de integración política. El señor Igual ubeda sugirió a los Cronistas la 
conveniencia de adoptar la denominación de lengua occitana, siendo, por último, 
muy aplaudido y felicitado al término de su disertación." (180). 
 
També en Nicolau Primitiu podem trobar alguna al.lusió al tema, el que ens ajuda a 
destacar l'existència de dues tendències o corrents que poc a poc van decantant-se, 

                                                 
    179 Igual Ubeda ingressà en el Centre de Cultura Valenciana el dia 15 de maig de 1959 amb el discurs al que 

respondrà Almela i Vives, "Determinantes de tiempo y espacio en la cultura valenciana". Separata de "Anales 
del Centro de Cultura Valenciana", València, 1960). 

    180 València Cultural, nº 45-46, gener-febrer de 1964. 
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polaritzant-se, estètica social i políticament cap als extrems. Segons ens indica 
Gabriel García Frasquet en l'estudi introductori a l'obra de Josep Mascarell i Gosp, 
Romeu un camarada, Nicolau Primitiu en una carta de l'1 de febrer de 1963, i a 
propòsit de les dificultats econòmiques de l'editorial Sicània que adreça a 
Mascarell, introdueix "una velada i desaprovadora al.lusió a l'èxit del Nosaltres, els 
valencians fusterià, aparegut a Edicions 62 en maig de l'any anterior". La carta diu 
així: " "La Vall de la Safor" està programada en el nbre. 44. Volguera publicar-la 
aquest any. No sé, però, fins on arribaran les meues forces. Les edicions 
valencianes no donen diners com no siga una obra d'escandal que alague als 
catalans o ens dediquem a escriure obres de l'"Oeste" com fan alguns valencians 
amb nom supost, en castellà. 
 
Si els valencians que es diuen valencianistes treballaren per la propagació de la 
nostra llengua i les nostres publicacions com fan els catalans, segurament que 
editorials valencianes en la nostra llengua es podrien sostindre. Però ni propaguen 
ni compren llibre. 
 
Vostre afm. en la Renaixença de la Valencianitat i de la seua Cultura genuïna." 
(181). 
 
 
La resposta universitària dels nacionalistes valencians. 
 
El nucli nacionalista intervindria amb els mitjans escassos al seu abast. Ja hem vist 
que els dos diaris de la ciutat van tallar acceleradament els inicis d'una polèmica a 
favor o en contra del llibre, negant-se a publicar els escrits on es defensava a Fuster. 
Els joves nacionalistes valencians compraran diverses desenes de periòdics i els 
trancaran davant de les redaccions de Las Provincias i del diari Levante (enfront del 
que és avui el Banco Urquijo al carrer de les Barques). Una comissió d'estudiants -
entre els que es trobava Ramón Pelejero, Raimon, s'entrevistaria amb els directors. 
Des d'aleshores Joan Fuster no tornaria a escriure en la premsa valenciana. També 
es promouria des dels sectors nacionalistes valencians una carta de suport a Fuster 
que serà publicada a les revistes Concret i Serra d'Or. 
 

                                                 
    181 García Frasquet, Gabriel, estudi introductori a: Josep Mascarell i Gosp, Romeu, un camarada. Ed. C.E.C. 

Alfons el Vell, Gandia, 1991, ps. 99-100. 
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2.7. "Aplecs" i "Rutes universitàries". 
 

 
 

 
Aplecs del Puig . Foto DISE/UVEG 

 
A partir dels anys 60, el naixent nacionalisme valencià postfranquista trobarà dues 
vies d'expressió inicialment legals i no reprimides pel franquisme: els aplecs en 
l'àmbit de la joventut i les rutes universitàries en l'àmbit acadèmic o universitari. 
 
Els "aplecs de la joventut" del País Valencià seran organitzats per Lo Rat Penat, i 
en ells també confluiran els universitaris de l'Aula Ausiàs March. Els "aplecs" seran 
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actes plenament legals i inocus políticament, encara que els assistents puguen 
aprofitar aquell instrument per a establir contactes i relacions. 
 
El Primer Aplec de la Joventut es celebra a Llíria l'any 1960. Per tots els comentaris 
que hem escoltat, sembla estar acreditat que aquest primer aplec fou finançat per 
Ignasi Villalonga i Joaquim Reig, gràcies a les gestions de Joan Fuster i Adolf 
Pizcueta. Ignasi Villalonga, que en desembre de 1956 havia rebut l'homenatge de 
tota la ciutat de València, havia constituït la Fundació Ignasi Villalonga per a 
ajudar els estudis d'economia antimarxista, i havia patrocinat alguns premis en els 
cartells dels Jocs Florals com una forma de "rehabilitació".  
 
Sobre el primer aplec de Llíria, contarà Enric Tàrrega que: "Per aquells anys de 
l'inici de la dècada el valencianisme prenia cos entre la joventut de tot el País; així 
fou com Josep-Lluís Codonyer, l'Eliseu i jo decidírem promoure el primer Aplec a 
Llíria. Allò era senzillament un petit encontre del jovent del País, i per ésser el 
primer no va quedar malament. Tu compta que llogàrem un trenet d'eixos elèctrics i 
tot. Després s'han celebrat o no, per causes de tots conegudes, però hem anat 
endavant. Raimon va donar-se a conèixer en aquests aplecs". 
 
El segon "aplec" (1961) es celebrarà a Alcoi, i el tercer a Castelló (1962). Respecte 
de l'aplec d'Alcoi, i com una mostra del caràcter prou "morigerat" de l'acte, gens 
subversiu o clandestí, podem aportar alguns comentaris de la ressenya que de 
l'"aplec" farà la revista "Valencia Cultural". El 15 d'octubre de 1961 es reuneixen a 
Alcoi unes dues-centes persones procedents "de totes les comarques del Regne". A 
l'aplec assisteixen també "distingides personalitats de Catalunya, especialment 
desplaçades per a participar en l'acte". 
 
Hi haurà un grup d'excursionistes que es separa del conjunt i que pujarà a la 
"formosa muntanya de Sant Cristòfol", arribaran fins a la Creu i l'ermita per tal 
d'"assaborir el panorama muntanyenc des de la terressa del Preventori de Mariola 
"La Assumpció". Allí es feu el dinar de germanor i se digueren ardits i 
encoratajadors parlaments en pro de nostre nobilíssim ideari". 
 
Els altres participants en l'aplec visitaran la ciutat, i la jornada constarà d'una missa 
"en la Esglèsia de Sant Jordi -patró de la ciutat i de tota la Corona d'Aragó-, quin 
vicari donà una férvida salutació als excursionistes agermanant Sant Jordi amb la 
Verge dels Desamparats", una visita al "Museu de Prehistòria" en el vell Casal de 
les Corts alcoià, amb una xerrada de l'arqueòleg Ferran Ponsell, una altra visita al 
Casal de Sant Jordi, amb les explicaciones del Secretari de l'Associació, Joan 
Massanet, sobre "la significació del Casal en la vida alcoiana, no sols en la vida 
festera, sinó en la vida espiritual completa de la ciutat", i al final la projecció d'una 
pel.lícula festera. 
 
Un cop han baixat els excursionistes del Preventori s'ajunten "ab els estadants de la 
ciutat en el saló del Centre Excursionista d'Alcoi, on es passaren uns quants 
documentals cinematogràfics en color de temes genuinament valencians, realitzats 
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pel competent artista de la fotografia Lisard (sic) Arlandis Corral (182), que posaren 
de relleu una vegada més la unitat espiritual de les tres províncies germanes i 
agermanades sota el nom avui del País Valencià, ja que allò del Llevant...val més 
no parlar-ne". Serà Emili Beüt i Belenguer qui explique les il.lustracions 
projectades. 
 
Per a finalitzar la diada, serà Enric Tàrrega Andrés, tresorer en eixe moment del 
Rat, "capdavanter de nostre jovent" com el qualifica la revista, qui anuncia la 
presència d'algunes "personalitats", els quals adrecen "en breus i substancioses 
intervencions, la paraula a la concurrència". El cronista de l'acte sent no recordar els 
noms de tots els qui intervenen, "sols que fou la primera una eixerida senyoreta que 
amb paraula dolça i persuasiva encoratjà a ses companyones a perseverar en el 
camí mamprés del més ferm amor a nostres tradicions, de totes les quals la del 
idioma és la més preuada". 
 
De qui si consta la seua participació és la del "representant de Castelló senyor 
Peris", "el de la Joventut universitària i docte filòleg, professor Manuel Sanchis 
Guarner", "un representant del Centre alcoià". Tancarà l'aplec l'escriptor alcoià 
Jordi Valor i Serra "amb frases encoratjadores per al pervindre de la nostra cultura i 
de la renaixença de la nostra personalitat, amb la de Catalunya i Balears" (183). 
 
 
El Governador civil de València prohibeix l'aplec de Bocairent (1963). 
 
El IV aplec de la joventut del País Valencià, convocat a Bocairent no podrà 
celebrar-se. El governador civil de València prohibirà la concentració. Quan 
parlàvem del compromís de Joan Fuster amb la nova generació hem esmentat la 
seua participació en aquest aplec. La convocatòria als assistents és signada per Joan 
Fuster amb un text ple de subterfugis que acompanya l'escut clàssic de l'entitat i el 
lema renaixentista: "pel fil traurem lo cap dell". Sembla que és un dels pocs textos 
en què Fuster col.laborà orgànicament com a capdavanter, i és molt curiós que siga 
amb una entitat de la qual el valencianisme sempre ha tingut una pèssima opinió. 
En aquests moments, la joventut del Rat Penat està controlada per aquell sector de 
valencianistes que no provenen de la Universitat com Enric Tàrrega, els germans 
Codonyer o Antoni Bargues (184). 

                                                 
    182 Lisard Arlandis Corral era un antic valencianista del temps de la República. Col.laborà assiduament amb el 

Centre d'Actuació Valencianista. Escrigué alguns contes per a xiquets, i en col.laboració amb Emili Beüt unes 
beceroles per a ús en les escoles en 1935. 

    183 Totes les referències estan contingudes en la crònica de l'acte. Cf. Valencia Cultural, nº 19, novembre de 1961. 
    184 L'extensió d'aquesta monografia ens obliga a no fer més que unes breus referències al paper de Lo Rat Penat 

en aquesta història. Una entitat plenament col.laboracionista després de la guerra i que acusaria 
constantment Xavier Casp i Miquel Adlert davant les autoritats com a separatistes, amb el pas dels anys, la 
incorporació de Carles Salvador i la presència d'aquests joves, es convertirà breument en una entitat 
plenament coincident amb l'esperit de les noves iniciatives de la generació universitària. De tota manera, 
aquella relació es trencaria a causa de dues fractures en conflicte: la dialèctica valencianisme-catalanisme, i 
l'ajuda que prestaran els joves per a la fundació als locals ratpenatistes de les primeres Comissions Obreres. 
Com confessarà el membre més rellevant de la joventut i directiu de l'entitat, Enric Tàrrega: "La Joventut del 
Rat va desaparèixer ja com a grup i colla organitzada: era un poc anacrònic continuar essent al Rat quan hi 
havia valencianistes a tots els pobles; a més a més, la trajectòria catalana que dúiem topà, a la fi, amb els 
directius de la societat; igual que toparen les preocupacions socials que, de manera paral.lela a les 
lingüístiques, sentíem tots nosaltres. Aquest trencament encara ens va afavorir perquè l'aprofitàrem per a 
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La "prohibició" de l'acte serà conseqüent amb la campanya del règim contra eixes 
noves inquietuds que comencen a germinar. Com veurem tot seguit, la conversió 
d'una reunió de joves convocada pel Rat Penat en un problema d'ordre públic serà 
coherent amb la ràpida reacció del règim. Per al franquisme, ni la cobertura d'una 
entitat tan poc sospitosa com el Rat podia compensar el perill d'una concentració 
convocada per Fuster. 
 
Sobre l'aplec de Bocairent, Xavier Ferrè ha proporcionat la notícia -apòcrifa- de la 
conversa entre el president del Rat, l'arquitecte Joan Segura de Lago i el 
governador: "L'Aplec de Bocairent no se celbrà perquè, malgrat que el president 
del Rat Penat d'aleshores (Joan Segura de Lago) anà a parlar amb el governador 
civil de València, aquest li digué: 'Yo podría autorizarles a ustedes un acto 
separatista, pero que ustedes celebren un acto catalanista, esto es inconcebible, y 
mucho más dirigidos por un mercenario a sueldo del oro catalán, esto es 
intolerable'" (185). 
 

 
 

Aplec de 1962. DISE 

                                                                                                               
esborrar definitivament els cercles que encara constrenyien el valencianisme dintre l'àmbit de València 
ciutat". (Aquestes declaracions es poden trobar a Soriano, op. cit. p. 

    185 Xavier Ferrè, loc.cit. p. 50. 
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DISE 

 
Les "rutes universitàries". 
 
Seguint l'exemple francés, incorporat a Catalunya en 1956, els estudiants 
universitaris nacionalistes i amb inquietuds culturals inicien actes de "resistència 
cívico-cultural" en els anys 60, abans de la creació del PSV. Les rutes, un altre 
instrument d'implantació del grup, consistíen en excursions per a conèixer el País, 
la seua gepgrafia, la seua història, etc. Solíen fer-se en caps de setmana o dies 
festius, i en elles participaven estudiants i alguns professors. En aquestes "rutes", a 
banda l'aspecte cultural i recreatiu, es parlarà del País Valencià i la seua 
problemàtica, es discutiran temes d'actualitat i es creara un ambient propici per al 
desenvolupament del nacionalisme valencià. 
 
Per posar un exemple, la Ruta Universitàaria de novembre de 1962 es féu al Desert 
de les Palmes a Castelló, i hi participen els catedràtics Joan Reglà, Miquel 
Tarradell, el professor Manuel Sanchis Guarner, l'escriptor Joan Fuster -que acaba 
de publicar "Nosaltres els Valencians" com a primer llibre d'Edicions 62- i un 
nombrós grup d'estudiants universitaris i joves com ara Eliseu Climent, Josep Lluís 
Blasco, Max Cahner, Josep-Vicent Marqués, Joan F. Mira, Ferran Zurriaga, Antoni 
Martí, Enric Tàrrega, Eulàlia Durán, Ramon Bastardes, Lluís Sunyer, Ferran 
Sanchis Cardona, Vicent Mestre, Vicent Arlandis, entre altres, alguns d'ells vinguts 
des de Barcelona -Cahner i Bastardes-. Es realitzarà al llarg d'un dissabte i un 
diumenge al voltant d'un tema de debat: "Una joventut dividida: joventut obrera i 
joventut universitària". 
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Segons un dels assistents: "Es debatien les causes de l'escissió entre els joves obrers 
i estudiants, es buscàven solucions, intentàvem traure conclusions que debatíem al 
final. Assistíen professors universitaris convidats; Carlos París era dels que més 
interveníen, i el que més sintonitzava amb els estudiants. Es parlava del caràcter 
burgés de la universitat, de l'escassa presència d'estudiants procedents de les classes 
populars, que llavors no aplegava al dos per cent, etc." 
 
 
Les publicacions universitàries "CONCRET" i "DIALEG". 
 
"CONCRET". 
 
La publicació universitària "CONCRET" començarà a publicar-se en gener de 
1963, al preu de 3 pessetes. Serà el seu director Josep Vicent Marqués, i la redacció 
estarà composada per Vicent Alvarez, Josep Lluís Blasco, Alfons Cucó, Jose 
Antonio Noguera i Pablo Varela -aquest darrer un rector cubà molt pròxim al 
nacionalisme valencià. (186) 
 
El primer editorial de la revista "CONCRET" s'adreça als universitaris de "bona 
voluntat", conscients de viure en una "societat en tensió" i de que fora de la 
Universitat hi ha les "convulsions" i dins "una amable tranquil.litat que comença a 
odorar a podrit". La preocupació per la funció de la Universitat estarà ben palesa en 
el to dels articles i en el del mateix editorial, ja que "CONCRET" creurà que "lúnic 
que justifica ser universitari, és encarnar-se en la realitat social i preparar-se per a 
canviar unes estructures injustes que agonitzen". 
 
"CONCRET" contraposarà la visió de la Universitat preocupada per unes places de 
menjador o les beques, mentre fora hi ha agitació, explotació i gent que lluita. 
 
 
DIALEG 
 
Sobre Diàleg i la seua participació en aquells anys explicarà Lluís Aracil que: 
"Home, jo estava ficat en tot. Un exemple: fou essent jo delegat d'activitats 
culturals que la cambra sindical de la Factultat va publicar diàleg: un butlletí 
ciclostilat, quasi pirata, que va fer gran efecte perquè deia impàvidament coses molt 
clares. Era la primera publicació universitària independent de la postguerra, i va 
mobilitzar molts esperits. No oblidis que t'estic parlant de l'època de Joan XXIII, 
Nikita S. Khrúixtxev i John F. Kennedy". 
 
La revista Diàleg apareixerà com a "revista dels estudiants de Dret"; era director 
Vicent Alvarez, i no era clandestina. En ella col.laborba gent molt variada: Miquel 
Tarradell, Joan Regla, Francisco Murillo Ferrol, Ernest Lluch i altres. 

                                                 
    186 El nº 1 era bilingüe i incloïa articles de Vicent Alvarez -"Noves institucions per a Europa"; Alfons Cucó -

"Introducció a Moravia"; Un poema de López Pacheco comentat per Joan Bartrina; un poema de Salvador 
Espriu; "Algunos problemas de la enseñanza universitaria" de Josep Lluís Blasco; "La ancha y estrecha 
puerta de la Universidad europea" de Josep Vicent Marqués; "El problema de l'home en el pensament 
contemporani", etc. 
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El Consell de Redacció de la primera època el formen Ignasi Prada, Enric Solà, 
Lluís Vicent Aracil, Eliseu Climent i Josep V. Marqués. En la segona època (any 
III) el Consell el composen Luís V. Beltran, Enrique Montagud, Jose Mª Espinosa 
y Luis Mª  
Jimenez (187). 
 

 
 
"Al principi érem molt poc pragmàtics. Jo era antifranquista, i em proposaren 
encarregar-me de Diàleg, i ho vaig fer, ens conta Vicent Alvarez. Hi havia al "Rat-
Penat" una vella ciclostil de l'època de la República, amagada en un un sòtan i 

                                                 
    187 Diàleg. Any III. Epoca II, nº 10, abril de 1963. Cedida per Vicent Alvarez. 
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estropejada. La vam arreglar Zurriaga i jo. Del primer número vam traure 1.000 
exemplars, en les dates en que van assassinar Patricio Lumumba, i Aracil féu un 
article que causà gran impacte. La revista la vam pagar amb fons del SEU de Dret. 
Ens vam tirar tota una nit fent el primer número sense dormir. Vam desdejunar a la 
cafeteria "Barrachina" i una vegada a la Facultat ens vam posar a cridar:  
 

-¡Ha salido Diàleg! 
 
Javier Ansuátegui, del SEU, agafà un exemplar i li'l dugué a la policia. Aquesta es 
desconcertà, ja que la revista no era clandestina. Al contrari, signàvem els articles 
amb noms i cognoms, i era bilingüe. Encara no havíem creat el PSV, era 1963, i la 
policia no féu res. Vam traure sis números al llarg de l'any, i després ja no vam 
poder fer-ho. El que si és cert és que "Diàleg" va contribuïr a agrupar-nos per a 
crear alguna cosa "diferent", que seria després el PSV". 
 
Sobre la revista Diàleg cal esmentar l'article editorial que signa Vicent Badia i 
Marín a Valencia Cultural, en el qual es fan referències a la dignitat de la revista, el 
seu caràcter patriòtic, oferint-se com a instrument "al servei dels afanys del jóvens 
intel.lectuals universitaris que pensen seriosament i ordenada, i comencen per 
establir el diàleg com a premissa 'sine qua non' ". 
 
Es fa un advertiment a "l'element valencià de tradició", el qual potser trobe "certes 
disonàncies a l'actitud dels nostres universitaris", però en la valoració de la revista 
considerarà que "tot moviment ideològic i cultural demana una força de penetració 
una mica revolucionària que mantinga encesa la il.lusió de la joventut, encara que 
per raons temperamentals pugne amb l'estament conservador i tradicional", i a més 
que "per a tranquil.litat dels vells i gloriosos valencianistes, (...) la joventut 
universitària no hi és totalment mancada d'elements directius, de seny, quallats a les 
pròpies facultats". 
 
D'alguna manera, s'és conscient en eixe sector del valencianisme que el grup que 
representa no pot "presentar un balanç satisfactori ni tampoc unes perspectives 
aconhortadores", i que, per tant, es fa necessari deixar "pas lliure i franc a la nova 
saba i que inclús ajudem amb el nostre estímul i aplaudiment l'esforç de la 
joventut". 
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3 
 

El Partit Socialista Valencià (PSV).  
1964-1970. 

 
 
El llarg pelegrinatge per a la creació d'un partit de contingut socialista i nacionalista 
culminarà en 1964 amb la creació del Partit Socialista Valencià. El camí encetat en 
1960 amb la creació del MSCC (MOSCA), que continua en l'àmbit polític amb la 
creació d'Acció Socialista Valenciana (ASV) i a nivell universitari amb la 
constitució de l'ADEV, dóna els seus fruits amb l'organització d'un partit polític 
amb senyals d'identitat pròpies (188). 
 
El PSV és una creació autòctona, sense vinculació amb partits d'àmbit estatal o 
espanyolista. Rebutja decididament el vincular-se a qualsevol opció política estatal. 
No es vol ser "sucursal" de ningú (com s'ha posat de manifest amb la creació de 
l'ADEV). Des de l'origen el PSV es troba lluny del PSOE, el PCE i qualsevol opció 
política clandestina que no siga valenciana. 
 
En el sentit més amable de les paraules, el PSV naix al caliu de Catalunya i la seua 
capacitat d'influència cultural, social i política. Hem de buscar els seus vincles a 
Catalunya, ja siga a través dels grups social-cristians de Jordi Pujol, l'Abadia de 
Montserrat i la revista "Serra d'Or", el socialisme nacionalista de Josep Pallach o 
Joan Raventós, la influència de l'"agitador cultural" Max Cahner i l'Enciclopèdia 
Catalana, Mossén Ballarin, els jesuïtes catalans que ensenyen a València o els 
catedràtics de la Universitat de València. La marca de les excursions patriòtiques de 
principis dels anys 60 -sobretot la de la Setmana Santa de 1960, la dels "13", és 
indubtable, com també ho és el paper jugat per Joan Fuster i els seus vincles amb el 
Principat de Catalunya i la influència a tots els nivells sobre els joves "patriotes" 
valencians als qui anima, dóna calor i estímul per a la seua tasca, ajudant-los amb el 
seu compromís, consells i connexions catalanes, a més de facilitar-los el "model" 
històric de "Nosaltres els valencians". 
 
Catalunya, doncs, està omnipresent en la ideologia, referents i programes polítics 
dels socialistes nacionalistes del continuum generacional del MSCC-ASV-PSV. Ja 
hem expressat que el valencianisme cultural de la postguerra no es caracteritzarà ni 
per la seua vocació d'expressió política ni pel seu antifranquisme. En paraules de 
Joan Fuster: "uns pocs han traït, els altres s'han inhibit, s'han convertit en 
indiferents". Pel contrari, el nacionalisme valencià del PSV és antifranquista i 

                                                 
    188 La "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana" facilita com a dada de creació del socialisme nacionalista 

amb les sigles del PSV, l'any 1968 i la seua desaparició en 1968 (volum II, 45, veu de Joan Romero González). 
La "Gran Enciclopèdia Catalana" facilita les mateixes dades (volum XIII, p. 687). En la mateixa línia, el llibre 
Partit Socialista del País Valencià (3 i 4, València, 1977, p. 10), dóna com a data de creació del PSV l'any 
1960. Es evident que totes aquestes referències no estan al.ludint al PSV sinó al socialisme nacionalista en 
general, amb independència de les sigles genèriques amb les que aquell s'haguera expressat (MSCC, ASV o 
PSV). El nº 72 de la revista El Temps, en l'article ja citat "Aquell històric PSV", presenta com a data de 
creació del PSV l'any 1964, extrem en el qual coincideixen la majoria de les fonts consultades. 
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antidictadura, al temps que es presenta d'una manera clara i per primera vegada en 
la història del valencianisme polític com a socialista i d'esquerres. 
 
Com a organització política, el socialisme nacionalista a la Universitat de València 
serà una peça clau en la lluita contra el SEU en els anys 1962-1965 fins la 
desaparició del sindicalisme falangista, i hi jugarà un paper molt actiu i dirigent del 
procés fins l'aparició del Sindicat Democràtic. Complint una de les funcions de 
qualsevol partit modern, el PSV serà ja una escola de formació i de quadres polítics 
durant els anys 60. 
 
Els socialistes nacionalistes reivindiquen el "fet nacional" del País Valencià 
concebint-lo a partir de la consideració del català com a llengua nacional i la 
pertanyença del territori valencià a una comunitat cultural i política més ampla: 
Catalunya i els Països Catalans. 
 
 
3.1. Un nou partit nacionalista i d'esquerres. 
 
El grup motor i organitzador del socialisme nacionalista el formen Eliseu Climent, 
Ferran Zurriaga, Vicent Alvarez i Joan F. Mira. A aquest nucli inicial s'anirien 
afegint succesivament altres estudiants universitaris com Valerià Miralles, Ricard 
Pérez Casado, Ferran Martínez Navarro, Josep Vicent Marqués González, Enric 
Jordà, Elia Serrano, Jose Rodrigo Huerta, Maria del Carme Mira, Ricardo Garrido, 
Enric Solà, Alfons Cucó, Manuel García García, Tomàs Ribera, Domingo 
Molinero, Josep Lluís Blasco, Jacobo Muñoz Veiga, etc, així com els periodistes 
Vicent Ventura i Beltran i Joan J. Pérez Benlloch. 
 
De 1960 a 1964, els joves socialistes i nacionalistes valencians han desenvolupat 
una política de l'acció i han anat autoorganitzant-se en la lluita contra el SEU, en la 
defensa de la cultura i la llengua, en les rutes universitàries i els primers aplecs. S'ha 
produit una primer procés de clarificació ideològica i el pas qualitatiu en la 
conformació de la imatge del grup és important. Al llarg d'aquests anys han 
implantat el missatge en nombrosos municipis, en els quals despleguen una 
activitat important per al moment. Com a conseqüència del seu pas per la 
Universitat han aprés a editar revistes com Diàleg i Concret, i coneixen ja 
l'artesania tipogràfica de la clandestinitat -pamflets, escrits i documents-, i això 
també els aportarà experiència en la lluita clandestina. 
 
La militància del PSV serà molt heterogènia tant en els seus inicis com en la curta 
història del partit. Serà precissament eixa amplitud d'idees la que afavorirà la 
integració de militants, però també la que origina l'escissió de 1966, o 
l'autodissolució final del partit. 
 
Vicent Garcés i Josep Vicent Marqués conten sobre el projecte polític dels anys 
seixanta i l'aparició del PSV, que aquest era un partit: "catalanista moderado. Es un 
partido de composición heterogénea y de definición ambigua respecto a esta 
cuestión -nacionalismo-, así como con respecto a las demás. Esta característica le 
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permitió una cierta eficacia de cara a una primera etapa de movilización, pero 
encerraba los gérmenes de su posterior desintegración como grupo político (189). 
 
La gran majoria dels afiliats al PSV pertanyen a la petita i mitjana burgesia 
valenciana, ja que en els anys 60 era pràcticament impossible accedir a la 
Universitat sense mitjans econòmics. Tan sols uns pocs són fills d'obrers i 
treballadors (190). A pesar de que el PSV reivindicarà la integració de les classes 
treballadores valencianes, segons Miquel Vilar, el "95 per cent eren universitaris" 
(191). 
 
A propòsit de la consideració o no del partit com un partit d'universitaris, Josep 
Vicent Marqués abundarà en aquesta idea de l'extracció sociològica del partit 
negant en un article de premsa que el PSV haguera estat un partit de base 
universitària, ja que eixa visió: "cau en l'error típic de prendre nota sols dels 
elements més visibles d'un grup polític. Efectivament, els membre (sic) més 
coneguts del grup eren universitaris, cosa que passa a tots els grups, si exceptuem el 
PC. Ara bé, que jo recorde, ho ([¿no?] era universitària la majoria dels militants 
dels tres nuclis més importants: Alcoi, Elx i Xàtiva. A Xàtiva, per exemple, es 
podia parlar de dos sectors ben avinguts: joves petit burgesos, il.lustrats, agnòstic i 
obrers cristians. A la ciutat de València sí que, efectivament, el grup era universitari 
bàsicament, però una mirada menys superficial descobriria que ben pocs érem de la 
ciutat" (192). 
 
Marqués opinarà en el mateix comentari que la base social del PSV era gent 
procedent de les comarques i que el nacionalisme "deu molt a l'orgull de ser de 
poble, que no s'ha de confondre amb cap mentalitat rural", en la mesura en que 
aqueixa base social prefigura al seu parer el que "després seria sociològicament el 
nacionalisme: una afirmació d'orgull de gent de comarques, una reacció contra el 
colonialisme cultural de la ciutat de València, sucursal provinciana de l'Estat 
espanyol" (193). 
 
 
No teníen "pares", models, ni "història". 
 
¿Com arribarà aquesta militància al socialisme nacionalista? Ja hem parlat dels seus 
inicis i evolució. Cada militant anà arribant sense més. En paraules de Valerià 
Miralles: "No érem hereus de ningú; no teníem tradició escolar ni familiar...Jo no 
sabia ni tan sols que hi havia en català fins els 20 anys. No teníem passat. Erem 

                                                 
    189 Vicent Garcés Ramon i Josep Vicent Marqués publiquen el treball "El País Valenciano. Problemas de la 

revolución socialista", en Horizonte Español, 1972, tomo II. Ed. Ruedo Ibérico, ps. 61-76, amb els pseudònims 
de Vicent Peris i Guillem Sorolla. Serà Vicent Garcés qui duga l'original a l'editorial en un dels seus viatges a 
París. En el mateix llibre tots dos publiquen un altre treball amb el pseudònim de Guillermo Sanz, titulat "La 
cuestión agraria en el Estado Español" (ps. 45-60). Vicent Garcés també publicarà en el mateix volum l'article 
"ETA y la cuestión nacional vasca" (ps. 77-86), amb el pseudònim de Txabe Chevarrieta. Segons Garcés, "Jo 
vaig posar Txavi, però en impremta es convertí en Txabe". Dades facilitades per Vicent Garcés a Benito Sanz 
en juliol de 1987. 

    190 Seran els casos de José Rodrigo, Ricard Pérez Casado i l'obrer Domingo Molinero, entre altres. 
    191 El Temps, nº 72, op.cit. 
    192 Josep Vicent Marqués, "Nacionalisme valencià i base social", Levante-EMV, 3-X-1992. 
    193 "Nacionalisme valencià i base social", op.cit. 
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joves entusiastes amb vagues idees del fet nacional i vam haver d'inventar-ho tot" 
(). 
 
En el mateix sentit el Dr. Josep F. Yvars Castelló assenyala sobre aquells 
nacionalistes dels anys 60 que "no tenían padres, modelos ni historia". Es un 
moment minoritari, d'obrir perspectives, superar localismes i rebre influència dels 
catedràtics i professors catalans de València. 
 
Pel contrari, Eliseu Climent si que hi troba algunes referències en la història 
familiars d'algun dels militants del PSV que matisen el sentiment epifànic de la 
manca de tradició: 
 

Vicent Ventura opinarà que el PSV: 
"fou la primera organització 
nacionalista antifranquista. En els 
anys 60 el PSOE no existeix a nivell 
públic, ni hi havia altres partits, a 
excepció del PCE. Allò "novedós" 
del PSV fou que no era continuador 
de res. Era un partit ex-novo, sense 
precedents històrics" (194). 
 
Per a Eliseu Climent: "El 
nacionalisme valencià dels seixanta 
era diferent al català. Ací no hi havia 
cap burgesia darrere. A Catalunya 
tenien el PSUC, interessat a jugar la 
carta nacional i aliar-se amb la 
burgesia contra el franquisme. A 
Catalunya hi havia el Omnium 
Cultural, permés i ací prohibit. 
Darrere de l'Omnium Cultural català 
estaven el sr. Carulla, el propietari 
de Gallina Blanca, l'amo de Floïd 
(Cendrós), qui promourà l'editorial 
Proa, la burgesia del tèxtil... Allà si 
hi haurà un bloc social amb pes 
específic, inclosa l'abadia de 
Montserrat. A València, el nucli 
d'emergència del PSV no comptava 
ni amb un sol burgés ni amb obrers; 
tan sols alguns a Alcoi, Elx o el Port 
de Sagunt" (195). 
 

                                                 
    194 Entrevista amb Benito Sanz. 
    195 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz. Juliol de 1994. 

Eliseu Climent 
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La militància del PSV no passarà mai de tenir més de 50 militants actius en cada 
moment de la seua història, xifra important per a una época clandestina com són els 
primers anys 60, i hi militaran sota les seues sigles no més d'un centenar de 
persones en total en les diverses fases del partit. "En 1962 recorde que érem setze", 
dirà Ricard Garrido militant en l'época. Elia Serrano, que guardava el fitxer de 
militants, comentava que no tenia més de 120 noms i adreces, si bé no estaven tots 
els qui passaren pel partit" (196). 
 
Un repas del llistat de militants del PSV ens permet concloure que la major part 
d'ells eren universitaris. El mateix Josep Picó també ha descrit la composició del 
PSV com a "minoritària" i "en bona part universitària" (197). Podem dir que tan sols 
al voltant d'un 5-10% no ho eren, com és el cas del pariodista Vicent Ventura, els 
pintors elxans Castejón i Andreu Castillejos o el treballador Domingo Molinero, 
entre altres. 
 
A pesar de l'opinió majoritària i evident de l'origen social dels militants del PSV, hi 
ha alguna persona que discrepa com Josep Vicent Marqués, per al qual el PSV no 
era un partit universitari, sinó que tenia un fort component de militància de gent de 
distintes professions en pobles i comarques. En les seues paraules: "Es cert que no 
tingué implantació en la classe obrera, però si fou una aliança entre estudiants i gent 
de diverses professions. Era una nova generació que formava un front ample 
d'esquerres en el que hi havia socialistes, comunistes, nacionalistes, etc. La base 
estava en les comarques, i la força del PSV residia en la seua capacitat de crear 
inquietuds en les comarques, a través d'aplecs, activitats, xerrades i conferències. 
Recorde que en una reunió del PSV a Elx, dels 20 assistents només dos eren 
universitaris" (198). 
 
En el dossier tantes vegades utilitzat de la revista "El Temps", Francesc Pérez i 
Moragon pensem que l'encerta quan descriu com en aquells moments inicials els 
militants del "genèric" nou valencianisme socialista eren ni més ni menys que "un 
grupet d'estudiants valencians units per raons d'amistat i que tenien allò que se'n 
deia "inquietuds". Havien descobert que hi havia el País Valencià, que hi havia la 
nacionalitat catalana i que la situació no era ni de bon tros favorable a les llibertats 
individuals i col.lectives" (199). 
 
 
Segons el testimoni de José Rodrigo: 
 
"El PSV no era ni una organització sectària ni tancada. En ella militàven persones 
nacionalistes com Eliseu Climent o Valerià Miralles, amb trotsquistes empedernits 
com Ricard Garrido, Pedro Zamora que era de Conca, Domingo Molinero, obrer 
de Zamora i que havia vingut a València de l'emigració (Düsseldorf), Vicent 
Albero que era del FLP a Madrid i gens nacionalista, o jo mateix que llavors no 

                                                 
    196 La revista El Temps publicà en el número 72, en el dossier ja citat, el nom de la majoria dels qui en algun 

moment van militar al PSV. 
    197 Josep Picó, El moviment obrer sota el franquisme, València, Ed. 3 i 4, 1977, p. 110. 
    198 Entrevista amb Benito Sanz, juny de 1987. 
    199 El Temps, nº 72, op.cit. p.6. 
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parlava valencià. En la primera época no teníem una doctrina o un programa 
elaborat, sinó només grans línies en les quals coincidíem: antifranquistes, 
antiSEU, demòcrates, i recolzàvem als moviments d'alliberament del Tercer Món, 
el cas d'Argèlia, Vietnam o Cuba, etc. Seria precissament eixa amplitud en la visió, 
procedència, ideologies, etc, les que ens donaria una base plural i prou ampla, 
però també la debilitat que ens va desfer. Joan Fuster moderava molt, i si parlaves 
no quedava lleig. Aleshores molts no ens aclaríem amb la qüestió nacional, les 
diferències entre País i nació, etc. Per a nosaltres tot allò era una gran escola de 
formació política" (200). 
 
Breu biografia d'Eliseu Climent i Vicent Alvarez. 
 
Eliseu Climent serà un dels dirigents dels socialisme nacionalista més polític, 
bolcat en l'organització i ideològicament partidari de crear un partit amb un fort 
component nacional. Eliseu havia estudiat al Col.legi dels Jesuïtes de València i fou 
expulsat del mateix; després anirà a La Salle on organitzarà una vaga d'estudiants i 
al Col.legi Lluís Vives. Estudiarà Dret per imposició paterna el que farà que no fóra 
un estudiant brillant. A la Facultat anirà amb boina i amb un aspecte molt 
existencial, "subversiu" i radical (201). 
 
Climent serà un dels elements claus de l'organització i, sense dubte, un dels més 
actius i emprenedors. Després de tornar del viatge patriòtic dels "13" en 1960, i 
després que es produïxca la detenció de Jordi Pujol pels fets del Palau de la Música, 
Max Cahner el cridarà i col.laborarà en la pintada que es farà a Catalunya, amb el 
text "Jordi Pujol Catalunya". Farà el servei militar en les milícies universitàries on 
coneixerà Alfonso Guerra i el constant col.laborador Carles Jorro. Serà un dels 
estudiants als qui convide l'embaixada nord-americana per a visitar els Estats Units. 
 

Als 23 anys i dut per la mística dels moviments 
revolucionaris del Tercer Món (Fidel Castro a Cuba, 
el "Che" Guevara a Bolívia, el Vietnam, etc.), se'n 
anirà a Argèlia durant uns mesos en l'época de Ben 
Bella per tal d'ajudar en la col.lectivització agrària a 
la regió de la Kabília, atret pel mite del recolzament a 
un poble oprimit, però sense participar en la lluita 
armada. 
 
 
Vicent Alvarez Rubio (València, 1941), ingressa a 
la Facultat de Dret en 1958 i molt aviat entra en 
contacte amb els estudiants de la llavors incipient 
oposició democràtica. Ja en el curs 1959/1960 
comença a fer "entrisme" dins del SEU i es presenta 
en la famosa candidatura per a delegats de la Facultat 

                                                 
    200 Entrevista amb Benito Sanz, 16 de setembre de 1992. 
    201 Del programa televisiu, "Un tomb per la vida". TV�, 15-2-1994. Entrevista de Joaquim Maria Puyal. 
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de Dret, coneguda per l'apel.latiu d'"incolora" (202). Fou un dels redactors i 
impulsors de Diàleg, revista editada sota la cobertura de la "Cámara Sindical de 
Derecho", del SEU. Des dels inicis de la seua militància fou un dels més radicals i 
pròxim a les postures que preconitzaran una major vinculació del valencianisme al 
moviment obrer. 
 
El desig de recolzament al Tercer Món en un moment com el que s'esta vivint de 
descolonització i moviments d'alliberament nacional (203) es materialitzarà en la 
proclamació de la solidaritat amb "els pobles que lluiten contra qualsevol forma de 
colonialisme i per l'extirpació de la fam i la misèria", en clara al.lusió als procesos 
d'alliberament colonial i les "noves" experiències" de socialisme d'Argèlia, 
Vietnam, Angola o Cuba. 
 
En la declaració final, el PSV es manifestarà genèricament antifranquista i partidari 
en l'estratègia de lluita contra la Dictadura com un partit disposat a col.laborar amb 
"tota força política contrària al règim -encara que siga burgesa- que estiga 
disposada a aconseguir l'instauració d'una República democràtica sobre la base de 
les nacionalitats". 
 
 
La influència francesa i tercermundista. 
 
Sobre la formació política rebuda per la militància, un aspecte ben significatiu per a 
fer-nos una idea més enllà dels programes i manifestos, del tipus de referències 
ideològiques del partit, caldrà detenir-nos una mica. 
 
En els aspectes nacionals ja ens hem referit que no hi haurà una apropiació crítica 
de la tradició valencianista. En general, els militants del PSV no tenen antecedents 
familiars vinculats al valencianisme, ni coneixen la història política valencianista. 
Pensem només en els silencis de Fuster sobre el tema en les obres de 1962 o en el 
fet que la publicació de la primera obra sobre la qüestió, El valencianisme polític, 
és de 1971. 
 
Els militants del PSV estaran més marcats per la influència "oral" del professorat, ja 
siga el més afí o de persones com Francisco Murillo que per les lectures sobre el 
valencianisme. Els pocs llibres que trobaran a la biblioteca del Rat-Penat, i entre 
ells el Concepte doctrinal del valencianisme de Joaquim Reig o el descobriment 
que segons ells es farà a la tertúlia d'Adlert i Casp de La Nacionalitat Catalana de 
Prat de la Riba, seran tot el bagatge amb què comptarà el "neo-valencianisme" per a 
conformar els referents ideològics "valencianistes". Hem de considerar que 

                                                 
    202 Segons les notícies que ens facilita Vicent Alvarez, eixiran elegits com a delegats en eixe curs, a banda 

d'Alvarez, Carles Jorro, Lluís Vicent Aracil, Joan Garcés, Eliseu Climent, Manuel Ardit i Cèlia Amorós. 
    203 Un aspecte curiós al voltant de la qüestió de la descolonització és que, davant l'absència de referents de la 

tradició política del valencianisme, els militants del grup hauran d'acudir a la informació que en càtedres 
universitàries com la d'Internacional es donava sobre el procés descolonitzador i de plantejament del dret a 
l'autodeterminació. Es revel.lador el fet que el discurs inaugural del curs acadèmic 1965-1966 el pronunciara 
Adolfo Miaja de la Muela sobre el tema, "La emancipación de los pueblos coloniales y el derecho 
internacional".  
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l'avaluació particular del valencianisme pre-bèl.lic de Fuster condicionarà el tipus 
de lectures a les que accedeixen (204). 
 
Pel que fa al seu socialisme, a diferència dels militants del Front Marxista Valencià 
que van assajar unes clandestines sessions de coneixement del marxisme a càrrec 
de Josep Iborra, els militants del PSV no es caracteritzaran per llegir molta 
literatura marxista. Si ho fan serà indirectament, a través de llibres de "segona mà", 
ja que no hi havia textos originals, sinó commutats, com ara el cas del llibre sobre 
Carles Marx, del jesuita Yves Calvet, que era legal. 
 
Llegíen llibres editats per Masperó o Ruedo Ibérico a París; la revista "Partisans" 
(de recolzament al Tercer Món), textos de Ben Bella, Fidel Castro -"La historia me 
absolverá"-, Pierre Mendès-France i els politòlegs George Burdeau o Maurice 
Duverger. 
 
La majoria del PSV llegia francès. Llegíen literatura d'autors com Albert Camús, 
J.P. Sartre, André Gide, textos de la literatura catalana -Pedrolo, Comín, etc; o a 
Jose Luís Aranguren i Enrique Ruíz García, entre altres. 
 
"Llavors no teníem accés a textos de Lenin, Trotski o Mao, que van arribar a partir 
del 68. Les nostres lectures inicials eren filocristianes, d'un socialisme avançat o 
acadèmic. No llegíem autors del moviment obrer. Recorde que en una època 
buscàvem algú que ens explicàs què era això del marxisme-leninisme. Jo fins el 
1968 no vaig llegir Lenin -conta Vicent Alvarez-. La majoria eren textos teòrics o 
ideològics, ja que estàvem formant-nos. Es llegia amb avidesa Cuadernos para el 
diálogo (205) i es devorava Triunfo (206). 
 
Ha estat Josep Picó (207) qui ha remarcat respecte de la ideologia del PSV, per un 
costat el que suposà de trencament "entre els esquemes estratègics i polítics de 
l'exili i els de l'interior", i de l'altre el que l'experiència italiana dels "plantejaments 
gramscians i del bloc històric" va suposar en les consideracions programàtiques del 
PSV. A través d'Edicions 62, i a suggerència de Raimon, en 1966 i 1968 i amb 
traduccions de Jordi Solé-Tura es tingué coneixement de les primeres obres 
d'Antonio Gramsci, que seran les que constribueixen a conformar i assentar més 
aquell incipient i boirós esquerrisme inicial.   
 
Però també hi hagué una formació no "llibresca". Una bona part de la formació 
estava en els Cine Clubs. "Sempre participàvem en els debats del Cine Club 
Milagro -huí de l'Opus-, que animava el cristià Angel Carrasco. Es parlava de la 
                                                 
    204 Resulta ben curiosa l'anècdota que reporta Alfons Cucó sobre el tipus de lectures suggerides per Fuster als 

joves que s'acosten a Sueca. En concret, la primera que proporcionarà Fuster a Cucó serà el llibre de 
Francesc Cambó Per la concòrdia (1930). L'accés a les revistes i papers del valencianisme anterior ja es farà 
durant la transició en funció de la recerca d'arguments per a la polèmica i sempre de forma parcial. 

    205 Començà a publicar-se en octubre de 1963, amb un caràcter auster i professoral, i un contingut jurídic 
important. Tenia un origen demòcrata-cristià, i evolucionà cap al laicisme i una major pluralitat, arribant a 
optar pel socialisme. Desaparegué el 1978. 

    206 Els dies 26 i 27 d'octubre de 1992 es van celebrar a Madrid unes Jornades del 30 Aniversari del naixement de 
la revista. Veure l'article "La revista TRIUNFO: cultura y democracia en España", Elías Díaz. Sistema. Marzo 
1993. nº 113. pp. 111-119. Desaparegué en 1982. 

    207 Josep Picó, op.cit., pp. 110-111. 
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injustícia, l'opressió, etc. Després de veure "Los golfos" de Carlos Saura, vam 
muntar una escandalera. Intervingué Marqués, que parlava molt be, i impressionà la 
gent", conta un militant del PSV. Les activitats culturals eren excel.lents 
plataformes d'agitació i propaganda que aprofitaven Aracil, Solà, Marqués, Eliseu 
Climent i Vicent Alvarez. 
 
Les llibreries privades de València i Sueca a les que tenen accés, els textos -fins i 
tot clandestins- que troben a les llibreries com "Concret" o "Ca'n Boïls", i la 
formació acadèmica rebuda estructuraran una formació prou dispersa que farà que 
el sarcasme de Josep Vicent Marqués a País Perplex (208) sobre la capacitat de 
síntesi "literària" dels joves valencianistes siga una possible descripció dels hàbits 
formatius de la nova generació. En concret, Marqués definirà el "lector de català" 
com a: "Home no dona de clara abnegació i provat eclecticisme, que actualment 
intenta fer una síntesi entre Els horts de Martí Domínguez, i la Lògica materialista 
de Della Volpe, puix que se'ls ha llegit tot dos per militància" (209). 
 
La posició del PSV serà d'una clara lluita contra la dictadura franquista de forma 
activa i compromesa, com veurem més avant en referir-nos a les activitats del 
partit, si bé la policia política no els considerarà perillosos, a diferència dels 
comunistes del PCE. La lluita per les llibertats els durà bàsicament a la Universitat 
de València, on el PSV tindrà una notable implantació, en ser un camp abonat per a 
la lluita en les aules, i on l'objectiu primari serà enderrocar el sindicat falangista 
SEU, llavors l'únic legal i de sindicació obligatòria. Per a la lluita contra el SEU, el 
PSV crearà l'ADEV, com veurem més avant fins aconseguir la desaparició del 
SEU, quan en 1966 els militants del PSV s'integraran  -després d'un breu periple 
(1965-1966) en què alguns d'ells formen part del GUVE-, en el Sindicat 
Democràtic (SDEUV). 
 
 
¿Crear la Democràcia Cristiana? 
 
La ideologització del PSV era molt forta, aspecte que compartirà amb altres partits 
clandestins. Ricard Pérez Casado afirma que volia estudiar Dret, però que Joan 
Fuster i Vicent Ventura li van dir: "Tu, ves-te'n a Econòmiques que fan falta 
economistes, i no advocats, que d'això ja n'hi ha massa". Com que ací encara no hi 
havia Facultat d'Econòmiques, me'n vaig anar a Barcelona, encara que vaig acabar 
fent Polítiques" (210). 
 
Els debats al si del PSV seran molt suggestius i plens d'un gran voluntarisme polític 
propi de totes les clandestinitats. Així, Eliseu Climent, Vicent Alvarez, José 
Rodrigo i Ricard Pérez Casado arriben a discutir i plantejar-se com una forma de 
"fer País", la creació de la "democràcia cristiana" al País Valencià. Segons Ricard 
Pérez Casado: 
 

                                                 
    208 Marqués, Josep Vicent, País Perplex, Ed. 3 i 4, València, 1974. 
    209 Marqués, Josep Vicent, op.cit., p. 74. 
    210 Entrevista amb Benito Sanz, març de 1992. 
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"Volíem enviar a Ricard Garrido a fundar la Democràcia Cristiana amb Vicent 
Miquel i Joaquim Maldonado. La nostra teoria era que com la Dictadura anava a 
caure -eren els anys 60-, el País Valencià necessitava que hi haguera comunistes, 
socialistes i demòcrates-cristians. De les dos primeres categories hi havia, de la 
democràcia cristiana no, així que devíem de crear-la com en altres països" (211). 
 
 
3.3. Implantació del PSV. 
 
El PSV, un partit creat per universitaris a la ciutat de València, tindrà presència en 
nombrosos municipis del País Valencià. Un dels objectius dels dirigents del PSV 
serà tenir presència a les comarques i a això dedicaran un part important de la seua 
activitat, amb l'objectiu d'estendre i ampliar l'organització. 
 
En els desitjos d'implantació del moviment tindrà una certa influència l'experiència 
del valencianisme històric i la seua escassa territorialització, i el fet que en aquells 
moments els alumnes de les comarques d'Alacant i Castelló han d'estudiar a la 
ciutat de València i després poden implantar el moviment arreu del País. La 
renovació del jovent d'Alacant i Castelló estarà afectada pel fet d'haver compartit el 
mateix tipus d'experiències i inicatives que els companys de la ciutat. 
 
En funció de l'objectiu, les visites fetes als pobles seran constants per a organitzar 
recitals, impartir conferències, establir contactes, etc., a la fí d'aconseguir militants, 
si bé la dèbil estructura del partit i l'ambient de clandestinitat limitarà l'acció 
política. Es a partir de la relació de militants del PSV com podem "reconstruir" la 
implantació territorial i l'extensió geogràfica de l'impacte de les noves idees. Hi 
haurà presència de socialistes nacionalistes en uns 30 municipis del País Valencià, 
a més és clar, de la ciutat de València: Elx, Alcoi, Alacant, Pego, Dénia, Castelló, 
Alcàsser, Cullera, Sueca, Atzaneta d'Albaida, Carcaixent, Gandia, Xàtiva, Llombai, 
Ontinyent, Nàquera, Serra, Catarroja, Torrent o Olocau, si bé el nucli més 
important estarà a la ciutat de València. 
 
El mapa de l'impacte està format per poblacions valenciano-parlants, i seria ben 
curiós intentar un estudi que relacionara la població, les biografies i la posterior 
implantació del nacionalisme d'expressió política i les repercussions electorals. 
 
 
3.4. La relació del PSV amb altres organitzacions. 
 
Ja hem assenyalat en referir-nos la ideologia i programa polític del PSC, com els 
nacionalistes seran contraris sempre a vincular-se a cap partit d'àmbit estatal. Serà 
per això que les relacions o seran inexistents o molt dolentes. Quan la FUDE tracta 
d'establir una "sucursal" de l'organització sindical universitària, els aleshores 
membres del MSCC -MOSCA-, ho eviten creant el seu propi sindicat, l'ADEV. 
 
 

                                                 
    211 Entrevista amb Benito Sanz, març de 1992. 
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3.4.1. Els intents frustrats de connectar amb el PSOE. 
 
En els anys 60 el PSOE valencià roman en la més estricta clandestinitat. Després de 
la guerra civil, els socialistes han anat patint continues detencions, processaments i 
presó, pel que a partir dels anys 50 es convertixen en una organització molt 
tancada, amb fortes mesures de seguretat i opaca a l'exterior, com a forma de 
supervivència política. Són anys en els que pràcticament els socialistes de València 
no creixen , i es limiten a reunir-se entre ells, passar-se informació, etc. La direcció 
resideix en l'exterior, a Toulouse-, on el secretari general, l'alacantí Rodolfo Llopis, 
dirigeix el partit amb escasses connexions amb l'interior. 
 
A València el PSOE té una certa presència a través de militants com l'advocat 
Joaquín Ruiz Mendoza (212), Elías Mauriño de Castro (213) o Agustín Soriano (214). 
A través del fill del socialista Enrique Solà Aparisi, Enric Solà Palerm, membre del 
PSV (215), Ricard Pérez Casado concertarà una cita amb alguns socialistes al 
despatx del primer, al carrer Garrigues de València. A la reunió assisteixen Ricard 
Pérez Casado, Eliseu Climent i alguns més. Segons el relat de la reunió que fa 
Pérez Casado: "Es varen asustar perqué teníem 20 anys i ens consideraven molt 
joves i dignes de tota la desconfiança del món". Conta Pérez Casado que varen 
arribaren a la reunió i digueren el següent: 
 

"- Som socialistes i volem integrar-nos en el PSOE. 
 - Dediqueu-vos estudiar i quan acabeu la carrera ja veurem -ens 
contestaren. Després varem anar a Toulouse a veure a Rodolfo Llopis, i 
tampoc no es fiaren. Varem sorprendre als "abuelos". El més curiós del 
cas és que havíem discutit en el partit l'estratègia, ingènua per a l'época, 
d'afiliar-nos al PSOE, absorvir-lo i batejar-lo com a PSV en el País 
Valencià. Al ser la sigla PSOE una marca molt coneguda a València, 
teníem la pretensió de representar-la amb el nostre contingut ideològic". 

 
Després d'aquests contactes frustrats no hi haurà més intents de connectar amb un 
PSOE que ni tan sols era capaç de parlar i escoltar una nova generació universitària 
que s'iniciava en política. En la visió dels fets i l'anàlisi de Vicent Alvarez: "Els 
socialistes veterans estaven desfasats. Esperaven un diàleg amb gent de la CNS a 
través d'antics militants de ls CNT que s'hi havien integrat. Jo vaig parlar com a 
responsable de les relacions amb altres partits amb Agustín Soriano -del PSOE-, i 

                                                 
    212 Joaquín Ruiz Mendoza havia ingressat en el PSOE en 1933. Adscrit a la tendència largo-caballerista fou 

comissari de batalló durant la guerra. Empresonat de 1939 a 1943, fou inhabilitat com a advocat fins a 1947. 
En 1944 fou detingut una altra vegada al costat d'Agustín Soriano, Elías Mauriño i altres en intentar 
reorganitzar el PSOE. Ruiz Mendoza serà un dels socialistes que mantindran activa la seua militància 
socialista sota el franquisme i la democràcia. 

    213 Elías Mauriño ingressà en el PSOE en 1926. Fou tinent coronel durant la guerra, i un dels organitzadors del 
PSOE clandestí a València. 

    214 Agustín Soriano va pertànyer a l'executiva federal del PSOE dirigida per Llopis en l'exili durant els anys 60. 
    215 Enric Solà Palerm, col.laborador de Diàleg i membre del grups des dels inicis, mantindrà una vinculació 

constant amb el valencianisme. Registrador de la Propietat, ha estat vinculat de forma permanent a les 
iniciatives cíviques i culturals del nacionalisme, sobretot amb la seua presència en Acció Cultural del País 
Valencià. Ha col.laborat ocasionalment en la premsa. Arran de la publicació del llibre De impura natione de 
Damià Mollà i Eduard Mirà, publicà quatre articles a la revista El Temps  
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amb Lluesma -d'UGT. Esperaven que el règim "caiguera" sense més. Els varem 
veure molt allunyats de la realitat". 
 
Amb una clarividència notable, el propi Eliseu CLiment declararà al periodista 
Sergio Vilar (216) sobre les relacions entre el PSV i el PSOE que: "En el futur 
pròxim dubte que siguem nosaltres [els del PSV] els qui ens emportem la massa 
socialista. Si més no, d'entrada, la gent se n'anirà al PSOE, abans qua a un Partit 
Socialista Valencià, una cosa absolutament nova. M'agradaria equivocar-me però 
n'estic absolutament convençut. Si el PSOE decideix d'entrar al País Valencià 
entrarà amb molta més força que nosaltres. I serà estrany que vinguen amb 
nosaltres. Cal treballar molt per fer un moviment socialista autòcton en el futur...". 
 
 
3.4.2. El nacionalisme demòcrata-cristià (UDPV). 
 
Les relacions entre la UDPV i el PSV s'establiran des del moment en que van a ser 
dos partits naixcuts en la mateixa época, des del mateix àmbit universitari, amb els 
mateixos pressupostos en relació amb la recuperació de la pròpia tradició i una 
vinculació semblant a Catalunya. Els membres de la UDPV compartiran amb el 
nucli generador del PSV el seu pas per les plataformes comunes i alguns llocs 
d'encontre com, per exemple, l'Aula "Ausiàs March", i una experiència electoral 
semblant a la del PSPV una vegada arribe la transició i les primeres eleccions del 
15 de juny de 1977. 
 
En l'espai polític del que podem anomenar com a democràcia cristiana és 
interessant assenyalar que precissament en aquesta dècada i pels mateixos anys que 
descrivim, el valencianisme de sensibilitat demòcrata-cristiana inicia les seues 
primeres passes posteriors a la postguerra. En l'estructuració d'aquesta sensibilitat 
política conflueixen dos grups amb orígens ben diferents, procedències i interessos 
també diferenciats que es reflexaran en el moment de la transició i les eleccions del 
15 de juny de 1977. El partit naix l'any 1962 des dels contactes que es produeixen a 
la Universitat de València, en el mateix ambient d'efervescència del període que 
analitzem, i des de plataformes comunes al valencianisme com l'Aula "Ausiàs 
March", compartides amb el PSV. 
 
"La presa de consciència de la realitat nacional valenciana fou l'element 
aglutinador inicial. I tot amb el bagatge d'una línia de pensament i d'acció ja 
estructurada al món occidental: el pensament comunitari de Mounier i la revista 
'Esprit'" (217). 
 
Hem de destacar que la mateixa presentació del partit reconeix l'existència de dos 
grans corrents que contribueixen al llarg del franquisme a la configuració de la 
UDPV: "Al bell inici, la UDPV rebé l'aportació decisiva de dues grans branques: 
d'una banda, aquelles persones que de molts anys enrere, al temps de la Segona 

                                                 
    216 Entrevista dins el llibre "La oposición a la dictadura", Ruedo Ibérico, París, 1968. Les declaracions també són 

arreplegades al dossier de la revists "El Temps", nº 72, pàg.6. 
    217 Fabregat, Amadeu, Partits Polítics al País Valencià, Ed. 3 i 4. València, 1977, p. 92. 
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República, treballaren per la defensa dels interessos del poble valencià mantenint-
se fidels a llurs ideals de democràcia i llibertat fins els nostres dies, bo i 
testimoniant aquesta conducta amb la seua actuació política. D'altra banda, fou 
especialment significativa per al partit l'aportació procedent dels moviments 
apostòlics especialitzats. Uns moviments que eren una veritable escola de 
promoció humana i de persones lliures, responsables i compromeses" (218). 
 
Pel que fa a la legitimació històrica del partit, Vicent Ruiz Monrabal desmentirà 
que la UDPV siga un intent de ressuscitar el partit de la "Derecha Regional 
Valenciana", tot i que reconega la presència d'antics militants de la DRV: 
 
"Don Josep Duato Chapa, que fou diputat per la "Derecha Regional Valenciana", 
afirmà recentment que aquest partit morí en morir el seu fundador, Lluís Lucia. Ara 
bé, aquells militants del partit de Lúcia que, per raons del canvi de les 
circumstàncies i de la pròpia evolució personal, accepten avui els nostres 
plantejaments, són ben rebuts. En aquest sentit, alguns dels més destacats dirigents 
de la "Derecha...", com és el cas d'En Joaquim Maldonado, pertanyen avui al nostre 
partit" (219).  
 
Serà Vicent Miquel i Diego el representant més caracteritzat dels fundadors del 
partit que continuarà la seua activitat política en el marc del partit fins els moments 
de la transició. Vicent Miquel, a més, compartirà amb els personatges de la nostra 
història l'ingrés en la Universitat l'any 1956, el pertànyer a l'Aula Ausiàs March, al 
costat de Lluís Aracil, Josep Raga, Lluís Alpera i tants d'altres. Evidentment, l'Aula 
esdevé un lloc d'encontre ple d'"efervescències polítiques" que acabarà per tenir 
una manifestació partidista. 
 
 
Es crea la Unió Democràtica del País Valencià. 
 
"El curs 1962-1963, Rafael Lluís Ninyoles i jo vàrem crear la UDPV: un partit 
valencià, evidentment nacionalista, inspirat en l'humanisme personalista i 
comunitari. D'entrada, el partit era d'àmbit pràcticament universitari" (220). 
 
L'òrgan d'expressió del partit serà la revista "Al Vent", i entre els militants trobarem 
"Sena, Màrius Viadel, Tortajada, Calvera, Ballester, Alepuz, Pérez Moragon, 
Sánchez Pantoja, Rivas, Enric Climent i molts d'altres" (221). 
 
Segons el testimoni actual de Vicent Miquel, el partit naix la Setmana Santa de 
1964, amb un Ninyoles plenament integrat en el partit, i amb un Paco Pérez-
Moragón molt jove. El contacte amb els antics membres d'Acció Nacionalista 
Valenciana es produirà a través de Joan Fuster, qui propiciarà un contacte entre 
Fermí Cortés i els joves promotors a la llibreria "Can Boïls". Encara que Fuster 
animarà Vicent Miquel a contactar amb Adlert i Casp, serà el fusterisme del grup i 
                                                 
    218 Fabregat, A., op.cit., p. 93. 
    219 Fabregat, A., op.cit., p. 103. 
    220 Fabregat, A., op.cit. p. 109. 
    221 Fabregat, A., op.cit. p. 108. 
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la opinió negativa de Moròder respecte d'Adlert ("és un Torquemada"), la que 
truncarà eixa relació amb els qui, en el fons, comptàven amb la legitimitat històrica 
de la primera experiència valencianista i demòcrata-cristiana. 
 
La UDPV celebrarà el seu I Congrés el 1964, amb uns cinquanta militants, on 
s'aprovarà el seu programa polític i es signarà un pacte amb la Unió Democràtica 
de Catalunya (UDC), "pel qual UDC es comprometia a ajudar al reconeixement a 
escala peninsular i internacional del nostre partit. I mentre arribava aquest 
reconeixement, UDC comptava sempre amb una representació de la UDPV als 
llocs decisoris d'aquests organismes estatals i internacionals". (Fabregat,A, 1977: 
110). Gràcies a la col.laboració de D. Joaquim Maldonado, president de l'Ateneu 
Mercantil, i de Robert Moròder, secretari general de l'entitat, l'esmentat primer 
Congrés es celebrarà no a Xàtiva, on s'ha considerat sempre, sinó a les 
dependències del propi Ateneu Mercantil. 
 
Durant els anys 1966 i 1967, el grup de la UDPV organitzarà el Grup d'Amics de 
Joan XXIII amb la col.laboració dels comunistes al C.E.M., participarà en la 
campanya contra el referèndum i ja l'any 1968, el que Vicent Miquel anomena la 
"diàspora" professional comportarà una certa desactivació del partit. 
 
 
La disjuntiva entre la creació d'un nou partit o una continuació dels grups 
catòlics nacionalistes anteriors a la guerra. 
 
La busqueda de la legitimació històrica del partit per tal que no fóra percebut com 
un partit d'estudiants universitaris farà que la UDPV tracte de connectar amb els 
antecedents històrics de la primera agrupació històrica d'agrupació nacionalista i 
catòlica: "Acció Nacionalista Valenciana" (*). Tal com ho explica Vicent Miquel, 
"una de les nostres preocupacions fou des del primer moment, que no fóra la 
UDPV un partit "de joves". Per això buscàrem també "gent major que durant la 
postguerra hagués tingut una història netament valenciana, nacionalista i 
democràtica. Connectàrem amb Robert Moròder i amb Joan (sic) Senent i Micó. 
Tots dos havien estat militants d'Acció Valenciana. Les relaciones foren molt bones 
però la comprensió prou difícil. Amb tot, ells s'han considerat fins 1976 com de la 
UDPV. Amb Fermí Cortés i companyia les coses foren molt més senzilles..." 
(Fabregat,A., 1977: 109-110). 
 
El projecte polític originari de la UDPV anirà absorvint i integrant diverses 
iniciatives disperses al voltant de la sensibilitat demòcrata-cristiana, i així, des del 
1964, hi haurà contactes amb el grup pre-polític que encapçala Vicent Ruiz 
Monrabal no massa sensibilitzat per la "qüestió nacional", i serà l'any 1972 quan ja 
en l'àmbit partidista decideix la integració el "Partido Demócrata Valenciano" de 
Ruiz Monrabal i la posterior dels elements "gilroblistes". Pel que fa a la primera 
integració, Vicent Miquel assegurarà que "Aquesta integració no la veiem clara els 
del sector "històric": Ninyoles, Moròder i jo mateix. Però finalment la cosa tirà 
endavant, i ha estat un encert" (222).  

                                                 
    222 Fabregat, A., op.cit. p. 111. 
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A banda de la consideració que hom puga donar al fracàs de la UDPV en les 
eleccions de juny del 1977, amb unes explicacions que són comunes a l'Equip de la 
Democràcia Cristiana en tot l'Estat, és ben evident que la suma i agregació de 
projectes amb procedències tan diverses a la UDPV, potser siga la causa de la 
pèrdua de l'especificitat "política" posterior de la UDPV. 
 
 
3.4.3. Les relacions amb Catalunya. 
 
Ja hem analitzat com des de finals dels anys 50, i de la mà de Joan Fuster, Miquel 
Tarradell, Miquel Dolç o Joan Reglà, la presència de Catalunya com a referència de 
societat moderna i europea, més "madura" políticament, serà constant. Les 
relacions amb Catalunya no es plasmen a través d'un sol partit, grup o persona, sinó 
a través d'un conjunt de contactes. Noms i sigles com els de Joan Ballester i Canals, 
els caputxins de Montserrat, Jordi Pujol, Max Cahner i Ramon Basterdes, els 
supervivents de la UDC o els socialistes del MSC ens basten per a il.lustrar un 
desig de vinculació i influència ideològica i política acreditada. 
 
Catalunya serà una referència social, cultural i política que impregnarà tota la 
ideologia del grup. Serà suficient recordar que el grup inicial de nacionalistes 
valencians en 1960 han adoptat el nom de Moviment Social-Cristià de Catalunya, i 
que després, ja siga la denominació ASV o PSV, sempre es reclamaran com a 
pertanyents a la comunitat nacional dels Països Catalans, al costat del Principat de 
Catalunya i les Illes Balears. Allò que hem descrit sobre el viatge de 1960 -
l'excursió patriòtica dels 13-, i els inicials contactes mantinguts, són una fita clau 
dels que Catalunya els oferirà com a projecte d'identitat i societat moderna, per 
damunt de les ideologies o els projectes polítics. Els militants del socialisme 
nacionalista valencià mantindran relacions simultànies amb tot l'espectre de gent 
que han conegut, des del pare Ballarin, Max Cahner i Jordi Pujol, fins a Joan 
Raventós o Josep Pallach. A efectes descriptius farem relats diferenciats d'aquestes 
relacions, si bé la pràctica quotidiana del moment era prou unitària i solidària per 
formar part tots de l'oposició al franquisme. 
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Els cristians de Jordi Pujol. 
 
Les relacions amb els cristians catalans "progressistes" es faran a través de Jordi 
Pujol o Max Cahner. "Inicialment vaig arribar a reunir-me com a PSV al cabaret 
"Tres Torres" a Barcelona amb Jordi Pujol i Joan Raventós", assenyala Eliseu 
Climent.- "Recorde que Pujol, aleshores encara metge, després de ser empresonat i 
torturat va decidir de fer-se "banquer" llegint a Salvador Espriu perqué hi havia 
necessitat de donar suport econòmic a Catalunya. També em vaig reunir amb Max 
Cahner a Andorra, per a vincular-nos més a Catalunya" (223). 
 
Sobre les relacions amb els cristians de Catalunya i Jordi Pujol, Eliseu Climent 
rememora el següent: 
"Jordi Pujol era un metge que treballava en el laboratori de son pare i venia a 
València per qüestió de negocis a l'igual que Max Cahner que tenia un negoci de 
pintures. Pujol, en un arrebat de cristianisme, amb aquell messianisme cristianisme 
nacional antifranquista ens ajudà a crear i finançar l'acadèmia per a alfabetitzar 
obrers del carrer de l'Ermita. 
 
Pujol entenia que l'important era que des de totes les classes socials es 
comprenguera que el país havia de funcionar. La seua tesi de sempre era que si el 
país funcionava ja es crearia un partit; i que si el país no funcionava de res servirien 
els partit. Recolzava tots els grups econòmicament a fomentar les iniciatives 
nacionalistes des de la seua petita entitat bancària. 
 
Recorde que després de que Pujol militara en Cristians de Catalunya, en eixir de la 
presó, Pujol s'adonà que Catalunya necessitava un poder financer per a eixir 
endavant, i que aquesta conclusió l'havia treta llegint l'obra de Salvador Espriu" 
(224). 
 
Sobre el tema de l'acadèmia obrera, Alfons Cucó opinarà que es tractà d'un intent 
"fallit" d'establir "plataformes de contacte amb el moviment obrer urbà" (225). 
 
 
Els socialistes del Moviment Socialista de Catalunya (MSC): Pallach i 
Raventós. 
 
Les relacions del PSV amb el Moviment Socialista de Catalunya (MSC) seran 
sempre molt fluïdes i presidides per un esperit de col.laboració i busqueda de 
projectes comuns. La primera observació que cal que fem és que les relacions PSV-
MSC es faran sempre al marge del PSOE, amb el que pràcticament mai hi haurà 
contactes estables ni accions en comú. Hi haurà gent, com Josep Puertas que 
afirmarà que: "El PSV era una secció del MSC", si bé la resta de testimonis mai 
farà una afirmació semblant. El que si posa de manifest aquesta opinió és l'estreta 

                                                 
     223 Entrevista amb Benito Sanz, febrer de 1992. 
     224 Entrevista amb Benito Sanz, juliol de 1992. 
     225 Alfons Cucó, op.cit. p. 271. 
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relació entre els dos partits. Els interlocutors del MSC amb el PSV seran Josep 
Pallach, Pau Verrié i Joan Raventós. Per part del PSV, els contactes es faran a 
través de Vicent Alvarez, responsable de relacions amb altres organitzacions, José 
Rodrigo Huerta, responsable de l'aparell de propaganda i, segons les èpoques, amb 
Ricard Pérez Casado i Joan Francesc Mira. D'ençà que Ricard Pérez Casado se'n va 
a estudiar a Barcelona, els contactes se faran també a través d'ell: "A través 
d'Amadeu Cuito, de la CIOLS i altres, teníem relacions amb el MSC. Jo vaig 
militar també en l'ASO en l'època en que vaig estar a Barcelona". 
 
Sobre les relacions amb el MSC, Eliseu Climent opina que en aquells moments el 
PSV pensava que: "El nacionalisme o era d'esquerres o no seria res. Les relacions 
amb el MSC es mantindran amb Raimon Obiols i Joan Raventós. A Catalunya no 
hi havia una altra cosa, a banda del PSUC o la Unió Democràtica de Catalunya. Ací 
hi havia una UDP, però no feien res. Eren nuclis molt marginals. Els visitava 
Miquel Coll i Alentorn, però no passaven de ser una tertúlia de café. 
 
Per al PSV, el tercer món i els moviments d'alliberament nacional tenien molta 
importància: Ben Bella a Argèlia, el "Che" Guevara a Cuba i Bolívia, l'exemple de 
la resistència del Vietnam davant els EE.UU., etc. Per això les possibles relacions 
amb partits catalans no espanyolistes només seran possibles amb el MSC que sí era 
nacionalista i que a més ens recolzava econòmicament. Per cada duro que ens 
donava Pujol, el MSC donava tres via Pallach, que era la persona a la que recolzava 
el SPD alemany" (226). 
 
Des de l'any 1964, les relacions amb els joves socialistes nacionalistes, entre el 
PSV i el MSC, s'estreten, sent convidats els primers a participar en les activitats que 
organitza el MSC. En el període 1964-1968, seran diverses les reunions que es 
celebren amb l'objecte d'organitzar una federació de partits socialistes ibèrics de 
cara a un proper futur democràtic. Durant aquests anys, el MSC convocarà en 
distintes dates i llocs als partits polítics de "nacionalitat", per tal de buscar la mútua 
coordinació política. Des que en 1964 el Partit Socialista Italià organitza una reunió 
amb diversos partits nacionalistes de tot l'Estat, els contactes seran periòdics. 
Assistiran als encontres el PSV, el MSC, l'incipient Partit Socialista Gallec, grups 
madrilenys que després constituïran la Federació Socialista Madrilenya, així com 
organitzacions d'Euskadi. Hi haurà reunions preparatòries de la possible constitució 
de la federació de partits a Montpèllier i Mallorca, sense que els intents arriben a 
consolidar-se. Ricard Pérez Casado assenyala que: "Vam arribar a reunir-nos a 
Madrid, al carrer Peligros, en el restaurant "Riesgo" els gallecs, Raventós i jo per a 
coordinar-nos. Però no vam trobar mai a madrilenys i allò no va arribar a quallar" 
(227). 
 
El MSC no només ofereix possibilitats de coordinació, sinó que facilita documents 
i contactes amb altres organitzacions com la DGB alemanya, finança viatges i 

                                                 
     226 Entrevista amb Benito Sanz, febrer de 1992. La correspondència de Vicent Alvarez amb Josep Pallach és 

prou il.lustrativa tan del caràcter de la relació més que fraterna, una mica "paternal" que mantindrà el MSC 
amb el PSV, com del grau d'indefinició externa que tindran els joves valencianistes. Sobre els consells de 
Pallach cal veure supra l'apartat dedicat a les causes de la dissolució del PSV. 

     227 Entrevista amb Benito Sanz, març de 1992. 



El Partit Socialista Valencià, mès que un partit 

 

 142 

activitats. José Rodrigo conta com: "A Montpèllier vaig arreplegar diners per al 
PSV a casa d'un exiliat espanyol anomenat Buiria, que havia estat membre de la 
resistència francesa anti-nazi durant l'ocupació alemanya de França, i que havia 
estat en camps de concentració a Alemanya. També vam visitar Josep Pallach, del 
MSC exterior, que coordinava els socialistes catalans al marge del PSOE dirigit per 
Rodolfo Llopis". 
 
Resulta curiós, i així ho escrivim a manera de reflexió l'assenyalar que, a diferència 
del PSV que desapareix, el MSC, el PSG, el grup de Madrid, les organitzacions 
basques es mantenen i es desenvolupen. De fet, els intents que no van quallar en els 
anys 60 de coordinació de partits a nivell estatal, si que ho faran en els anys 70, 
quan s'organitze la "Conferencia Socialista Ibérica (CSI) (), que donarà pas en 
1976, a la creació de la "Federación de Partidos Socialistas" (FPS), la qual 
aglutinarà les organitzacions i partits de caràcter nacionalista o d'àmbit territorial 
inferior al de l'Estat (). Entre els partits que formen part de la FPS estarà el PSPV, 
"hereu" del PSV i un dels més ferms puntals de la Federació. A diferència dels anys 
60 i 70, amb unes relacions del socialisme nacionalista valencià -PSV anys 60, 
PSPV anys 70- amb el català -MSC anys 60, PSC anys 70- estretes i de mútua 
col.laboració, amb la unitat del PSPV-PSOE es produeix una gran distància entre el 
socialisme valencià i el català, entre el PSPV-PSOE i el PSC-PSOE (228). 
 
 
3.4.4. Els comunistes del PCE. 
 
Les relacions entre els socialistes nacionalistes valencians i el PCE foren dolentes i 
en el millor dels casos inexistents. El PCE no acceptarà el nacionalisme al que 
considerarà petit-burgés i reaccionari. El PCE es veurà sorprés per l'aparició de 
formes d'expressió política lligades a la identitat valenciana i per la "ràpida" 
expansió del valencianisme a la Universitat. La modesta tradició autòctona de 
reflexió marxista sobre el País (Emili Gómez Nadal, Renau i "Nueva Cultura") no 
influïrà en les noves promocions comunistes de la postguerra. Serà per això que no 
s'acceptarà en els anys 50 al Front Marxista Valencià, encara que a Catalunya on hi 
havia el PSUC si que s'acceptarà el caràcter de partit "nacional" del PSUC. Amb el 
PSV mai no hi hagueren bones relacions, si bé tots dos partits cl.laboren en lluites 
concretes antifranquistes, com en el cas del suport a les vagues d'Astúries de 1962, 
la lluita contra el SEU, el boicot al referèndum polític de 1966 o a les eleccions 
sindicals del mateix any. 
 
En l'anàlisi que des de l'esquerra escriurà Vicent Alvarez, s'advertirà que l'esquerra 
estatal sempre va discutir la "pretendida catalanidad de Valencia", i que el "partido 
comunista español se mostró reacio a admitir incluso el hecho del País". Tot això 
passarà quan, al seu parer, un sector de la dreta s'ha fet valencianista en comprovar 

                                                 
     228 El tema de l'anticatalanisme i dels conflictes identitaris de la transició faran que les relacions siguen 

pràcticament inexistents amb tot allò que suposa Catalunya com a projecte polític. Així, les relacions entre 
Tarradellas i el President del Consell Josep Lluís Albinyana com a presidents de Catalunya i el País Valencià 
no passaran de protocolàries. La manca de relacions encara s'agreujarà més anb els següents presidents 
valencians, Enrique Monsonís, encara en la preautonomia i ja amb el President de la Generalitat Valenciana 
Joan Lerma Blasco, qui tardarà més d'una dècada en entrevistar-se amb el President Jordi Pujol. 
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la crisi d'alguns sectors econòmics valencians com posaven de manifest 
plataformes com "Valencia-Fruits", "Al día", l'Institut Social Patronal o persones 
com "J. Maldonado, Viñals, Perelló, Broseta, etc. Materialización de esas 
inquietudes son la Facultad de Ciencias Económicas...el estudio PREVASA, el 
seminario de Desarrollo regional, proliferación de artículos en prensa..." (229). 
Segons Alvarez, només el PSV havia definit el problema i aportat solucions. 
Referint-se al llibre de Joan Fuster -"Nosaltres els valencians-, dirà el mateix 
Alvarez que "lo paradójico es que, pese al contenido progresista del libro, la 
dirección del PCE y del PSUC vió con malos ojos afirmaciones como aquellas de 
que "dir-nos valencians, és la nostra forma de dir-nos catalans" (230). 
 
A banda de la miopia política del PCE cal que advertim que tampoc en els rengles 
dels comunistes de la postguerra tampoc no hi hagué un esforç d'apropiació de la 
modesta tradició valencianista vinculada al marxisme representada per Emili 
Gómez Nadal, Josep Renau i els intents de la revista dels anys trenta "Nueva 
Cultura". La reorganització del PCE a la postguerra serà un assumpte vinculat a les 
lluites obreres, el maquis i impulsada en moltes ocasions des dels aparells centrals 
del partit. Serà únicament en la transició quan el grup d'intel.lectuals 
"eurocomunistes" del PCPV (Doro Balaguer, Ernest Garcia, Ramir Reig i altres) 
intente recuperar eixa tradició des de la revista del partit Cal Dir.  
 
 
El PCE nega el "fet nacional" valencià. 
 
La revista Horitzons del PSUC havia pres partit sobre la qüestió nacional a 
València amb un document "en el que negaba la existencia de condicions per al 
desenvolupament d'una política nacional al País". "Verdad", l'órgan de premsa del 
PCE de Valencia es veurà forçat a tractar i definir-se sobre la qüestió, i ja en 1971 
donarà a conèixer el "Documento-plataforma de discusión sobre las 
particularidades del País Valenciano" (231), en el que s'hi podia llegir que: 
 
"La lucha contra la dictadura, por la democracia y el socialismo, exige de la clase 
obrera valenciana un serio esfuerzo de comprensión del problema de las 
nacionalidades españolas y, de manera especial, de las características específicas de 
este problema en Valencia (...), i avançava que la solució als problemes valencians 
es podia trobar en "el marco de un estado federal". 
 
Vicent Alvarez assenyalava ja aleshores que "la teorización sobre el hecho nacional 
continua teniendo un carácter puramente superestructural", si bé els grups i partits 
d'esquerra "saben que la baza nacional puede tener cierta importancia en una futura 
política electoralista-parlamentaria". Com ja hem dit, caldria esperar a transició 
democràtica per a què els comunistes foren sensibles d'alguna manera, a certes de 
les reivindicacions culturals del valencianisme. 
 
                                                 
     229 "El País Valenciano como problema". Juan Ferrer, pseudònim de Vicent Alvarez. Cuadernos Ruedo Ibérico, 

nº 25. Juny-Juliol de 1970. 
     230 Document manuscrit del text d'una conferència cedit a Benito Sanz el 15-III-1994. 
     231 "VERDAD". Organo provincial del PCE. Valencia, nº 9, octubre de 1971. 
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La reorganització del PCE en 1965-1966 durà alguns militants del PSV a sentir-se 
atrets per un partit de notable implantació en la clandestinitat, estructurat a tot 
l'Estat, molta història al darrere i majors possibilitats per a l'acció política. Tenim, 
per exemple, el cas de José Puertas, delegat de la Facultat de Ciències (i del Comité 
Central del PSV durant 1965-1966), i del delegat de Filosofia i Lletres José Maria 
Rotger. Els dos abandonen el PSV i ingressen en el PCE en 1966. És el primer 
simptoma junt amb l'escissió obrerista del mateix any que encapçala Vicent 
Alvarez, de que el PSV entra en crisi. La pèrdua de Puertas i Rotger és important 
per al PSV, ja que significa que el PCE va fent-se amb el moviment estudiantil i 
controlant el procés de creació del Sindicat Democràtic (SDEUV). Els delegats de 
Facultat més actius del Districte, al costat dels ja citats són Ciprià Ciscar Casaban, 
de Dret, demòcrata independent i figura de gran prestigi, i Vicent Garcés Ramon, 
també independent, estudiant d'Enginyers Agrònoms, en aquell moment una escola 
molt combativa. El PSV comença a perdre els ressorts del moviment estudiantil, en 
benefici d'unes altres organitzacions que atrauen molt més als estudiants que 
ingressen a la Universitat. 
 
Moltes de les hostilitats i incomprensions entre el PCE i els nacionalistes tindran el 
seu origen en el fet que es tracta de dues organitzacions competidores pel lideratge 
del moviment universitari i la direcció de l'oposició antifranquista. 
 
 
3.5. La referència estrangera: EE.UU. i Alemanya promocionen viatges als 
dirigents estudiantils. 
 
En els anys 40 i 50 els estudiants universitaris no viatgen a l'estranger. La 
Universitat roman aliena a allò que succeeix més enllà de la frontera d'Espanya, en 
ser un règim amb escasses relacions exterior, i estar aïllat. Des dels anys 60 s'inicia 
un lent però imparable procés d'eixides a l'exterior, tant a nivell individual com de 
grups. Aquestes eixides a l'exterior de joves universitaris, coneixedors només del 
microclima polític local, servirà per a obrir noves perspectives i horitzons per a 
anar creant líders estudiantils socials i polítics. 
 
Serà a partir de l'any 60 que estudiants espanyols i valencians demòcrates reben 
invitacions de països estrangers, per a conèixer altres realitats diferents a la del 
règim espanyol. El fet és clau, ja que permetrà que els estudiants s'impregnen, 
coneguen i aprenguen d'altres experiències, i com a conseqüència d'això impulsen 
canvis en la Universitat i en la societat del moment. No volem ser exhaustius en la 
relació d'aquests contactes amb l'exterior, i només subratllem alguns dels fets més 
significatius. 
 
 
El Departament d'Estat dels EE.UU. convida a estudiants demòcrates. 
 
El Departament d'Estat dels EE.UU i els sindicats alemanys (RFA), organitzen 
viatges d'estudiants demòcrates espanyoles als seus respectius països, per a 
propiciar un apropament als seus models polítics, en els anys 60. La gran majoria 
dels convidats militaven al PSV, i mai es convidava als de tendència comunista. 
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El Departament d'Estat a través de l'Embaixada dels EE.UU. a Madrid, i el consulat 
a València, convidava a estudiants espanyols a visitar els Estats Units, gestionant i 
pagant el viatge. Seran diversos els viatges en els anys 60, succeint-se de 1964 a 
1968. 
 
El Vice-Cònsul americà Timothy Towell mantenia contactes freqüents i periòdics 
amb els responsables del PSV, ja que hi havia un autèntic interés en conèixer el que 
passava a Espanya. Els contactes els tenia amb Ricard Pérez Casado en 1965, i en 
1966-67 amb José Rodrigo i Tomàs Ribera. Rodrigo conta que: "l'informàvem de 
tot el que passava a la Universitat. Prenia notes de tot el que li dèiem, i tenia interés 
en replegar tot tipus de pamflets i publicacions clandestines. En un moment de 
confiança ens digué que tot eixe material l'enviava al Departament d'Estat americà 
per "valija diplomàtica". També coneixia el comportament de la Brigada Político-
Social, i de volta en quan es permetia el luxe de donar-nos consells aprop del 
comportament de la famosa policia política. Tots sabíem a què jugàvem. Per 
suposat, nosaltres sospitàvem i crèiem que era col.laborador de la CIA, però en 
aquell moment ens interessava molt que es coneguera en tot el món el que fèiem i 
el que passava a la Universitat. Recorde que en 1967 el traslladaren a Madrid, i me'l 
trobí camuflat en dues manifestacions estudiantils dels més importants. Era avidesa 
vertadera el que tenien per saber tot el que estava passant". 
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El primer viatge (1965). 
 
En 1965 s'organitzà el primer viatge, al qual foren convidats Eliseu Climent, Ricard 
Pérez Casado, Miquel Vilar -tots dos del PSV-, a Joan E. Garcés Ramon, 
demòcrata independent, i Joan Omeñaca, vinculat a la democràcia cristiana -UDC-. 
Encara que el programa el confeccionaven a la carta, els viatges tindrien certes 
visites i activitats comunes. 
 

 
Joan Fuster i Ricard Pérez Casado 
 
Recorda Ricard Pérez Casado la gènesi del primer viatge: 
 
"Vaig dissenyar el primer viatge amb l'aleshores cònsul dels EE.UU. a València, 
Mr. Timothy Towell (232), així com els participants, després de consultar amb 
Eliseu Climent. La decissió no fou gens fàcil, ja que aleshores la primera qüestió 
que ens plantejàrem era si acceptàvem o no la invitació per a viatjar als Estats 
Units. L'època era de prou antiamericanisme".  
 
Segons Eliseu Climent: "Ens van dir que els EE.UU. eren un país lliure, i que 
podíem visitar el que vullguérem, però quan els vaig dir que volia parlar amb la 
dirigent estudiantil comunista Bettina Apataker, no els semblà bé. Recorde que se'n 
vam anar Pérez Casado i jo pel nostre compte a visitar els economistes marxistes 
Paul Sweezy i Paul Baran (233) a New York. Quan vam arribar a la casa ens 
sorprengué veure a dues persones amb poca apariència profesoral ensobrant la 
revista Montly Review elles mateixes. -Era una cosa entranyable-". Afegeix Pérez 
Casado que una vegada allí, "els vam ajudar a fer paquets d'enviaments de les 
                                                 
     232 Després de ser cònsul a València ocupà llocs de cònsul a Cuba, Brasil, etc. i després a l'Embaixada de 

Bolívia. Fou cap de protocol a la Casa Blanca de Reagan, i després embaixador al Paraguai. Republicà. 
     233 Tots dos eren professors universitaris marxistes pertanyents a la nova esquerra nord-americana. Autors dels 

llibres Teoría del Desarrollo capitalista (1942) (Sweezy) i El capital monopolista (Sweezy i Baran). Dirigien la 
revista de difusió mundial "Montly Review", una revista socialista independent. 
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publicacions. També vam anar a Washington i ens va rebre Robert Kennedy; a 
Búfalo visitàrem la Universitat i els estudiantes ens rebéren amb aplaudiments i el 
puny tancat en senyal de solidaritat contra la dictadura; vam conèixer el capità 
republicà espanyol Antoni Blavia, que junt a Galvao s'apropià del vaixell "Santa 
María" i volien fer un acte antidictadura contra el govern salazarista portugués. 
També vam visitar Rafael Supervia, del Tribunal de Garanties Constitucionals de la 
República Espanyola i la seua dona, una valenciana condecorada pel President 
Lyndon B. Jhonson como la millor mestra dels EE.UU. 
 
L'única gerra d'aigua freda la vam rebre en una visita als sindicats, que eren 
partidaris de la intervenció de llur país al Vietnam. Només arribar els cinc, se'n vam 
anar al cine a veure "Morir a Madrid", i abans de tornar ens vam comprar discos de 
música sefardí espanyola, i les Cantigas d'Alfonso X el Savi". 
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Altres viatges als EE.UU. 
 
En els anys següents serien convidats Pedro Zamora, Josep Vicent Marqués, 
Francisco Vicent Chulià, etc, del PSV. En setembre de 1967 aniria Ciprià Ciscar 
Casaban, -líder del Sindicat Democràtic (SDEUV), i el seu president al Districte 
Universitari de València-, Rafael Ninyoles i Ernest Sena de la Unió Democràtica 
del País Valencià, i Tomàs Ribera. 
 

A Ciprià Ciscar, després d'haver estat 
detingut el gener de 1967, la policia li 
negaria el passaport per a eixir a 
l'estranger, pel que, en ser convidat per 
l'Embaixada dels EE.UU., seria aquesta 
la que gestionara davant el Ministeri de 
Governació el passaport, que li seria 
concedit "solo para ese viaje", en 
setembre de 1967. 
 
En general el Departament d'Estat 
organitzava aquests viatges per a que els 
estudiants demòcrates conegueren la 
forma de vida dels EE.UU. i les seues 
institucions polítiques, convidant als 
anys 60 a estudiants de tota Espanya, i 
de diverses tendències no comunistes, 
fins el 1970. Després mantindria el 
programa de viatges, però convidarien a 
polítics, professionals, periodistes, etc. 
El mecanisme era el de què alguns dels 
convidats de cada any proposaven i 
suggerien el nom de les persones que 
deurien anar l'any següent. Per això els 
primers anys els convidats eren quasi 

sempre del PSV, ja que es proposava a militants de la seua organització. Des del 
1967, l'Embaixada seleccionarà líders estudiantils coneguts, i el 1968 dels quatre 
convidats valencians, només un serà del PSV. 
 
"El viatge durava 21 dies, i estava programat per a conèixer institucions, polítics 
parlamentaris, etc. Així, en el viatge de 1967 -recorda Ciprià Ciscar- vam visitar 
Universitats com ara les de Princenton a New Jersey, i a líders estudiantils. Ens 
vam entrevistar amb polítics com el senador Ted Kennedy, el líder negre Abernaty, 
successor de Martin Luther King; el Jutge Warren, President del Tribunal Suprem, 
que dugué el cas de l'assassinat del President John F. Kennedy; vam visitar el 
Congrés, etc. 
 
El darrer viatge seria el de 1968, i serien convidats Carles Dolç Soriano -estudiant 
d'Arquitectura, dirigent del Sindicat Democràtic-, Lidon Nebot, i Javier Navarro, 
entre altres. 

 
 
Ciprià Ciscar 
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No tots els convidats per Timothy Towell acceptaríen viatjar als EE.UU. "Quan el 
cònsul Towell em convidà a anar li vaig dir que no acceptava mentre els iankis 
romangueren al Vietnam", assenyala Vicent Alvarez. 
 
Els viatges contribuïren, sense cap dubte, a formar i promoure quadres polítics, i 
tingueren una repercussió important. La sensació que tenien els convidats al viatjar 
als EE.UU. és que darrere de la invitació estava la mítica CIA, sense dubte influits 
pel clima antiamericà que caracteritzava l'oposició al franquisme, pel recolzament 
que el Govern dels EE.UU. acabà per donar al règim franquista. 
 

 
José Rodrigo Huerta, Juan José del Águila, Dolores Ibarruri, Josefa Molina, Dolores García 

Cantús y  Ernert García García. Foto J. Rodrigo/ Dolores García. 
 
 
Els sindicats alemanys: La DGB. 
 
Els sindicats alemanys -la DGB-, de la mà del SPD i a través de la Fundació 
Friedricht Ebert, també organitzaran visites d'estudiants a Alemanya (RFA) durant 
els anys 1965 al 1967. Segons José Rodrigo: "Darrere d'aquestes invitacions 
sempre estaven els serveis secrets alemanys, o almenys així ho percivíem des 
d'ací". 
 
A la República Federal Alemanya viatgen convidats Francesc Candela, Joan 
Francesc Mira, Vicent Albero, José Rodrigo Huerta, Valerià Miralles, Ramon 
Pelegero Sanchis, Vicent Alvarez Rubio, Elia Serrano, Francisco Carrera i altres, 
tots ells a través del PSV, i coordinats amb el MSC de Joan Reventós, a través de 
Pau Verrié Senior. 
 
"Els viatges els promovia el MSC, i ens donaven una quota de beques concedides 
al PSV. S'hi realitzaven els cursos de formació a Sonnenberg, prop de Bonn, al 
centre que tenia la Fundació F. Ebert", assenyala Ricard Pérez Casado (234). 

                                                 
     234 Ricard Pérez Casado treballava a l'estiu a Frankfurt, sent militant en el sindicat d'Arts Gràfiques -treballava 

en una impremta- de la DGB, vinculada al SPD. 
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Sonnenberg forma als nacionalistes del PSV. 
 
Als cursos de Sonnenberg (RFA), hi assisteixen militants del PSV, però també els 
catalans del MSC. Vicent Alvarez, el qual durant una etapa s'encarregaria de les 
relacions exteriors del PSV (es relacionava amb Josep Pallach, Amadeu Cuito, 
Enrique Tierno i la seua gent, etc), viatjaria en dues ocasions a Sonnenberg: "La 
segona després del maig del 68. Eren seminaris polítics molt dignes. El 1968 vam 
assistir més de 40 persones i fou molt polèmic. Tractàrem el cas de la República 
Democràtica Alemanya (RDA), si acceptar o no la Ostpolitik, ja que el SPD 
alemany volia reconèixer-la com a Estat. L'altre tema seria el maig del 68, i el 
temor dels alemanys, en haver eixit d'allí l'"Exèrcit Roig". Jo crec que els cursos de 
Sonnenberg responíen al fet que Josep Pallach (235) -aleshores del MSC- volia crear 
una ala socialista no PSOE. Tanmateix Daniel Bennedit, secretari general de la 
Federació Internacional d'Obrers Metalúrgics- que de vegades anava amb Felipe 
Gonzalez- el que desitjava era crear quadres polítics que contribuïren a fer el canvi 
polític a Espanya. Tal i com vèiem les coses, se buscaba desbancar a Rodolfo 
Llopis, d'esquenes a Enrique Tierno. Els alemanys volien de totes totes evitar que el 
canvi de règim a Espanya el capitalitzara el PCE. En això hi havia acord: DGB, 
Laboristes, anglesos, SPD, sindicats americans de l'automòvil, etc. En l'època vam 
trobar el recolzament de Hans Matofer, alcalde de Francfurt i antic brigadista 
internacional en la guerra civil espanyola; Max Diamant, "el cejas" secretari 
general de FIOLS, també ex-brigadista, etc. 
 
Vicent Caurín, fill d'un soldador de la UNL antic militant de la CNT-FAI que era 
amic de Vicent Ventura, estudiant d'Agrònoms a l'Escola de València, viatjarà 
també a la RFA en l'estiu de 1996: 
 
"Vam anar Vicent Arrue, Arnal Mompó, Carme Mira i jo en el mes de juliol. Ens 
va convidar la Fundació F. Ebert i IG Metall. Hi havia prop de quaranta persones. 
Intervingueren entre altres Julià Gorkin i Josep Pallach, i les conferències es van 
centrar en el sindicalisme estudiantil". 
 
 
 

                                                 
     235 Josep Pallach era dirigent socialista del Moviment Socialista de Catalunya, s'escindí d'aquest el 1965 i creà 

el Secretariat d'Orientació per la Democràcia Social Catalana (SODSC), al costat de R. Guerra, Tàpia, i la 
part d'ERC d'Heribert Barrera, així com Josep Verde i Aldea, Joaquim Ferrer, etc. Formaríen la direcció 
col.legiada Pallach, Barrera i Verde. Després s'anomenaria Reagrupament (RSDC), i més tard Partit 
Socialista de Catalunya (ex-reagrupament). Després de morir Pallach el 1976, s'elegiria una direcció formada 
per Josep Verde i Aldea, Joaquim Arana Pelegrí, Rodolf Guerra, Amadeu CUito, Joan Tàpia, Joan Majó, etc. 
Acabaria fusionant-se amb el PSC (Congrés) de Joan Reventós. 
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3.6. El PSV a la Universitat de València. 
 
3.6.1. "Hem decidit constituïr l'Agrupació Democràtica d'Estudiants 
Valencians". L'ADEV, sindicat universitari nacionalista. 
 
Ja hem fet referència a com el nacionalisme valencià dels anys 60, el 
"neovalencianisme" com el bateja Fuster, tingué el seu origen i principal nucli 
d'implantació a la Universitat de València. La presència del valencianisme 
d'esquerres en les aules fou majoritària i inclús hegemònica de 1962 a 1965, degut a 
que la "caiguda" del PCE de 1962 havia deixat als comunistes fora de joc i molt 
debilitades les seues estructures. Els nacionalistes ocupen aquest buit sense 
alternativa possible (236). 
 
Aquesta hegemonia (1962-1965) entrarà en declivi a partir de 1965 com a 
conseqüència de diversos factors: la reorganització del PCE, la dissolució del SEU, 
l'aparició del Sindicat Democràtic i les pròpies divisions internes en el PSV. 
 
El naixement del nou 
nacionalisme polític valencià a la 
Universitat de València en els 
primers anys 60, conduí al 
continuum polític que va del 
MOSCA a l'ASV fins al PSV a 
voler dotar-se d'una plataforma 
sindical universitària pròpia, al 
marge del SEU i altres opcions 
sindicals de l'oposició. En 1963, 
els nacionalistes universitaris 
creen l'Agrupació Democràtica 
d'Estudiants Valencians (ADEV). 
A la Universitat de Madrid 
s'havia creat la "Federación 
Universitaria Democrática 
Española" (FUDE) (237) eixe 
mateix any i encetava el procés 
d'expansió i implantació en altres 
Districtes Universitaris. 
 

                                                 
     236 D'alguna manera, aquesta "ocupació" d'un espai polític prestat en un moment d'impossibilitat de validar 

autènticament la força civil del nacionalisme serà el que explique la sorpresa i la perplexitat del nacionalisme 
davant la recol.locació dels espais polítics i de les seues dimensions que es produeix amb l'arribada de la 
democràcia. En un cert sentit, el valencianisme serà durant el franquisme una forma temporal, provisional i 
parasitària de "fer" política i erosionar el règim. 

     237 La FUDE es creà a Madrid en 1963, per un acord entre l'"Agrupación Socialista Universitaria" (ASU), el 
PCE i el FLP, com una organització puramen universitària de combat de les restes del sindicat oficial 
falangista, el SEU. A Catalunya es creà la versió autòctona de la FUDE, el FOC. 
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No a la creació de la FUDE: una opció antisucursalista. 
 
Un grup d'estudiants de la FUDE de Madrid d'entrevisten amb estudiants 
valencians, majoritàriament de la Facultat de Dret. De forma prèvia a l'entrevista, ja 
s'han reunit els valencians per a concretar la postura a mantenir. La decisió no fou 
gens favorable a la creació d'una secció de la FUDE a València. Conta Eliseu 
Climent, testimoni d'excepció dels fets que per a evitar que es creara la FUDE a 
València van redactar un document fundacional de l'ADEV, "amb data anterior tot 
rebregant i esgrogueïnt el paper, a fí de que l'argúcia resultàs versemblant" (238). En 
realitat, la "maniobra" es féu "posant el paper damunt d'una estufa per tal 
d'engroguir el paper i així que semblara més antic" (239). 
 
És a dir, que ADEV es creà sobre la marxa, una vegada que la FUDE tracta de de 
muntar una secció a València. Josep Puertas, recordant els fets, estimarà que: "No 
volíem el model FUDE de Madrid, sinó que érem més proclius al model de 
Barcelona, i així es creà l'ADEV, i més tard vam recolzar el sistema de Catalunya, 
que va crear el Sindicat Democràtic (SDEUB). Les vinculacions de València amb 
el Districte de Barcelona eren més fluïdes que amb Madrid, sense dubte per 
l'existència del PSV i la relació d'aquest partit amb el Moviment Socialista de 
Catalunya (MSC), i altres grups del Principat" (240). 
 
Segons el testimoni de Vicent Alvarez: 
 
"Amb el FLP teníem bones relacions. Van enviar a Vicent Albero, germà del 
cantant Marià Albero, a crear-lo en València. Ho intentà, però no quallà. Quico 
Mira opinava que hi havia que crear una "sucursal" o alguna cosa semblant, però 
del Front Nacional de Catalunya, no el que ens plantejava la FUDE. Però 
unànimement vam acordar que no volíem vincular-nos a cap organització estatal, 
després de parlar amb gent del PSI d'Enrique Tierno Galván. Vicent Albero vingué 
acompanyat de "Carlitos" Romero, delegat a la Facultat d'Econòmiques de 
Madrid, però no ens va convèncer. També ens vingué un altra delegació del FLP 
català, el FOC, que encapçalava Pasqual Maragall i dos o tres persones més, però 
nosaltres vam decidir crear alguna cosa pròpia: l'Agrupació Democrática  
d'Estudiants Valencians (ADEV)". 
 
Era l'época en què els nacionalistes encara utilitzen la sigla Acció Socialista 
Valenciana (ASV), quan decideixen crear l'ADEV, i cap als anys 1963/1964 eren 
gairebé dues dotzenes de militants; al costat dels creadors de la MOSCA i ASV ja 
citats, cal afegir els noms d'Ana Castellano, que exercia de "bústia", ja que era de 
"bona família", i amb un domicili poc sospitós; Cèlia Amorós, estudiant de 
Filosofia; Elia Serrano; Fina Alberola (les tres darreres es van casar amb tres 
militants nacionalistes Elia-Alvarez; Cèlia-Marqués; Fina-Cucó); a més de dos 
joves que llavors estaven a l'Institut Lluís Vives: Ricard Pérez Casado (Nàquera) i 

                                                 
     238 El Temps, nº 72, p. 
     239 Entrevista amb Benito Sanz i Miquel Nadal. Juliol de 1994. 
     240 Entrevista de Benito Sanz amb José Puertas i Vicent Caurín el 15 de setembre de 1992. Puertas milità 

consecutivament en el PSV, en el PCE i en el PCI. Fou delegat de la Facultat de Ciències en el període 1965-
1967. 
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Enric Jordà, després estudiant a la Facultat de Medicina. Segons un dels 
participants, la "Declaració" d'ADEV (en 1964) "vingué a descobrir-nos el 
Mediterrani". 
 
 
La "Declaració de principis" de l'ADEV. 
 
La justificació formal per la qual els estudiants valencians no creen la FUDE a 
València serà el fet de que ja compten amb un sindicat propi, amb un funcionament 
estable i vida pròpia i que té fins i tot la seua "Declaració" de principis ideològics, 
fet fals com tot en l'operació. Abans de la reunió han estat Enric Solà i Lluís Aracil 
a casa de l'Eliseu Climent els qui redacten el document fundacional, al que posen 
una data anterior. 
 
El contingut del programa de l'ADEV respondrà a grans trets a l'ideari dels 
estudiants demòcrates valencians: desaparició del SEU falangista, defensa de les 
llibertats democràtiques -expressió, reunió, associació, etc.- i antifranquisme, 
unides a les específiques coma "sindicat" universitari. Entre aquestes destacaran el 
rebuig al sistema d'accés a les càtedres universitàries, la reforma universitària i 
l'eliminació de les assignatures "Maríes" dels plans d'estudis -Religió, Formació de 
l'Esperit Nacional i Gimnasia. El que diferenciarà el seu programa polític dels altres 
grups del moment -sobretot del PCE- serà la reivindicació clara i decidida de l'ús 
del valencià com a llengua vehicular de la vida acadèmica en tots els àmbits. 
Segons Eliseu Climent: "Ens oposàvem a l'ús exclusiu del castellà i reivindicàvem 
l'idioma del nostre País: el català" (241). 
 
Els militants de l'ADEV seran gairebé els mateixos que els de les organitzacions 
nacionalistes succesives del continuum MOSCA, ASV, PSV. A banda dels ja citats 
militaran en l'ADEV Jacobo Muñoz Veiga de la Facultat de Filosofia, Miquel Vilar 
d'Història i Joan Enric Garcés Ramon de Dret. El total de militants de l'ADEV 
arribarà a ser al larg del període 1964 a 1966 de més d'un centenar d'estudiants en 
diversos cursos i centres. Vinculades a l'organització política del nacionalisme 
valencià i l'ADEV es publicaran algunes revistes a multicopista, d'edició limitada i 
vinculades a les distintes Facultats. Així, per exemple, a la Facultat de Medicina, 
Ferran Martínez Navarro dirigirà la revista "Batas Blancas" sent el delegat de la 
seua Facultat, i a Filosofia i Lletres s'editarà "Concret". 
 
 
3.6.2. El PSV, hegemònic a la Universitat en 1962-1965. 
 
El PSV i ADEV practicaran l'"entrisme" en el SEU. La maniobra entrista no era 
nova entre els estudiants antifranquistes, ja que en el curs 1958-1959 ja havia estat 
practicada pel PCE a través de Julio Marín, estudiant de Medicina, qui aconseguirà 
ser el cap de "Guía", órgan del SEU, responsable dels viatges a l'exterior i la 
persona pont entre el PCE a València i l'exterior. Aquest detall posarà de manifest 
el declivi accelerat del SEU i de la influència falangista a la Universitat. Aquesta 

                                                 
     241 Entrevista amb Benito Sanz, febrer de 1992. 
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tàctica serà la que també desenvolupen els demòcrates sense etiqueta i altres 
organitzacions vinculades al nacionalisme. Així, la disciplina i l'organització faran 
que vagen introduïnt-se i dominant poc a poc l'aparell burocràtic falangista. 
 
En les eleccions de 1961 a la Facultat de Dret, la presència de demòcrates en els 
càrrecs del SEU de la Facultat ja és majoritària, com es pot comprovar en els 
delegats elegits: Luís Beltran Llopis com a delegat, un estudiant que no formava 
part de l'oposició, però la resta de membres sí. Així tenim al nacionalista del MSCC 
Vicent Alvarez Rubio com a subdelegat de Facultat, als demòcrates independents 
Joan Enric Garcés Ramon, Vicent Lluís Montés Penadés i Francesc Vicent Chulià 
com a, respectivament, subdelegat de Cultura, secretario de Cámara i membre de 
l'equip de govern; als nacionalistes Josep Vicent Marqués (Informació) i Lluís 
Vicent Aracil (delegat de cultura); a més dels membres de l'equip com Carles Jorro 
Fort, José Luís Pozo de Vicente, Juan Orón Bonilo i Ignacio Prades Bengoa. 
 
La detenció de l'organització comunista en 1962 farà que el PSV esdevinga el grup 
amb major presència organitzada, sent gairebé hegemònic, ja que la gran majoria 
d'estudiants antifranquistes demòcrates no estan organitzats. En ser l'ADEV i el 
PSV molt actius a la Universitat, tots els qui volíen fer coses hauran de vincular-se 
a eixe sector, encara que no foren ni socialistes ni nacionalistes. Aixií, el sindicat 
estudiantil rebrà molta gent que prové d'altres organitzacions i militàncies, però que 
no compta amb una presència estable a València. Serà al llarg dels anys 1962 a 
1965, quan es desenvolupe una gran activitat de desmantellament de l'estructura 
falangista, a l'ensems que s'aprofiten les plataformes culturals oferides pel sindicat. 
 
 
El PSV-ADEV i els estudiants demòcrates acaben amb el SEU. 
 
Cap al segon trimestre del 1964 es reinicia a València la reorganització clandestina 
del moviment estudiantil com a tal. En totes les universitats espanyoles es 
succeeixen les manifestacions gairebé a diari, fonamentalment contra el SEU. A 
Madrid les promou sobretot la FUDE i després el "Sindicato Democrático de la 
Universidad de Madrid" (SDEUM). A Barcelona encapçalaran el moviment el 
FOC i acontinuació el "Sindicat Democràtic de la Universitat de Barcelona" 
(SDEUB). 
 
Per a José Rodrigo: 
 
"Recorde com al principi de 1964 ens vam reunir en una cafeteria al costat del 
cine Serrano prop de 25 estudiantes, i això era molt. Erem el nucli de l'ADEV (242). 
La protesta universitària no trascendia fora dels rengles acadèmics; es fèien a 
través de les plataformes que oferia el SEU, a través d'activitats com la "semana 
de la orientación universitaria", que cuestionava la política del SEU i els delegats 
oficials. Des d'aquestes plataformes anava exigint-se un sindicat representatiu i 
"apolític" i l'elecció democràtica als càrrecs". 

                                                 
     242 Hi havia, entre d'altres, Enric Solà, Jaume Reig, José Jaime Romà, Miguel Vilar, Florencio Martí, Ricard 

Pérez Casado i José Rodrigo. 
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Per a un dels assistents a les reunions: 
 
"La primera reunió a València amb gent de la FUDE de Madrid i un ampli grup 
d'universitaris valencians es celebrà a principis de 1964 en l'"altillo" de la 
Cafeteria Inca, al costat del cinema Serrano. Erem uns 25, xifra molt nombrosa 
per a l'època. Quasi tots militàvem en l'ADEV que mantenia un dur enfrontament 
amb el SEU". 
 
En aquesta època, 1964, la protesta estudiantil antiSEU encara no ha eixit del 
campus universitari, sinó que es desenvolupa des de dins del SEU, a través d'un 
"entrisme" cada vegada més organitzat. Des de l'interior del SEU, se la combat 
activament, qüestionant la seua política en les reunions, exigint representativitat 
democràtica, i exigint un sindicat "apolític" i l'elecció democràtica dels seus 
càrrecs. Es pretendrà organitzar a València una organització semblant a la FUDE, 
que no arribà a quallar, degut a l'existència organitzada del PSV, que practica 
l'"entrisme" en el SEU, presentant a militants per a delegats, que, una vegada 
electes, combaten al SEU per antidemócrata . 
 
El PSV es troba en els seus millors moments. La seua presència a la Universitat és 
molt sòlida. Es pot dir que el PSV és el motor del moviment universitari i 
comparteix el lideratge amb els cristians de base i els demòcrates independents. El 
PCE no està present des de 1962 a la Universitat de València i no reapareixeerà 
com a organització fins a 1965. 
 
En les activitats "entristes" dels demòcrates al SEU, en les eleccions de 1965 eixirà 
elegit Vicent Alvarez -del PSV-, subdelegat en la Facultat de Dret. En ser elegit, 
pujarà a la tarima de l'aula on s'han celebrat les eleccions de delegats del SEU i 
proclamarà el següent: 
 

-"Ahora que ya soy delegado: ¡Queda disuelto el SEU!" 
 
L'acte el presideix Alcocer, delegat del SEU, el qual agafarà un gran cabreig quan 
Alvarez li diga: 
 

- "Le invito a que abandone la sala". 
 
El dimecres 24 de febrer de 1965 es produeix la famosa manifestació d'estudiants 
en Madrid, que encapçalen entre altres els professors Enrique Tierno Galván i 
Agustín García Calvo. La manifestació de Madrid i les seues conseqüències 
influiran de forma transcendent en l'activitat sindical de la Universitat de València. 
La censura i la manca de notícies creïbles a la premsa controlada pel règim, farà 
que florïxca la correspondència entre els estudiants que es conten el que passa a 
d'altres Districtes Universitaris, i escampen la informació a través d'octavetes, 
pamflets, premsa orgànica, butlletins informatius, etc. Florencio Martín, del PSV, 
que estudia en 1965 a Madrid, proporcionarà notícies sobre els succesos d'aquell 
Districte als seus companys de València. 
 



Benito Sanz Díaz / Miquel Nadal Tàrrega 

 

 157

 
 
Les "asemblees liures" antecedents del SDEUV.  
 
La Iª Assemblea Lliure d'Estudiants de València (2 de març de 1965). 
 
Pocs díes després de la manifestació d'estudiants de Madrid (24 de febrer) es 
celebrará a la Universitat de València la Iª Assemblea Lliure d'Estudiants. Dies 
abans s'ha "caldejat" l'ambient, i s'han repartit "Butlletins Informatius", on es 
repleguen notícies de la manifestació de Madrid procedents de la premsa de l'Estat i 
internacional. El Rector de la Universitat de València, D. José Corts Grau (243) 
"prohibe la difusión de boletines" sense èxit. La I Assemblea Lliure que es celebra 

                                                 
     243 El catedràtic de Filosofia del Dret, el conservador i catòlic José Corts Grau, serà una de les persones que 

precissament havia donat cobertura acadèmica a les activitats de l'Aula Ausiàs March, fins el punt de 
participar ell mateix en una de les sessions. Joan Fuster, amb el sarcasme habitual, repetia l'anècdota de que 
la filosofia de D. José Corts Grau podia resumir-se en tres paraules: ¡Ave María Purísima!. 
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a València tindrà el mateix impacte en el Districte que el que havia tingut 
l'assemblea i manifestació celebrada a Madrid el 24 de febrer de 1965 i que 
suposarà l'expulsió de les aules, entre altres, dels catedràtics Tierno Galván i García 
Calvo. 
 

 
 
El dia 2 de març de 1965 es celebra la Iª Assemblea Lliure d'Estudiants de la 
Universitat de València. A les 9 del matí, la Facultat de Filosofia i Lletres es 
declara en vaga. A les 10'30 hores, més de 100 policíes rodejen la Facultat (Carrers 
de la Pau, Nau, Parterre, etc). A les 12 hores, estudiants de tot el districte es 
reuneixen al Claustre de la Facultat de Filosofia, en la qual informa un delegat que 
vé de Madrid, a informar del que allí passa, i una vegada que s'ha informat "la gent 
demanà que en aquell moment es creara una Assemblea Constituient d'Estudiants 
Lliures amb potestad per a prendre decisions". En primer lloc intervé Joan Bartrina 
-representant de Filosofia- i després molts altres (244). 
 
"Es constituí una taula amb representants de l'Assemblea, i es determinà enviar una 
comissió que anà a parlar amb els catedràtics per a que expressàren el seu vot 
favorable o desfavorable al que fèiem a l'Assemblea Constituient. Joan Reglà i 
Miquel Tarradell (Degà) s'adheríren als estudiants, però no baixaren. Els professors 
Carlos París, i Ricardo Garrido (de Lògica) baixaren i quan Bartrina els preguntà si 
s'adheríen als 5 punts que prèviament havien estat admesos per votació lliure i 
unanimitat per tots els estudiants reunits en Assemblea en el Claustre, sentats en 
terra, comentaren el següent: 
 

                                                 
     244 Informació elaborada segons les notes manuscrites del moment relatat elaborades per José Rodrigo, cedides 

a Benito Sanz en el mes de juliol de 1994. 
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Garrido: "Yo me adhiero a todos los puntos sin comentarios" (va rebre un 
sorollós aplaudiment).  
 
París: "Yo, como ha dicho mi compañero también me adhiero a todos los 
puntos, y además felicito a todos ustedes por que al fin han hecho toma de 
conciencia de un problema" (gran aplaudiment). 

 
També recolzaran als estudiants els catedràtics José María Jover i José Luís 
Pinillos. La gent s'entusiasmà molt, i es pregà públicament que no hi haguera 
aldarulls.... Hi havia uns 700 estudiants...". Es convocà a la IIª Assemblea per al dia 
següent, formant-se comissions per a demanar el vot d'adhesió de catedràtics i 
professors del Districte. La policia no intervingué, i estigué fins a les dues de la 
vesprada al voltant de la Facultat. Es remetran cartes per part dels delegats oficials 
elegits democràticament, informant de l'Assemblea al Rector, Alcalde de la ciutat 
de València, al Governador Provincial i al Jefe Nacional del SEU. 
 
 
La IIª Assemblea Lliure d'Estudiants Valencians. 
 
El dimecres 3 de maig de 1965 apareixien a la façana de la Facultat de Medicina 
unes grans pintades amb el següent text: "SEU NO", "FUERA SEU". A las 12 
horas del migdia, tal i com estava anunciat, es celebrà a la Facultat de Filosofia i 
Lletres la IIª Assemblea Lliure, amb l'assistència de més de 2.500 estudiants. Es 
tornen a llegir els 5 punts aprovats a la Universitat de Madrid, s'informa del que 
succeeix en altres universitats, i es llegeix l'acta de la 1ª Assemblea. 
 
L'ADEV i el PSV es mobilitzaran en 1965 davant els intents de les autoritats 
acadèmiques de sancionar amb la pèrdua de la convocatòria dels exàmens de juny 
dels estudiants Jaume Reig, José Maria Rotger (els dos del PSV) i Joan Bartrina. El 
motiu era haver destacat en alguns actes de protesta estudiantil. Segons escriu 
Francesc Pérez i Moragon en el dossier de la revista "El Temps": 
 
"Els estudiants van tancar-se a la universitat (uns 200) i promogueren escrits de 
protesta al rector i als diaris. Naturalment, no foren atesos. Encara Eliseu Climent 
recorda la resposta del director de Las Provincias quan el va visitar una comissió 
(en la qual figurava el cantant Raimon, que col.laborà sovint amb el PSV, encara 
que no en fou militant): "no es pot servir dos senyors -digué José Ombuena, en 
castellà-, i jo ja tinc el meu" (245). 
 
En 1965 el SEU serà dissolt per Decret, i el Govern tractarà, sense èxit, de mantenir 
una certa presència i control ideològic a la Universitat a través de les "Asociaciones 
Profesionales de Estudiantes" (APE). La dissolució del SEU era un fet esperat des 
de deia molt de temps. Amb la desaparició del sindicat falangista l'únic que es 
signava era l'acta de defunció d'una organització que des de feia una dècada no 
tenia més raó de ser que el manteniment d'una burocràcia sindical universitària. 
 

                                                 
     245 "El Temps", nº72, pàg. 10. 
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La creació de les APE fou el darrer intent del règim franquista per a conservar una 
presència sindical i política mínima entre els universitaris. La burda continuació 
maquillada del SEU no tingué cap atractiu per als estudiants, els quals les ignoraren 
i es dedicaren a crear les seues pròpies organitzacions. Les APE duraran només un 
curs acadèmic i desapareixeran sense pena ni glòria. 
 
El nou context universitari. 
 
¿Com és la Universitat a mitjans dels anys seixanta en la que ingressen els militants 
del PSV-ADEV i els estudiants demòcrates? Ja hem vist que el SEU desapareix en 
1965 davant l'empenta dels estudiants demòcrates i la indiferència del règim. Es un 
instrument que ja no és útil al règim. El país ha canviat, l'economia es desenvolupa, 
Espanya s'obri al capitalisme internacional, la indústria creix i la Universitat haurà 
de donar respostes a les noves realitats, allunyades de l'atmosfera còmoda i grisa de 
la postguerra. 
 
El nombre d'estudiants ha creixcut espectacularment i la Universitat es veu 
obligada a incorporar un nombre creixent de professors, gent de noves generacions 
 que anirà trencant el sistema càtedres-mandarins i que ofereix una major 
professionalitat i sobretot molts d'ells no tenen cap compromís o identificació amb 
el règim franquista. Ben al contrari estan allunyats del règim i en molts casos estan 
també enfrontats a la Dictadura. Els estudiants més brillants dels anys 40 i 50 són 
els professors dels 60 i són aliens a la política i la cultura dominant. Ja han viatjat i 
llegit, i es dediquen a buscar formes culturals i alternatives polítiques 
democràtiques que el franquisme no podrà oferir-los mai. 
 
En els anys 40 hi havia en el Districte Universitari de València una única 
Universitat a la que assisteixen estudiants de tot el territori valencià i on hi ha 99 
professors (30 catedràtics i 66 professors universitaris) i 2.494 alumnes en quatre 
úniques facultats: Filosofia i Lletres, Dret, Ciències i Medicina (246). En el curs 
1955-1956 la tònica serà prou semblant i no podem parlar de grans canvis: 156 
professors (46 catedràtics i 110 professors) i 2.963 alumnes. 
 
En el curs 1968-1969, el creixement de la població universitària era ja espectacular 
respecte de les dues dècades anteriors. La Universitat de València tindrà aquest curs 
632 professors (68 catedràtics i 564 professors), i 11.370 estudiants per a les 
Facultats de Filosofia i Lletres, Dret, Ciències, Medicina, Econòmiques i Enginyers 
Agrònoms (247). Eixe mateix curs es produiex la creació de la Universitat 
Politècnica de València. 
 
El règim segueix controlant els càrrecs claus de la Universitat. El Rector és encara 
el catòlic i conservador José Corts Grau, catedràtic de Dret, però comencen a 
detectar-se uns altres aires en les Facultats. Els professors i els alumnes, 
especialment en Filosofia i Lletres i en menor mesura a la Facultat de Dret, ja no 
són els mateixos. No tenen les mateixes inquietuds ni tenen el mateix origen social. 

                                                 
     246 Dades de la Memòria de la Universitat de València corresponent al curs acadèmic 1945-1946. 
     247 Memòria de la Universitat de València, 1968-1969. 
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A la Facultat de Filosofia i Lletres el degà és Miquel Dolç Dolç, catedràtic de 
llengua i literatura llatina, demòcrata, figura de gran prestigi acadèmic i una 
persona vinculada a les iniciatives del grup editorial Torre. Miquel Dolç serà un 
dels professors que ajudarà a generar moltes de les iniciatives valencianistes dels 
anys seixanta. El vicedegà és Carlos París Amador, catedràtic de Filosofia, 
progressista i vinculat a l'esquerra, i un dels que recolzarà la celebració de les 
assemblees lliures; el secretari de la Facultat és Emili Giralt i el bibliotecari 
Antonio López Gómez. Entre els catedràtics demòcrates cal destacar a Ricardo 
Garrido (Lògica), Miquel Tarradell Mateu, Joan Reglà Campistol (catedràtic 
d'Història d'Espanya Moderna i contemporània), José Luís Pinillos Díaz 
(Psicologia), totes persones d'un nivell intel.lectual òptim, molt lluny de l'atmosfera 
grisa i ideologitzada de la universitat dels anys 40 i 50. 
 
Al costat dels catedràtics ja són professors encarregats persones com Manuel 
Sanchis Guarner (Llengua i Cultura Valenciana), Vicent Roselló (Geografia) o 
Josep Raga Gil (Economia), un dels estudiants vinculat a l'Aula Ausiàs March qua 
ja ha accedit a la condició de profesor universitari. 
 
La Facultat de Dret és, sense dubte més conservadora en la seua línia ideològica i 
en la conformació mental del professorat, però en aquest curs ja hi ha un 
professorat impensable deu anys arrere. Podem esmentar els noms del vice-degà 
Adolfo Miaja de la Muela (Internacional), Manuel Broseta Pont (Mercantil), 
secretari de la Facultat i demòcrata (amb posterioritat serà el President de la Junta 
Democràtica de Valencia i degà). Com a professors ajudants trobem ja persones 
com Vicent Montés Penadés (Civil), Mariano Peset Reig (Història del Dret), Josep 
Vicent Marqués González (Dret Polític), Vicent Cuñat Edo (Dret Mercantil) o 
Ignacio Albiol Montesinos (Dret del Treball). 
 
A la Facultat de Medicina són professors adjunts en aquells moments Joaquin 
Colomer Sala (amb posterioritat rector de la Universitat de València i conseller de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana) i Josep Maria López Piñero. L'estructura de la 
plantilla de la Facultat de Medicina tindrà un aire més tècnic, familiar i 
conservador, semblant al de la Facultat de Ciències, on podem destacar noms de 
personatges que anys a venir tindran un paper rellevant en els equips rectorals de 
les universitats de València-Estudi General i d'Alacant com Francisco Ruiz Bevià 
(Química Tècnica) o Francisco Tomás Vert (Química Física). 
 
La formació política a la Universitat, dirigida per Francisco Bosch Ariño, serà 
impartida per Diego Sevilla Andrés i Rafael Pastor Vinat, i només del fet que entre 
els temes a debat hi haguera sessions dedicades a l'"Apología de Pío XII" (248) ja 
podem deduir l'enorme absurditat de la formació política i els mecanismes de 
reproducció ideològica del règim. 
 

                                                 
     248 El que Diego Sevilla Andrés també fóra l'encarregat de la formació política i, per tant, situat en una posició 

privilegiada, potser ens ajude a entendre més encara la reacció fulminant que adoptà en el cas de la revista 
clandestina Lluita, i el grau de coneixements i informació que pogué acumular en aquells incidents. Els altres 
temes impartits seran els següents: "La 2ª República Española", "La Cruzada Española", "El libro Rojo", 
"Libertad de Prensa y Ley de Prensa" i "Culto a la Personalidad". 
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3.6.3. El naixement del SDEUV. 
 
La creació del SDEUV, amb una nova generació d'estudiants, farà que molts dels 
qui s'incorporen al lideratge de les facultats, no arribàssen a militar en el PSV, el 
qual, a partir de 1966 debatirà internament per quina línia política optar 
(nacionalisme interclasista o major vinculació amb el moviment obrer. Així, no 
entraríen els germans Garcés, ni Joan (249) -de la Facultat de Dret-, ni Vicent Garcés 
Ramón, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms, ni molts estudiants 
que tard o d'hora seran atrets per un PCE que es reorganitzava a marxes forçades. 
 
"Simpatizà amb el PSV Ciprià Ciscar, llavors delegat del seu curs i de la Facultat 
de Dret, demòcrata, el qual es dedicava de ple al moviment universitari. Tenia 
carisma, parlava molt bé, teníem contactes, però no milità, encara que si recolzava 
que hi haguera partits integrats en el SDEUV i a més ens donava molt de joc a 
tots", ens conta Josep Puertas, del PSV, i delegat de la Facultat de Ciències al 
Sindicat Democràtic (1965-1967), i que passarà després a militar en el PCE. 
 
El PSV tingué escassa competència en els primers anys després de la seua 
fundació, ja que fins a les darreríes de 1965 no apareixen els comunistes, i sobretot 
en 1966, a conseqüència de les expulsiones de professors i estudiants que van tenir 
lloc a la Universitat de Madrid i que es veuran obligats a desplaçar-se a uns altres 
Districtes Universitaris. 
 
 
A partir de 1966 es matriculen en el Districte de València alguns militants del PCE 
de Madrid, com ara José Mª Elizalde, Carlos del Río o Gómez Bedate, als quals 
se'ls titlarà de "paraques". Entre els qui també es matriculen en el Districte de 
València està Vicent Albero, de la FUDE, molt anticomunista, i amic de Carlos 
Romero, delegat d'Econòmiques a la Universitat de Madrid i també de la FUDE. 
Albero i Romero vivien en una pensió del carrer del "Pez". Albero havia estat 
expedientat, i mantenia postures favorables a la guerrilla urbana, tema sobre el qual 
havien fet cursets alguns militants de la FUDE, celebrats a Argèlia durant el govern 
de Ben Bella. Junt a Romero, tractaran sense èxit de que es constitueixca a 
València la FUDE. 
 
Vicent Albero acabarà adonant-se que el PSV tenia una notable implantació 
universitària i s'hi integrarà en ell, encara que no serà mai nacionalista, tot el 
contrari. 
 
Cap al curs 1965-1966, l'ADEV va perdent força i va desintegrant-se. Com que un 
dels motius de la seua existència era l'oposició al SEU, en desaparèixer aquest, es fa 
possible la creació del "Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de 
Valencia" (SDEUV), el qual agruparà la pràctica totalitat de l'oposició democràtica 
universitària sota la direcció i línia política del PCE, encara que la presència del 

                                                 
     249 Segons diversos testimonis, a Joan Garcés se li atribuïa en l'època estudiantil una gran formació política, 

capacitat d'organització i bons contactes. 
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PSV encara és apreciable. Com una escissió de l'ADEV, es constituí el "Grup 
Universitari Valencià d'Esquerres" (GUVE) (250). La creació del GUVE respongué 
a l'intent dels nacionalistes de mantenir una plataforma pròpia que evitàs que 
només el PCE fóra el partit que liderara el moviment estudiantil a través del 
Sindicat Democràtic (SDEUV). 
 
El pas dels socialistes nacionalistes d'ADEV i després GUVE al Sindicato 
Democrático suposarà la continuïtat en la lluita democràtica a la Universitat de 
València per part del PSV, tot i que així havia de recolzar una plataforma 
antifranquista més ampla, dissolent les organitzacions sindicals privatives. 
 

 
Foto DISE. 

 

                                                 
     250 Entre 1965 i 1966, abans de la creació del SDEUV militaran en el GUVE entre altres, Josep Puertas, Vicent 

Arrue, Jacobo Muñoz, Miquel Vilar, Víctor Navarro Brotons, Vicent Caurín, Rafael Nebot, Pedro Zamora, 
Ariel Mompó, Josep Vicent Maroto, Josep Cuenca i Javier Casal. Poc després tots recolzaran i s'hi integraran 
al SDEUV. 
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3.7. L'organització i l'"aparell" del PSV. 
 
El que havia nascut com un grup d'estudiants universitaris a principis dels anys 60 
va adquirint cada vegada més volada, dotant-se d'una estructura més sòlida i, per 
tant, acaba passant a tenir una organització semblant a la de la resta de partits, amb 
una direcció, àrees de treball i equips sectorials. El Comitè Central del PSV no 
tindrà secretari general, la direcció serà col.legiada ja que tots els militants, tan 
joves, teníen si fa no fa la mateixa edat. De tota manera, i a banda dels noms dels 
fundadors, tindrà un pes prominent Eliseu Climent, del sector més nacionalista, i 
Vicent Alvarez, del sector més obrerista, a més de José Rodrigo, responsable des de 
1965 de l'agitació i la propaganda, Valerià Miralles, responsable de cultura i Josep 
Vicent Marquès. 
 
Entre els més actius del moment trobem Ricard Pérez Casado, que en eixos 
moments coordina les activitats del partit a la Universitat; Enric Solà; Florencio 
Martín; Miquel Vilar (delegat de la Facultat de Dret); Jaume Reig (delegat de la 
Facultat de Filosofia i Lletres); Ferran Martinez Navarro (dirigent a la Facultat de 
Medicina); Enric Jordà (també de Medicina); José Jaime Romà, Elia Serrano, 
Vicent Arrue i Manuel García a Filosofia i Lletres; Josep Puertas Domingo, 
dirigent a la Facultat de Ciències, i més tard delegat. També era molt actiu Joan 
Bartrina, que no milità en el PSV, molt polititzat per ser fill de militants 
comunistes, el qual acabarà recolzant al PCE, tot i que sempre mantindria postures 
nacionalistes. 
 
 
El Comité Central del PSV. 
 
Els militants del PSV no redacten el reglament de funcionament fins a l'any 1966, i 
serà en eixe document on s'hi especifique la forma i l'estructura de l'organització. 
Del Comitè Central dependran les Secretaries o àrees del PSV, com ara Universitat 
i ensenyament, cultura, sindical, comarques i acció popular o publicacions. 
 
La secretaria de comarques cordinava la militància territorial. El País Valencià serà 
dividit en diverses zones que coordinaran alguns militants. Entre els qui més visiten 
fan a les comarques estaran Valerià Miralles, Enric Tàrrega, Josep Lluís Blasco, 
Antoni Pérez Gil, Tomàs Ribera, Francesc Candela, Ricard Garrido, Joan Josep 
Pérez Benlloch i Miquel Vilar. Elx serà un dels punts del territori on més creixerà 
l'afiliació, i serà el pintor Andreu Castillejos, amic del també elxà i pintor Castejón, 
el contacte. Des de 1966 fins a 1970 els contactes els mantindrà Josep Vicent 
Marqués. 
 
Com a corolari de la procedència i origen dels militants del PSV, la secretaria 
d'Universitat serà una de les més importants, a més de que suposarà tenir els 
contactes amb l'ADEV. La secretaria d'ensenyament destacarà pel nombre de 
mestres presents en el partit, i editarà el butlletí "Escola". 
 
La secretaria d'agitació, propaganda i publicacions tindrà com a funcions les 
d'elaborar i reproduïr pamflets i material ciclostilat. Conta Eliseu Climent que: "La 



El Partit Socialista Valencià, mès que un partit 

 

 166 

primera ciclostil ens costà 500 pessetes, i li la vaig comprar a Enric Pastor. Li havia 
demanat diners a mon pare per a llibre de dret i m'ho vaig gastar en un "aparell" de 
multicopista". 
 
El Comité Central es reuneix cada setmana al domicili d'Eliseu CLiment. A 
principis de 1965, trobem en el Comité Central cinc persones; Eliseu Climent com 
a responsable polític, Vicent Alvarez com a responsable sindical, Ricard Pérez 
Casado com a responsable de la Universitat, Valerià Miralles de la cultura, i José 
Rodrigo Huerta com a responsable d'agitació i propaganda. 
 

 
M. Gutman /MGG 

 
L'agitació i la propaganda. 
 
Un dels personatges claus en l'organització del PSV serà José Rodrigo Huerta, 
estudiant de Filosofia. Rodrigo serà un dels escassos estudiants que viatjen a 
l'estranger en els anys 60. Viuria per períodes a Alemanya, acompanyat en algunes 
èpoques per Florencio Martín i Manuel Garcia. "Treballant 2 ó 3 mesos a 
Alemanya, podíes viure un curs acadèmica a València". 
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Des del 1962 alguns estudiants valencians treballen a l'estranger en l'estiu 
primordialment, i allí van polititzant-se. Entren en contacte amb la UGT, 
socialistes, comunistes i anarquistes. Enceten les lectures polítiques prohibides a 
Espanya. Alguns universitaris valencians que treballen a Alemanya temporalment, 
donen xerrades culturals a obrers immigrants espanyols, i van agafant consciència 
política i establint contactes amb organitzacions clandestines de l'exili. Rodrigo 
passarà de març a desembre de 1964 a Dusseldorf, i a la tornada Florencio Martín li 
presentarà Ricard Pérez Casado, aleshores responsable polític del PSV a la 
Universitat de València. El 22 de desembre de 1964 pasaran el dia bevent i 
escoltant discs clandestins Florencio Martín, Rodrigo y Pérez Casado; entre els 
discos, la banda sonora de la pel.lícula "Mourir à Madrid". 
 
"Ricard Pérez Casado es dedicava tot el dia a captar estudiants compromesos per a 
que militàssen en el PSV, i promoure activisme a la Universitat, i algunes rutes 
universitàries -la del 64 i 65. A través de la meua amistat amb Ricard m'integrí al 
PSV en gener de 1965, i al cap de molt poc de temps entrí a formar part del Comité 
Central del Partit, com a responsable d'agitació i propaganda. Jo no tenia massa 
idea de nacionalisme, ni tan sols parlava valencià -idioma que vaig aprendre 
després-, però tenia una certa experiència teòrica i política arran de la meua estada 
en Alemanya. Allí, entre Florencio Martín i jo, organitzàrem una vaga d'obrers 
espanyols a la Demag Baguer Fabrik de Düsseldorf, en agost de 1964", rememora 
Rodrigo. 
 
José Rodrigo seria el responsable d'agitació i propaganda del Comité Central del 
PSV des del gener de 1965 fins al maig de 1968, en què abandona el partit. El 
treball clandestí de l'"aparell" de propaganda era llavors un dels més perillosos, ja 
que un dels objectius de la policia i de la Brigada Político-Social era desmuntar 
eixos "aparells". 
 
Aquesta seria la raó de què molt pocs militants del PSV conegueren l'existència de 
Rodrigo, i de què mai s'exposara en les accions públiques, per a evitar ser conegut 
per la policía. Junt a José Rodrigo treballava Domingo Molinero (251) i Mª Carme 
Mira, estudiant de Filosofia, i germana de Joan Francesc Mira, un dels fundadors 
del PSV. Els tres, -Rodrigo, Molinero i Mira- formàven l'aparell de propaganda del 
Partit. Molinero mecanografiava els textos de les revistes "Lluita", "Esquerra", 
"Terra Forta", "Xúquer", "Solc" i "Dona", que imprimíen Carme Mira i Rodrigo. El 
local on es reproduíen clandestinament a multicopista estava en el carrer 
Beneficiència, nº 25, i es distribuïa per correu. El material imprés era abundant per 
a l'època (252). 
 

                                                 
     251 Domingo Molinero era un obrer immigrant a Alemanya al qual havien polititzat José Rodrigo I Florencio 

Martí, militants del PSV. Organitzà diverses vagues en l'empresa DEMAG BAGUER FABRIK de Düsseldorf 
amb gran èxit, sent un dels líders sindicals. Rodrigo i Martí el van convèncer per a que tornara a Espanya, on 
l'ajudàren a estudiar el batxillerat i després a Barcelona on es féu enginyer electrònic. 

     252 Sobre la premsa clandestina de l'època, pot consultar-se el nº 5 de la revista "L'Espill", l'article de Francesc 
Pérez i Moragon: "Premsa clandestina al País Valencià (1962-1977)", en l'apartat "1962. Socialisme 
nacionalista", entre d'altres. 
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Ricard Pérez Casado reconeix que Rodrigo serà una figura fonamental del PSV, un 
"organitzador incansable" com el propi Pérez Casado, i que serà el qui mantindrà 
en tot moment l'estructura de l'organització des d'un segon terme, ja que com a 
responsable de l'aparell i per raons de "prudència" no participarà en les accions 
públiques del partit. 
 
Les reunions i assemblees del PSV es realitzaven -com totes les de l'època, amb 
grans mesures de seguretat. El Comité Central se reunia a casa d'Eliseu Climent. 
 
"Algunes reunions de 10, 15 o 20 persones, les fèiem en llocs com ara el col.legi de 
monges franciscanes de la Puríssima -recorda Vicent Caurín-; Gallart aconseguí les 
claus. O les fèiem a Sueca, i altres llocs". 
 
 
Detencions i control de la Brigada Político-Social. 
 
Els socialistes nacionalistes, en qualsevol de les formulacions polítiques en què van 
expressar-se fins al 1968, hegemònics a la Universitat de 1962 a 1965, amb una 
notable presència en les aules, mai no seran objecte de detencions, ni "redades" 
policials de caràcter general o massiu, ni sobre la direcció. La policia sempre tindrà 
detectats als socialistes nacionalistes, a l'igual que a la resta de grups i partits. Les 
detencions es produïran sobre militants singulars i sempre com a conseqüència 
d'alguna acció concreta. Durant la pintada "Parlem Valencià" va ser detingut Vicent 
Ventura, sense que rebera malstractaments. Durant la realització de la pintada 
"Valencians unim-nos" seran detinguts Valerià Miralles, Domènec Serneguet (253) i 
Salvador Martí amb les "mans en la massa" a Pego, sense que tampoc fóren objecte 
de malstractaments, com tindrem ocasió de relatar més endavant (254). Enric 
Tàrrega i Vicent Ventura van estar a la presó i Miquel Vilar i Ricard Pérez Casado 
van estar processats pel Tribunal d'Ordre Públic (TOP). 
 
La Brigada Político-Social (BPS) i la Guàrdia Civil sempre van tenir controlat al 
PSV i a l'ADEV, si bé no es va actuar de forma genèrica contra cap de les dues 
organitzacions. Vicent Alvarez relata que un policia amic de la seua família li va dir 
que no es clavara en "embolics", que els tenien vigilats, encara que no els 
consideraven perillosos. En un sentit coincident, un amic de la família de Xavier 
Casp també li va manifestar respecte del grup dels socialistes nacionalistes, que si 
les seues actuacions anaven agafant importància es veurien "obligats a fer una 
intervenció més seriosa" (255). 
 
José Rodrigo afirma que era impossible que la policia no els tinguera controlats 
quan parlaven amb el cònsul americà o desenvolupaven activitats que requerien 
moviment de persones inusual per a l'època. Segons el seu testimoni: "Teníem una 
ciclostil en el carrer Bretón de los Herreros, i en eixe pis fèiem continuament 
reunions, organitzàvem les "mogudes" de Raimon, coordinàvem activitats 
                                                 
     253 En els primers anys de la democràcia Domènec Serneguet serà un dels animadors de la creació del Partit 

Socialista Unificat del País Valencià.  
     254 Vide l'apartat 3.9.2. 
     255 Entrevista amb Miquel Nadal, agost de 1993. 
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polítiques , a més de que d'allà eixia una quantitat considerable de propaganda. Per 
acabar d'adobar-ho, en el pis vivíem Enric Jordà, Ferran Zurriaga i jo. Alguns dies 
vam veure gent aturada en el cantó del carrer, sempre la mateixa, fins que allò ja 
"cremava" tant que vam decidir anar-nos-en d'aquell pis abans no posara la ma la 
"brigadilla". 
 
Valerià Miralles, en un sentit prou coincident respecte de la vigilància realitzada 
sobre el partit dirà que: "el PSV com a tal no passà per la presó. La policia ho devia 
de saber tot, amb pèls i senyals, però no ens detenia. Per a la BPS la "bèstia negra" 
era el PCE. Nosaltres erem fills de gent relativament acomodada, i els nostres 
plantejaments pràctics i d'estratègia política no eren radicals. Només es perseguia 
de forma sistemàtica als comunistes. Erem antifranquistes però el règim no ens 
perseguia. Recorde que un policia amic de la família em va cridar i en un bar 
m'aconsellà que no em clavara en política. Aleshores teníem poca incidència, 
encara que després tot allò s'ha magnificat molt. El que sí és cert és que anàvem per 
les comarques i amb un gran esforç incorporàvem a gent". 
 
Explica també Valerià Miralles els detalls d'una detenció "singular" produïda en el 
seu cas en 1962: "Em van detenir per enviar un telegrama per l'afer de Julián 
Grimau. Vaig estar tres dies tancat a la presó. Vingué la Guàrdia Civil a ma casa i 
em van fer una, diguem-ne, tortura psicològica: em lligaren, m'envenaren els ulls, 
m'insultaren i m'interrogaren sobre la gent activa políticament a la Universitat. 
Volien noms. M'amenaçaren amb l'eliminació si se m'acudia de contar a algú allò 
que m'havien fet. Després em van passar a la Presó Model" (256). 
 
Els llocs de reunió del PSV seran els més inversemblants: l'entitat cultural Lo Rat-
Penat, la casa de Valerià Miralles a Pego, el xalet d'Eliseu CLiment a La Canyada, 
la casa de Vicent Ventura, el bar Aduana, un càmping, un local del moviment a 
Cullera i altres per l'estil. Segons la descripció que Francesc Pérez i Moragon fa 
sobre els aspectes "immobiliaris" del PSV: "Hi havia, a més, els locals orgànics, a 
València. Un estudi al barri del Carme, un pis a l'avinguda de Burjassot (amb una 
de les multicopistes; l'altra estava a prop del camí del Grau) i un altre al carrer de 
Bretón de los Herreros. [...] Per seguretat de l'aparell (arxiu i material d'imprimir) 
s'encarregaven les dones. Concretament, Elia Serrano guardava el fitxer: "La meua 
inexperiència era total, mai no he entés com la policia no ens va agafar" (257). 
 
En 1968, el Comitè Central del PSV està composat per Josep Lluís Blasco, Ricard 
Pérez Casado, José Rodrigo i Josep Vicent Marqués. Pràcticament serà el darrer 
amb alguns canvis, com el de la presència posterior de l'advocat nadiu de 
Beniarbeig Antoni Pérez Gil. 
 

                                                 
     256 Entrevista amb Benito Sanz, juliol de 1994- 
     257 "El Temps", nº 72, pàg.10 
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3.8. La premsa orgànica del PSV. 
 
Esquerra fou el butlletí oficial del Partit Socialista Valencià. Pérez Moragon dóna 
notícia de que sols ha vist exemplars, "sense numeració, corresponents a abril i 
juny-agost de 1967", degut a que una "alarma injustificada va motivar la 
destrucció, pels mateixos militants, de bona part dels arxius del PSV" (258). En els 
números consultats, Pérez Moragon informa dels continguts de la revista sobre 
"conflictes laborals i universitaris i també, denúncies de la corrupció de la 
burocràcia franquista i una nota sobre el vint-i-cinc aniversari de l'assassinat de l'ex-
rector de la Universitat de València Joan B. Peset" (259). Alfons Cucó definirà la 
periodicitat del butlletí com "de aparición irregular" (260). 
 
La línia ideològica del butlletí acusarà els trets essencials del partit, les 
indefinicions, la composició heterogènia, etc...i serà per això que un dels 
protagonistes de l'escissió "obrerista", Vicent Alvarez, acusarà al butlletí de no 
haver-se pronunciat per la forma política que propugnava el partit per al País 
Valencià. Serà curiós en un partit de composició fonamentalment universitària la 
manca de producció teòrica del partit que es podria haver reflexat en documents de 
reflexió interna o d'abast públic que podien haver estat publicats després al butlletí. 
 
Vinculades al PSV o a alguns dels seus animadors en les comarques, apareixeran 
durant aquests anys una sèrie de revistes d'abast i vocació comarcal i territorial com 
ara Terra Forta, en la comarca del Camp de Túria; Xúquer, en la comarca de la 
Ribera Alta; Solc, a la Vall d'Albaida; i amb un contingut sectorial Dona Forta o 
Escola. Rosa Raga serà una de les persones que treballarà més activament en 
l'aparell de propaganda clandestí del PSV. Una bona part dels pamflets 
antifranquistes i de les edicions de revistes ciclostilades que es fan durant l'época 
per a distribuïr per la Universitat passen per les seues mans. Rosa Raga era 
germana de Josep Raga, delegat de la Facultat de Dret i això li permetia utilitzar la 
ciclostil de la Facultat del pare Todolí. Segons Climent: 
 
"Todolí era més de dretes que Fuerza Nueva i no s'enterava de l'ús que li donàvem 
a la màquina. Només jo sabia d'on eixia el "paper" imprés. Rosa Raga treballava al 
costat de Carles Jorro. Les normes de la clandestinitat eren tan estrictes que recorde 
que en l'edició d'un pamflet que vam fer a casa de Carles Jorro, estava casat i tenia 
pis, vam cridar a Paco Candela i el vam dur amb els ulls tapats per a que no 
reconeguerea el lloc, per si de cas el detenien. Un dels treballs que més ens costà 
fou el de la campanya antireferèndum. Fou la Rosa Raga també qui hagué de 
transportar el material en maletes" (261). 
 
Un dels membres del PSV que participarà en la redacció d'aquesta premsa 
"vinculada" o "afí" al PSV, Ricard Pérez Casado, dirà respecte de les condicions de 

                                                 
  258 Pérez i Moragon, Francesc, "Premsa clandestina al País Valencia (1962-1977)", L'Espill nº 5, Ed. Tres i 

Quatre, ps. 55-93, p. 59. 
259 Pérez Moragon, loc.cit. p. 61. 
260 Alfons Cucó. "Veu", Partit Socialista Valencià. Diccionario histórico de la Comunidad Valenciana. Ed. Levante-

EMV, p.599. 
261 Entrevista amb Benito Sanz i Miquel Nadal, juliol de 1994. 
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confecció i tiratge que: "No tiràvem més de cinc-cents exemplars de cada número 
de les revistes comarcals, i les repartíem a mà. Com no teníem peu d'imprempta, 
posàrem per a despistar en alguns casos l'entrada "butlletí de Lo Rat-Penat". Les 
revistes les il.lustrava Josep Vicent Marqués" (262). Seguint amb la consideració del 
caràcter d'aquestes publicacions, hi haurà qui les qualifique com a "butlletins [del 
PSV] vagament legals destinats a comarques (...), seguint la doble línia de treball 
clandestí i semipúblic" (263). 
 
Concret i "durant una época, Diàleg", podrien ser considerades també com a 
publicacions no orgàniques però si un reflex de l'estil, inquietuds i preocupacions 
del continuum generacional del socialisme valencianista dels anys seixanta, la 
"formació política canviant" com la qualifica Pérez i Moragon. En tot cas, seran 
expressió del grup i, és clar, "publicacions clarament democràtiques que apareixen 
sota una vaga cobertura legal (un club parroquial, una institució cultural, etc.); però 
si al Règim li interessava, podien ràpidament ser jutjades com a il.legals i, per tant, 
clandestines" (264). 
 
El cas de la revista Lluita. 
 
Abans de la creació del PSV apareix Lluita, "butlletí informatiu del País Valencià", 
publicat a "un lloc del País Valencià" i com dirà Pérez Moragon, "amb un aire 
conspiratiu que avui ens sembla una mica ingenu" (265). Van aparéixer sis números 
entre gener i novembre de 1962, els dos primers sense numerar. Segons eliseu 
Climent: "Lluita la redactàvem Ferran Zurriaga i jo i ho feiem en una multicopista, 
una "vietnamita" que li vaig comprar a Enric Pastor gràcies a les 500 pessetes que 
m'havia donat mon pare per a comprar els llibre de les assignatures del curs de la 
Facultat de Dret. La vam amagar a una de les cambres del castell d'Olocau que era 
propietat de la família de Zurriaga" (266). 
 
El tiratge serà de 200 exemplars per cada número que es repartiren per correu. 
Sense el coneixement dels membres del grup, segons Pérez Moragon, la revista es 
distribuirà "a la resta de militants i als mitjans de comunicació" (267). Segons alguns 
membres del partit, companys dels redactors i de la redacció d'ASV: "Ni nosaltres 
mateixos sabíem que l'editava gent del nostre partit". 
 
La revista Lluita serà la causa de que Joan Fuster deixe d'escriure a la premsa 
valenciana i al diari Levante, a pesar de l'acreditada amistat amb el seu introductor 
Francesc Soriano i Bueso, administrador de la premsa del "Movimiento". Conta 
Eliseu Climent que: "Li vam enviar Lluita al catedràtic de Dret Polític Diego 
Sevilla Andrés, i aquest publicà un article virulent comentant el contingut de la 
revista, contra l'"or català", la burgesia catalana, el separatisme i la influència al 
País Valencià. Fuster -prossegueix Climent, que llavors no sabia qui li enviava la 

                                                 
     262 Entrevista amb Benito Sanz, febrer de 1992. 
     263 Pérez i Moragon, en "Aquell històric PSV", dins El Temps nº 71, loc.cit. p. 10. 
     264 Pérez i Moragon, loc.cit. p. 56. 
     265 Pérez Moragon, loc.cit. p. 56. 
     266 Entrevista amb Benito Sanz, 1987. 
     267 Pérez i Moragon, "Aquell històric PSV", loc.cit. p. 7. 
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revista, contestà amb l'article combatiu "Mi vela en este entierro" replicant a Diego 
Sevilla i des d'aleshores li van prohibir escriure a Levante. Simbòlicament ens vam 
manifestar uns 70 estudiants davant la seu del diari al carrer de les Barques i vam 
cremar exemplars del Levante. Poc després a que Fuster haguera escrit en 1962 el 
Nosaltres els valencians, Qüestió de noms i El País Valenciano va rebre els 
coneguts atacs i la campanya" (268). 
 
Sobre el contingut ideològic d'aquest full clandestí, diu Pérez i Moragon que el 
periòdic "defensava uns Països Catalans "independents, forts i europeus", en una 
línia nacionalista de caire democràtic, humanista (cites de Joan XXIII, Saint 
Exupéry, Jean Monnet) i d'un socialisme molt incipient. Dedicà articles al Congrés 
de Munic, a les vagues d'Astúries (que al País Valencià havien tingut, entre altres 
conseqüències, la de les detencions d'Eugeni Boscà, Jaume Pérez Montaner, 
Francesc Codonyer i Màrius Garcia Bonafé, amics dels redactors de Lluita) i als 
perills i beneficis, per als Països Catalans, de la integració a l'Europa comunitària" 
(269). 
 
Entre les activitats lligadfes a Lluita i els seus redactors (no oblidem que són 
Climent i Zurriaga), comenta també Pérez i Moragon que van llançar una octaveta 
"signada amb el nom fictici d'Acció Nacionalista Valenciana, demanant la 
solidaritat amb ells" (270) 
 
 
3.9. L'acció política i cultural del PSV. 
 
3.9.1. Cultura i política als anys 60. 
 
La "contestació cultural" al franquisme, serà un dels factors més destacats de la 
lluita contra el règim tant en la Universitat com en xicotets cercles de la societat 
civil vinculats a la cultura. La manca de llibertats democràtiques farà que els 
militants del socialisme nacionalista s'agrupen al voltant de les plataformes 
culturals amb el doble objectiu de promoure la cultura i oposar-se a la dictadura. 
 
Els militants del PSV participen i col.laboren en els actes que es realitzen a la 
Universitat, tant de teatre, cineclubs, aules de poesia, exposicions, recitals de 
música, revistes orals. A partir de 1962 i 1963 comencen a ser cada vegada més 
freqüents els recitals de cançó pels pobles del País Valencià, on actuen cantants no 
professionals, entre els que cal citar a Joan Bartrina, Ramon Pelejero (després 
"Raimon"), Alfons Cucó Giner, Els 4Z, animats per Lluís Miquel Campos, etc.  
 

                                                 
     268 Entrevista amb Benito Sanz, 1987. 
     269 Pérez i Moragon, "Premsa clandestina...", p. 56. 
     270 Pérez Moragon, loc.cit. p. 60. No es pot qualificar Acció Nacionalista Valenciana de "nom fictici". Com ha 

hem escrit en el mateix treball, ANV (des de 1935 Acció Valenciana) era una entitat plenament legal i 
registrada en el Govern Civil de València fins a 1939. Ja hem donat notícia dels intents de reprendre les 
activitats per part dels supervivents de la guerra. En tot cas, es podria parlar de la utilització d'unes sigles 
amb uns propietaris morals. Probablement Climent i Zurriaga coneixien el nom del partit a conseqüència de 
l'assistència a les tertúlies de Miquel Adlert i Xavier Casp. 
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La "contestació cultural" agafarà una importància decissiva en el curs acadèmic 
1964-65. Ja des del curs anterior són cada vegada més habituals els actes culturals 
de tot tipus: teatre, poesia, cine-club, exposicions, recitals, etc, però donant-li un 
sentit de lluita contra el règim, i com a forma de "molestar a les jerarquies del 
sistema". 
 
Les "revistes orals" aglutinen i organitzen a molts estudiants. En elles participen 
activament Jose Sanchis Sinisterra, Josep Gandia Casimiro, Emilio Panach, 
Florencio Martín. Assisteixen conferenciants com Alfonso Sastre o Jesús López 
Pacheco; es donen recitals, cine-fòrums o exposicions d'Estampa Popular. 
 
La "contestació cultural" serà recolzada pel PSV, el qual tractarà d'eixir de 
l'"endogàmic" campus universitario, i acostar-se a sectors de la societat aliens al 
món estudiantil. Així, en la setmana santa de 1964, el grup de Josep Sanchis 
Sinistierra organitza una representació de la Passió amb estudiants i joves obrers 
del Barri del Crist. Es fan classes gratuïtes els caps de setmana al nucli d'emigrants 
que arriben al barri. Els estudiants, en la seua totalitat d'extracció burgesa, van 
agafant consciència de les desigualtats i injustícies socials. Entre aquests estudiants 
hi haurà el ja citat José Sanchis Sinisterra, Paco Hernandez, Florencio Martín o 
Jose Antonio Lorente. 
 
Un aspecte important a València serà que aquestes "revistes orals" no es fan només 
en castellà, sinó que aniran fent-se cada vegada més en valencià (271). 
 
Per a Manuel García García, membre del PSV, el moviment estudiantil 
antifranquista "coincidirà amb el moviment cultural dels anys 60. Es una etapa de 
desenvolupament polític i cultural de caràcter democràtic i de lluita contra la 
dictadura. Es desenvolupen les arts plàstiques: Estampa Popular (1964-1967); el 
teatre -Manuel Bayo i Sanchis Sinisterra-, el TEU munta al Teatre Principal 
l'espectacle "Sahagun 1101"-; la nova cançó: Raimon, Els 4Z, Marià Albero; 
comença el cinema independent amb Josep Lluís Seguí, Luís Puig, Josep Gandia 
Casimiro, etc. Són els anys de lectura de llibres en les aules: Cèlia Amorós, Vicente 
Martínez Santos i altres lligen en públic obres de Simone de Beauvoir ("El segon 
sexe"), Bertrand Rusell ("Matrimoni i moral"), Jean Paul Sartre ("La nausée") o es 
reciten poesies de Bertold Brecht. Fan conferències Jesús López Pacheco, Alfonso 
Sastre, José Agustín Goytisolo, Josep Maria Castellet, Alfonso Grosso, etc. S'obrin 
nous cine-clubs universitaris, com el de Farmàcia que dirigeixen els germans 
Sebastià o el de l'ETSEA que regenta Javier Casal. Són els anys de màxima 
importància de les revistes de "facultat": "A colps" (Filosofia i Lletres) en la que 
dibuixa Xavier Mariscal, les portades són de l'Equipo Realidad i hi escriuen Pedro 
de la Peña, Vicent Arrue, Emilio Panach i altres. Són els anys en els que 

                                                 
     271 Llegim en una carta de José Rodrigo a Florencio Martín (amb data de 3 de febrer de 1965) sobre un col.loqui 

al voltant del llibre "Joventuts d'avui", de Jacinto Martín, al qual assisteixen 64 estudiants a la Facultat de 
Filosofia i Lletres, que alguns estudiants de "mentalitat burgesa" van tractar dinterrompre i rebentar l'acte per 
la vessant "política" que tenia l'acte, i que "Ricard [Pérez Casado], Bartrina y varios más de ideas afines los 
cortaron muy elegantemente y además hablando en valenciano, cosa que excitó a varios, pero Paco (...), muy 
valientemente cortó a los excitados admitiendo la lengua valenciana". (Cedida per José Rodrigo a Benito 
Sanz). 
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s'estableixen les primeres relacions entre la Universitat i els artistes com l'Equipo 
Crónica, amb escritors com Juan Gil Albert que ja viu a València o Joan Fuster. 
També apareixen nombroses llibreries antifranquistes". 
 
 
 

 
 
 
3.9.2. "Parlem Valencià" (9 d'octubre de 1965) i "Valencians unim-nos" (7 de 
març de 1966) dues pintades que faran història. Significat i conseqüències. 
 
En altres geografies de l'Estat i ja en la més immediata postguerra, trobem de 
seguida la utilització de la "pintada" en els murs i parets de la ciutat com una forma 
efectiva de propaganda i comunicació política clandestina. Ja en els anys 40 hi 
haurà a Catalunya una certa consolidació de l'artesania pictòrica per part dels grups 
de l'oposició en ocasió per exemple de la visita de Franco al Congrés Eucarístic de 
1947. 
 
L'aparició de les pintades al País Valencià serà tardan, i és curiós i ben revel.lador 
que siga precisament la primera pintada un missatge de contingut valencianista. 
Això demostrarà i acreditarà que la qüestió de la identitat valenciana s'ha polititzat i 
es convertirà en un motiu d'erosió del règim. En principim exclamar en públic de 
forma rogatòria o fins i tot imperativa que s'hauria de parlar en valencià tenia un 
contingut polític inocu. Encerclar quatre barres negres al costat de la proclama serà 
un motiu pictòric que farà fortuna i es convertirà en un element privatiu de 
l'imaginari col.lectiu del valencianisme. 
 
Reproduït en llibres com per exemple en la contraportada de la primera edició del 
llibre de Ninyoles Conflicte lingüístic valencià el lema del Parlem valencià serà 
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utilitzat fins l'actualitat. Avui mateix en la carretera de Dénia a Xàbia hom pot 
veure pintades molt recents que utilitzen la mateixa frase. Fins i tot en algun aplec 
dels anys 80 es podia comprar ceràmica que reproduïa una de les baranes del riu 
Turia amb la pintada corresponent.  
 
Les pintades faran fortuna a causa de l'efecte sorpresa. Un text formalment neutre, 
un prec o una frase que s'havia pogut veure escrita a les revistes Sicània o Valencia 
Cultural, quan aparega pintat de forma massiva serà percebut com un missatge 
subversiu. Un missatge que jugaba amb l'obvietat i que no reclamava la presa de 
cap palau d'hivern es convertia en una proposta revolucionària. 
 
Els carlins i els tradicionalistes de la ciutat, com que tampoc no era el cas de 
procedir a esborrar totes les pintades, van afegir al costat la frase compensatòria del 
¡Vixca Espanya!. 
 
 
*Parlem Valencià (9 d'octubre de 1965). 
 
Una de les activitats més significatives, que va tenir una gran influència en l'època i 
en la memòria històrica posterior, fou la "pintada" massiva de "Parlem valencià" 
per tots els barris de la ciutat de València. La "pintada" es faria coincidint amb la 
celebració del 9 d'octubre de 1965, entre la 1 i les 3 de la matinada. 
 
La logística de la pintada serà organitzada per José Rodrigo, responsable d'agitació 
i propaganda. "Vam organitzar 12 grups de 3 ó 4 persones cadascún, en cotxes. 
Cada grup ignorava qui era la resta. Ho haviem "compartimentat" meticulosamente, 
per si de cas agafaven a un grup, evitar "caigudes" en cadena. Aleshores encara no 
s'havia inventat l'esprai, i pintàvem amb quitrà. Cada cotxe duia un pot gran de 
quitrà molt espés, que s'havia de dissoldre prèviament amb gasolina. Les graneres 
per a pintar eren molt rústiques, i dúiem guants de goma per tal de no tancar-nos les 
mans. Vam haver de llogar dos cotxes, ja que no teníem suficients. Participàrem 
tots els militants del PSV, inclús els del Comité Central. Allò més complicat de 
l'operació no fou convèncer als militants, que acceptàren participar, malgrat el risc 
que suposava el que t'"agafaren"; allò complicat fou comprar els 100 quilos de 
quitrà, la gasolina, etc; fou una odissea. Aquest tipus de coses era complex per a 
gent que érem joves, amb pinta d'estudiants, cada militant duia un itinerari i sabia 
fins i tot les parets concretes en las que devia, ja que ho havíem "planificat 
d'avantmà". 
 
La "pintada" "PARLEM VALENCIA" seria la primera de caràcter massiu que es 
fèia a València després de la Guerra Civil i fou un gran èxit, que agafà 
desprevinguda a la policia, la qual no s'ho esperava. La repercussió en sectors de la 
població fou important. Encara que la frase no era molt subversiva, si que ho era 
l'acció, que tenia un contingut de reivindicació nacional i antifranquista. "Suposem 
-conta José Rodrigo- que la policia coneixia l'oríge de la iniciativa, però no tingué 
motius legals per a practicar detencions. L'expectació de la societat civil fou 
majúscula, i a la vegada perplexa. El sentiment nacionalista no estava present a la 
societat valenciana d'aquell moment. La gent no es feia còmplice d'una crida 
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d'aquest tipus de reivindicació lingüística, però donades les característiques 
subversives de l'acte, socialmente s'interpretà com una acció de lluita 
antifranquista". 
 
Amb motiu de la "pintada" seria detingut i interrogat Vicent Ventura, ja que era un 
"vell conegut" de l'oposició i participant al "contubernio" de Munich. 
 
"VALENCIANS UNIM-NOS", la segona "pintada" del PSV.  
7 de març de 1966. 
 
La segona "pintada" massiva que el PSV realitza tindrà lloc el 7 de març de 1966. 
A diferència de la "pintada" "PARLEM VALENCIA", que es circumscriu a la 
ciutat de València, la pintada "VALENCIANS UNIM-NOS" es feu per tot el País 
Valencià. 
 
Si tècnicament la primera fou complicada, la de "VALENCIANS UNIM-NOS" ho 
seria encara més, ja que es van haver de comprar 400 quilos de quitrà, gasolina per 
a dissoldre, graneres, mapes del País Valencià, etc. La de "PARLEM VALENCIA" 
s'havia fet a València i en un temps de dues hores. La de "VALENCIANS UNIM-
NOS" era més complexa perque no hi havia cotxes suficients i s'hagueren de llogar. 
S'hagué de muntar un dispositiu de telèfons i contrasenyes de seguretat, connectar 
amb  una advocats per si de cas hi havia detencions, mantenir mesures rigoroses de 
discussió i clandestinitat, etc. Per a evitar possibles indiscrecions s'organitzàren 
grups que no es coneixien entre sí. 
 
Segons José Rodrigo, el que planificaria l'acció i la coordinaria, cada grup estava 
format per 4 militants: un conduïa, dos pintàven i un vigilaba els accessos. Cada 
grup havia assajat prèviament i coneixia el lloc, accessos, etc. Es van formar 20 
grups, i participàren pràcticament tots els militants. Rodrigo seria l'únic que no 
participarà, en conèixer "tots els participants i tots els detalls de l'organització, i per 
raons de seguretat no ho vaig fer". 
 
Les pintades es realitzen en nombrosos municipis del País Valencià; cada grup 
tenia un itinerari i així s'arribà apintar en Alacant, Castelló, València, Dénia, Pego, 
Elx, Alcoi, Morella, etc. L'únic incident serà la detenció del grup que tenia la ruta 
Pego-Oliva, format per Valerià Miralles, Salvador Martí i Domènec Serneguet. 
Segons conta Valerià Mirallesm després de fer varies pintades a Olivea, "vam anar 
a Pego i vam aturar-nos al costat de la carretera en una paret. Quan vam vore que 
venia un cotxe ens vam esperar a que passara, però no va passar. Era la Guardia 
Civil. Es va aturar, ens van detenir "con las manos en la masa", "in fraganti", a la 
una de la matinada i ens van dur al "cuartelillo", on ens van interrogar. Com que jo 
sóc d'una família acomodada de Pego, em coneixíen i em van tractar amb correcció, 
inclús ens van deixar anar a dormir a casa eixa nit, i a l'endemà ens va prendre 
declaració el jutge, que estigué molt mal, i el governador d'Alacant ens imposà una 
multa de 5.000 pessetes a cadascú". 
 
Valerià Miralles intentaria que la multa es pagara amb fons del partit ja que havia 
estat a conseqüència d'una activitat del partit. Es diu que Joan Fuster contava sobre 
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la detenció de Valerià Miralles en clau de broma, que quan el van dur al 
"cuartelillo" un guardia civil li hauria dit en veure'l entrar: 
 
-¡Pero Ud. también, Don Valeriano! 
 
Miralles nega que fóra cert l'incident, pero reconeix que "si non é vero, é ben 
trobato". 
 
Josep Antoni Noguera, en aquell moment estudiant de Dret, arribà a estar vinculat 
temporalment al PSV, degut a la influència d'Eliseu Climent. La participació de 
Noguera en la campanya de les pintades consistí en deixar el seu cotxe com a 
contribució material. El cotxe, per cert, fou tornat després de l'expedició ple de 
pintura. Segons Josep Antoni Noguera: "El cotxe que era perillós era el que deixà 
el professor Ricardo Garrido que anava mal de motor i feia unes explosions que 
cridaven molt l'atenció (272). 
 
Si la pintada "VALENCIANS UNIM-NOS" havia tingut complicacions tècniques i 
d'infrastructura, també les tindria de caràcter ideològic ideològic i polític, i seria el 
detonant d'allò que després es convertiria en l'escissió d'un sector del PSV. 
 
"Vaig inventar jo la conssigna -conta Vicent Alvarez-. Però, ¿unir-nos a quí?. La 
meua posició fou: "Valencians, unim-nos CONTRA LA DICTADURA". Vaig 
polemitzar amb Eliseu, el qual opinà que: "VALENCIANS UNIM-NOS" era una 
conssigna més ampla i global" (273). 
 
 

                                                 
     272 Entrevista amb Benito Sanz, juliol de 1994. 
     273 Sobre l'escissió del PSV vide supra l'apartat 4.1.1. 
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3.9.3. La cultura com a arma política. 
 
La "nova cançó". Joan Bartrina, Alfons Cucó. Lluís Miquel i els 4z, Marià 
Albero, Maria del Carme Girau. 
 
Del "Pele" a "Raimon": "Al Vent", símbol de la lluita antifranquista. 
 
Raimon: "Diputat" en un País sense Parlament 
 
Un dels estudiants que estarà molt vinculat al PSV 
en els seus primers anys és Ramon Pelegero, de 
malnom "Pele", després "Raimon". Pelejero era de 
Xátiva, i son pare havia estat secretari general dels 
fusters de la CNT a Xàtiva. Quan Pelejero naix, 
son pare es troba a la presó (274). 
 
Raimon estigué molt a prop del PSV, i de fet, fou una de les persones claus en 
l'agitació del socialisme nacionalista del PSV, a través de les cançons, de gran 
contingut polític antidictadura. 
 
Per a Vicent Alvarez: 
 
"Raimon no arribà mai a militar al PSV. Jo el coneixia des dels 5 anys: anàrem a 
escola junts, a la mili i a la Universitat, ja que els dos erem de Xàtiva. Volia ser 
historiador. Col.laborava i recolzava al PSV, però també mantenia relacions amb 
la gent del PCE, com ara Jaume Pérez Montaner o Francesc Codonyer; Raimon 
havia fet teatre al TEU amb Pepe Sanchís Sinisterra; després es va posar a cantar 
i deixà els estudis. Eliseu i jo el vam ajudar en els seus inicis. A Raimon 
l'impressionaren molt les detencions del PCE de 1962, on detingueren entre 
d'altres a Jaume Pérez Montaner, que aleshores vivia amb ell; arran d'eixa 
detenció composà "Diguem no", en homenatge als detinguts". 
 
"Durant 1965 i 1966 moltes de les actuacions de Raimon es programen i organitzen 
des de l'anomenat "aparell" de propaganda del PSV. Jo, de fet, vaig fer funcions de 
manager de Raimon, i vaig ser responsable de moltes de les seues actuacions durant 
aquells anys. El pacte amb Raimon era que el PSV s'encarregava d'organitzar i 
recolzar les seues actuacions d'una forma sistemàtica i professional, i a canvi el 
50% dels ingressos se'ls quedava el partit. Organitzàrem recitals a Godella, 
Benicarló, Bocairent, Alcoi, Barcelona (al Palau de la Música), Madrid (Facultat 
d'Econòmiques, Club de Amigos de la UNESCO, Alianza Francesa), Mallorca, 
Lovaina (Universidad), al teatre Principal de València els anys 1965 i 1966, 
Castelló, etc. Algunes vegades no es podien celebrar per raons polítiques", ens 
conta Josep Rodrigo, aleshores membre del Comité Central del PSV, i responsable 
d'agitació i propaganda del partit. 

                                                 
     274 Tots els detalls de l'itinerari personal de Raimon poden trobar-se a la biografia que li dedicà Joan Fuster en 

1964. Nosaltres ens hem basat en la reedició d'Edicions 62, amb pròleg de Castellet de 1991. 
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Les relacions de Raimon i el nacionalisme valencià. 
 
El PSV promocionarà i difondrà les cançons de Raimon, com a instrument de 
difusió del valencianisme. Rodrigo, en una carta a Eliseu  Climent del 6 de Juliol de 
1965, que feia la "mili" en Sabiñanigo (Osca) li conta alguns detalls sobre Raimon: 

"Esta tarde hemos hecho un coctel -para presentar los 
discos de Raimon-, y ha salido bastante bien; acudió la 
gente que esperábamos: prensa, radio y señoritos (70 u 
80 personas). Pele (Raimon) está contento. Te mando 
un ejemplar. ¿Te gusta?. El jueves 15 comenzaremos 
los 8 espacios musicales en Radio Valencia. Los 
resultados del coctel fueron 4 entrevistas en : Radio 
Castellar, Radio La Voz de Levante, Radio Valencia y 
Radio Nacional. 
 
Además otra entrevista escrita en "Levante" y otra en la 
revista "Fonoramas" (de tirada nacional). El 90 % de la 
gente que acudió desconocía casi por completo la 
calidad y el contenido de la obra de Pele. 
 
Como siempre internamente (en las discusiones 
internas del partido) hay división de opiniones: cultura 
popular sí, cultura popular no. Yo estoy más 
convencido de que es importante y hay que cuidarlo. 
Pele ha dicho (ha dicho ¡eh!) que si le atendemos lo 
suyo, el 50 %  será para ir de "juerga nosotros" (fondos 
del PSV) ¿Comprendes?. Hemos de conseguir que esto 
sea realidad y tendremos tres pájaros de un tiro. 
 
Hemos hablado bastante -Pele y yo-, y hemos puesto en 
claro la cuestión de la utilización/no utilización del 
artista" (275). 
 
 
Eliseu Climent li respon a Rodrigo i referint-se a 
Raimon, dirà entre altres coses que: 
 
"Raimon es el único valenciano conocido por España. 
Lo digo por que lo he visto. Sin saberlo es algo así 
como nuestro "Diputado" en un momento en el que no 
hay "Parlamento". Por mi parte cada día dudo menos 
de la importancia de la cultura popular. La experiencia 
actual aboga en este surtido sin ningún tipo de duda. 
Me extraña -hasta cierto punto que gente que no duda 

en llamarse "político" tengan un concepto tan estrecho de esta actividad. El caso 

                                                 
     275 Correspondència cedida a Benito Sanz per José Rodrigo en 1992. Els parèntesis no apareixen en la carta, i 

han estat afegits per Rodrigo per a aclarir els continguts. 
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de Raimon ha sido patente. Si quieren un ejemplo del extranjero por aquello de 
seguir directrices ya marcadas, vale la pena citarles la obra del Partido 
Comunista Italiano. El grupo de cultura popular continuará por encima de todo". 
 
La correspondència entre Rodrigo i Climent recull l'estat de les relacions entre el 
PSV i el cantant i el plantejament de l'organització i Raimon en 1965. Per exemple, 
Rodrigo escriu el 19 d'agost de 1965 al soldat Eliseu Climent a Sabiñanigo: 
 
"Hemos pasado (en el PSV) un poco más de un mes un poco angustiados por la 
crisis económica. Hoy ya se ha solucionado algo. Anoche día 18 celebramos en 
Benicarló un festival de canción valenciana (Núnez, Bartrina, Mari Carmen Girau, 
Els 4Z y Pele), y esto ha sido una solución de muchos pagos que estabamos 
esquivando hace tiempo. Ultimamente ha habido un trabajo enorme. Hemos tenido 
visitas y vamos locos de trabajo, pero todo funciona". 
 
"El día 16 empezamos 8 espacios radiofónicos, de 15 minutos, de canción 
valenciana. Escúchalos los días 16 ,18, 20, 23, 25 ,27, 31 y 3, y verás los progresos 
que hemos hecho. Es en Radio Nacional de España, en Valencia, a las 6,45 de la 
tarde". 
 
Les relacions de Raimon amb el PSV comencen a declinar a les darreries de 1966: 
 
"Raimón ha quedado bastante aislado, su actitud está siendo desfavorable en 
Valencia. En los círculos internos del club (PSV) se le critíca bastante. Apenas se 
relaciona. Todos lo sentimos mucho, pero la ambigüedad tiene un límite. 
Lamentamos no haber podido sacar más partido de él" (276) 

                                                 
     276 Carta de José Rodrigo a Domingo Molinero del 3 d'octubre de 1966, cedida pel primer a Benito Sanz en 

1992. 
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Raimon 
Jo vinc d'un silenci 

 
Jo vinc d'un silenci  
antic i molt llarg  
de gent que va alçant-se  
des del fons dels segles,  
de gent que anomenen  
classes subalternes,  
jo vinc d'un silenci  
antic i molt llarg.  
 
Jo vinc de les places  
i dels carrers plens  
de xiquets que juguen  
i de vells que esperen,  
mentre homes i dones  
estan treballant  
als petits tallers,  
a casa o al camp.  
 
Jo vinc d'un silenci  
que no és resignat,  
d'on comença l'horta  
i acaba el secà,  
d'esforç i blasfèmia  
perquè tot va mal:  
qui perd els orígens  
perd identitat.  
 
Jo vinc d'un silenci  
antic i molt llarg,  
de gent sense místics  
ni grans capitans,  
que viuen i moren  
en l'anonimat,  
que en frases solemnes  
no han cregut mai.  
 
Jo vinc d'una lluita  
que és sorda i constant,  

jo vinc d'un silenci  
que romprà la gent  
que ara vol ser lliure  
i estima la vida,  
que exigeix les coses  
que li han negat.  
 
Jo vinc d'un silenci  
antic i molt llarg,  
jo vinc d'un silenci  
que no és resignat.
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1962 
En el año 1962 había muchos 
franquistas, y pocos demócratas. Ahora 
hay muchos demócratas y pocos 
franquistas. 

Raimon 
1 

Posiblemente cuando escribí "Diguem no", yo 
tenía aún viva la lectura de L'homme revolté, de Albert 
Camus, un libro que leí muchas veces entre finales de 

los 50 y comienzos de los 60. Un libro que empieza con 
estas frases: “Qu'est ce qu'un homme revolté? Un 
homme qui dit non". Tendría viva esta lectura y 

también tenía vivo el efecto que me hizo la detención de 
unos amigos de la universidad acusados de 

comunistas, que habían lanzado unos panfletos 
pidiendo solidaridad con los mineros de Asturias que 
estaban en huelga. Era el año 1962. Y posiblemente 
tenía vivo el recuerdo de las primeras canciones de 
Ray Charles, escuchadas en casa de algún amigo o 

compañero de la Universidad de Valencia. Y cuántas 
cosas más estarían vivas en mí, combinándose, para 

lanzar aquel grito cantado, "Diguem no". Y la 
abrumadora miseria cotidiana y mi lengua perseguida 
y la derrota histórica de las capas populares de mi país 
y la resignada subalternidad asumida de mi gente. No 

bastaba “Jo dic no”. Era necesario decir “Diguem 
no”. Teníamos que ser muchos para poner límites a la 
opresión. No fuimos tantos, ni somos tantos hoy, como 

yo quise y como era necesario, y es necesario, para 
convertir en realidad todas las posibles libertades. 

 
2 

En el año 1962 había muchos franquistas, y pocos 
demócratas. Ahora hay muchos demócratas y pocos 
franquistas. Es lógico que así sea. En el año 1962 el 

dictador estaba vivo y en el poder. Ahora está muerto. 
Es lógico que así sea. 

 
3 

Algunas de mis canciones podrán parecer 
esquemáticas a quien no ha vivido con intensidad el 

dolor de la dictadura y, por tanto, no puede tener 
presente cuánta pasión, cuanta rabia, qué inmenso 

deseo de cambio, cuánta desesperanza, cuánto peligro, 
cuánta constatación de impotencia, cuanto amor, 

cuántos límites impuestos y sufridos han sido sentidos 
por una vasta minoría que hoy tiende a olvidar para 

sobrevivir, y que ha sido deliberadamente olvidada por 
quienes llegaron al poder, por quienes mayor interés 

debían haber tenido por mantener la conciencia cívica 
que la hizo posible. 

 
Efemérides 1939-1989. Agencia EFE. 1989. P. 148. 

 

DIGUEM NO 

Ara que som junts
diré el que tu i jo sabem

i que sovint oblidem:
Hem vist la por

ser llei per a tots.
Hem vist la sang

—que sols fa sang—
ser llei del món.

No,
jo dic no,

diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.

Hem vist la fam
ser pa

dels treballadors.
Hem vist tancats

a la presó
homes plens de raó.

No,
jo dic no,

diguem no.

Nosaltres no som d'eixe món.
No,

diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.

De Rojos y demócratas. Pagina 84 
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3.9.4. Les llibreries: "Ca'n Boïls", "Concret" i "3 i 4". 
 
Una constant de la nova generació "neo-valencianista" serà la valor que li atorgue a 
les possibilitats redemptores, a la capacitat de regeneració de les consciències que 
podria aportar el llibre, la lletra impresa. No és estrany que així siga en una 
generació universitària, sorgida de les aules que, a més, podrà comptar en el seu 
haver amb "el" llibre, el model escrit que actua com a delimitador intel.lectual d'un 
temps de l'abans i un temps del després. Una generació que considerarà sempre 
l'aparició del Nosaltres com l'esdeveniment que enceta i anuncia un nova història. 
 
Respecte del llibre i les llibreries també hi haurà una prehistòria i unes fases 
històriques molt accentuades. El primer que es farà en la prehistòria, segons Eliseu 
Climent, és muntar una "paraeta" per a vendre llibres tots els diumenges a la plaça 
"Redona", "amb un carret tot ple de soroll" (277). L'exposició ingènua i catequística 
del llibre serà el que li descobrirà a Eliseu Climent la funció i capacitat del llibre 
"com a vehicle imprescindible d'una cultura" (278). Les reaccions de la gent davant 
la "paraeta", un "símbol de tot el que hi havia al País", seran d'allò més sorprenent: 
"Des del pare que agafa el nen i escapava a córrer només de veure un llibre en 
català, fins al que amb veu amagada i tremolosa demanava un Nou Testament, 
passant per les cares d'estranyesa dels que veien, per primera vegada en la seva 
vida, impreses paraules de la llengua que parlaven" (279).  
 
La Difusora General del Llibre Valencià. 
 
En 1959, l'any en que comencen tantes iniciatives, es produeix la fundació de la 
Difusora General del Llibre Valencià, una entitat creada per a assegurar la 
distribució cultural i del llibre, i que per a Climent tingué "un nom molt pompós i 
sòlid per a una societat molt modesta, i amb poca realitat de base sobre la qual 
poder treballar, malgrat haver-hi delegats de venda a molts pobles" (280). 
 
Si en l'etapa prehistòrica trobem unes vendes de "vuit o deu mil pessetes de venda", 
ja amb la Difusora que animen els germans Codonyer es passarà a unes "quaranta 
mil l'any" (281). Els germans Codonyer, militants del FMV i integrats al món del 
valencianisme a partir de la Joventut del Rat també estaran acompanyats en 
l'empresa pel company de militància Antoni Bargues, qui tenia algunes relacions 
amb l'editor català Santiago Albertí. Aquests intents "difusionistes" de 
popularització de la literatura autòctona entre els valencians es faran al marge 
d'unes altres iniciatives també de popularització literària com les de l'editorial 
Sicània, animada pel patrici Nicolau Primitiu, i connectaran amb altres iniciatives 
històriques de consolidar una mena d'"acció editorial" coordinada entre editorials 
catalanes, valencians i balears assajats en altres moments de la postguerra pel grup 
lligat a l'Editorial Torres. 
 

                                                 
     277 Soriano Bessó, op.cit. p. 
     278 Soriano Bessó, op.cit. p. 
     279 Soriano Bessó, op.cit. p. 
     280 Soriano Bessó, op.cit. 
     281 Soriano Bessó, op.cit. 
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Per a Eliseu Climent, aquella exposició pública del llibre, en que fins i tot un any es 
trau "una 'parà' el Dia del Llibre, quan encara no hi havia fira, a la plaça del Cabdill, 
davant mateix de l'Ateneu" (282), tindrà un impacte i uns efectes importants en el 
procés de conscienciació, ja que passar dels primers moments rudimentaris a 
l'existència d'una empresa bolcada en difondre el llibre serà "més important i més 
trascendent que la publicació de Nosaltres, els valencians, que ja és dir (283). 
 
Ca'n Boïls: botiga-sala d'art. 
 
Amb la desaparició de la Difusora finalitza l'etapa que qualifiquem amb Climent de 
"prehistòrica" i s'obri la "segona revolució", que coincideix amb la "primera 
generació universitària valencianista" (284). En març de 1962, el poeta Emili Boïls, 
una persona vinculada laboralment a una empresa de Max Cahner, obri una 
"botiga-sala d'art" anomenada Ca'n Boïls, a la plaça del Picador núm. 5, que es 
mantindrà oberta tres anys, fins el mes de març de 1965. 
 
La importància d'un local "estable" (285) per a la generació de contactes i relacions 
serà cabdal. Una llibreria jugarà el paper de lloc d'encontre en el que es mantenen 
relacions, s'inicien iniciatives de caràcter cívic, i on els valencianistes poden 
comprovar un cert ressó del seu missatge. La llibreria serà un espai emblemàtic de 
diferenciació i separació, i serà alí on els joves neo-valencianistes podran 
comprovar el primer impacte de les seues propostes. Els aspectes "físics" de la 
llibreria seran els que més es destaquen, ja que: "fins aquell moment tots ens 
coneixíem i sempre érem els mateixos els que acudíem a tots els llocs. Llavors, en 
emplaçar-se en un lloc fix i a l'aguait de la venda, fa que s'aubriga la possible 
clientela. Xé, com ens omplia veure entrar a comprar gent que no coneixíem..." 
(286). 
 
En l'itinerari social i imaginari del valencianisme dels anys seixanta, la "llibreria" 
tindrà unes funcions prou allunyades de la mera superfície física destinada a la 
compravenda dels llibres com a objectes de consum cultural. Passarà a ser un espai 
de llibertat on es signen manifestos i s'acorden estratègies, es parla amb llibertat i el 
personal carrega les bateries, confirmant-se que no s'està assoles. Els valencianistes 
parlaran més que no compraran llibres. 
 

                                                 
     282 Soriano Bessó, op.cit. 
     283 Soriano Bessó, op.cit. 
     284 Soriano Bessó, op.cit. 
     285 Seria molt interessant fer alguna classe d'estudi monogràfic que analitzara com el valencianisme, a diferència 

d'altres moviments ideològics de reivindicació nacional, no ha estat mai propens a la constitució de locals i 
espais de relació amb la trama civil i urbana. Al marge de les diferències evidents quant a la força dels 
moviments, és evident que a excepció de les llibreries no s'ha comptat amb casinos, batzokis o entitats de 
relació i afirmació de la solidaritat del grup no "llibresca". Ni els partits polítics ni les entitats culturals de 
concentració mai no han prestat atenció a eixe fenomen que pot dir-se constitueix una constants històrica del 
valencianisme. Ja el local del Centre d'Actuació Valencianista en els anys 30 tingué dificultats de subsistència, 
amb un lloguer que eixia de la butxaca del tàndem Reig i Villalonga, i amb un encarregat del servici de café 
que sempre es queixava de l'escassa capacitat de consum dels valencianistes. La dificultat associativa del 
valencianisme només es trencarà amb la llibreria. 

     286 Soriano Bessó, op.cit. 



El Partit Socialista Valencià, mès que un partit 

 

 188

A pesar que les vendes ja el primer any seran de "més de 800.000 pessetes entre 
vendes comercials i de distribució", Emili Boïls "no pogué aguantar aquell 
tinglado, i tampoc no el pogué aguantar l'incipient catalanisme del país" (287). A 
banda de l'èxit "empresarial" de la llibreria, els joves nacionalistes disposaran d'un 
local més com a espai d'encontre i de relació amb els altres valencianistes. Com ha 
escrit Xavier Ferrè (288): "Can Boïls era un focus de resistència cultural, amb la 
realització de tertúlies informals i activitats en relació amb un cristianisme 
progressista, com va ser el tancament del local durant tres dies per la mort de Joan 
XXIII". 
 
Concret. 
 
La "tercera etapa" d'aquest itinerari de consolidació "comercial-literària" la 
constituïrà l'apertura als mateixos locals de Ca'n Boïls, però "amb més mitjans 
materials", de la llibreria Concret, fundada per Valerià Miralles (PSV), Alfons 
Cucó i Tomàs Llorens. Aquesta serà per a Climent, "l'etapa de consolidació". 
D'acord amb la seua valoració: "Concret esdevé una llibreria, universitària, on es 
troben els llibres que tothom llegeix, que pretenen ser un revulsiu ideològic en la 
nostra societat, i també discs i molts llibres en català. Aleshores, totes les llibreries 
consagrades veuen necessari tenir una petita secció de llibres en català, encara que 
ja n'hi havia alguna com Rigal que tenien aquesta secció des de l'acabament de la 
guerra, o des de ja feia alguns anys con Ausiàs March o Lauria" (289). 
 

El nom de Concret eixirà de la revista vinculada al nucli 
universitari previ al PSV. En una posterior reorganització, 
el nucli originari de fundadors s'eixamplarà i entren uns 
altres noms com Emili Giralt i Joan Fuster. El local de la 
plaça del Picadero, comú a les dues llibreries, pertanyia a 
la Gestoria Senent, propietat de Joan Josep Senent Anaya 
(290). El segon local estava al carrer de la Soledat, molt 
prop de la Universitat de València. La llibreria Concret 
patirà molts problemes amb el Director General del ram, 
Carlos Robles Piquer, cunyat del ministre d'Informació i 
Turisme, Manuel Fraga Iribarne, i es guanyarà una multa 
de 100.000 pessetes per la venda de llibres prohibits. Hi 
haurà visites periòdiques dels funcionaris dels funcionaris 

del Ministeri per a comprovar la possible venda de llibres clandestins. 
 
Les dificultats "empresarials" d'aquest tipus de temptatives es produiran quasi 
sempre pel fet de tenir uns destinataris molt concentrats en el públic universitari. 
Valerià Miralles com a cogerent de la llibreria Concret declarava que: "El fuerte de 
la venta del libro catalán está entre el público adicto a las librerías, el público 
universitario que está familiarizado con ellas. Con esta base tan reducida, (...) se 

                                                 
     287 Soriano Bessó, op.cit. 
     288 Ferrè, Xavier, op.cit. p.48 
     289 Soriano Bessó, op. cit. p. 
     290 Sobre el paper de Joan Josep Senent Anaya i la revista Gorg, fem una succinta anàlisi en un altre apartat del 

llibre. 
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necesita una fuerza de voluntad y una fe grande, inmensa, para ir adelante" (291). 
Eliseu Climent constava també la "dificultad al introducirnos en los ámbitos 
populares" (292), en ser els sectors universitaris i intel.lectualitzats el nucli principal 
de la venda de llibres. A l'absència d'una tradició lectora popular i consolidada al 
País Valencià, s'afegí els efectes perversos del franquisme, però també un tipus 
especial de desviació òptica en els àmbits ideologitzats que feia que per exemple el 
mateix Miralles declarara que: "El valencianismo no está aquí en las mismas manos 
que en Cataluña; no está ni debe estar. Si alguien ha de sostenerlo han de ser las 
clases populares. No queremos ni esperamos, pues, ninguna ayuda de las clases que 
detentan hoy la marcha de la cultura catalana" (293). 
 
La fundació de "Tres i Quatre" (1968). 
 
Coincidint amb la dissolució -"desaparició"- del PSV en 
1968 i l'opció que Eliseu Climent fa per dedicar-se a les 
tasques més nacionalistes de "fer país" i difondre la 
cultura, el 12 de març de 1968 es crea la llibreria "3i4": 
"sorgida d'un impuls elemental, el de que "calia fer 
alguna cosa", en un panorama civil i cultural tan feixuc i 
angoixós com el del franquisme, Tres i Quatre es va 
posar en marxa el mític any 1968, quan encara no havien 
esclatat els carrers del Maig francés. La seua intenció era 
obrir una escletxa a les expectatives de regeneració 
cultural i política d'un país, el valencià, que aleshores, 
més que redescobrir-se, es recreava" (294). 
 
En la creació de la llibreria hi haurà la col.laboració 
decisiva del patrici Joan Josep Senent Anaya (editor i 
director de la revista Gorg) i la "participació de Joan Fuster (que va deixar part de 
la seua biblioteca per a omplir els prestatges) i Santiago Ninet" (295). Per a Beltran 
el moment era de "lluita per la paraula i el llibre resultava per a la dictadura del 
general Franco un element sempre potencial de subversió" (296). L'acte inaugural 
serà la presentació del primer volum de l'obra completa de Fuster fet per l'escriptor 
català i director d'Edicions 62 Josep Maria Castellet. 
 
"Allò (...), estava destinat a ser més que una llibreria" (297) dirà Beltran, i en efecte, 
ràpidament la llibreria es transformarà en editorial i l'any 1972 assumirà 
l'organització dels Premis Octubre, a partir del Premi Joan Fuster que atorgava la 
Societat Coral El Micalet. Tots els testimonis coincideixen en assenyalar que la 
llibreria "Tres i Quatre" tenia la vocació, i ho aconseguirà, de ser "més que una 
llibreria". Tindrà el mateix nom que un butlletí que eixí dues vegades en 1968 amb 

                                                 
     291 Soriano Bessó, op.cit. p. 
     292 Soriano Bessó, op.cit. p. 
     293 Soriano Bessó, op.cit. p. 
     294 Adolf Beltran, "Tres i Quatre, cultura que creix", Cartelera Túria núm. XXX, 1993, p.35. 
     295 Adolf Beltran, op.cit., ps. 35-36. Sobre Santiago Ninet cal veure la petita biografia que li dediquem més avant. 
     296 Adolf Beltran, op.cit., p.36. 
     297 Adolf Beltran, op.cit. p.36. 
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un tiratge de 1.000 exemplars preparat des del local del "Rat Penat", amb el lema 
"Entre tots ho farem tot" en homenatge als detinguts del moment". 
 
El lema de la llibreria vindrà de 3 [països] i 4 [barres]. La llibreria més agredida 
d'Europa, serà l'embrió de l'editorial. L'Editorial 3i4 suplirà la manca d'autorització 
administrativa del Ministeri en els primers llibres de les seues col.leccions utilitzant 
el segell d'altres editorials catalanes com Lavínia. Sorgit el premi Joan Fuster de la 
iniciativa de l'activista Enric Tàrrega, la col.laboració d'Edicions 62 i en l'àmbit de 
la Societat Coral "El Micalet", amb la cris de l'Enciclopèdia Catalana, en 1972 el 
premi es transforma en els Premis Octubre, ampliant-lo Climent a la narrativa i la 
poesia i canviant la data: "no el día Nou d'Octubre sino el último sábado de mes, 
para que hubiera coincidencias con el octubre rojo" (298). 
 

Té raó també Adolf Beltran quan afirme que 
els premis octubre també voldran ser "más 
que unos premios" i que la seua evolució 
reflexa d'alguna manera la de la societat 
valenciana. El període de pontificat de 
Fuster, amb la seua reflexió pública anual, el 
sermó laic de l'assagista, es tanca en 1984: 
"en pleno desarrollo del nuevo régimen 
autónomico, Fuster decidió callar y, al año 
siguiente, hizo acto de presencia por última 

vez (...)" (299). 
 
La coincidència del silenci de Joan Fuster amb l'aprovació de la Llei d'ús i 
ensenyament del valencià, la seducció ciscarista i l'article en que declarava que 
s'estimava més una escola en valencià "si la fan" que dues dotzenes de coalicions 
electorals que entre totes no alçaran un gat deñ rabo és massa forta com per a que 
ens resistim a comentar-la". 
 
Climent farà unes declaracions en que recordarà que: "en una de sus 
conversaciones con el intelectual de Sueca, de quien es uno de los albaceas, Fuster 
le dijo: 'Si este pueblo quiere suicidarse, que lo haga. Yo ya he dicho todo lo que 
tenía que decir" (300). 
Fotos El Temps 

                                                 
     298 Entrevista de María José Obiol. EL PAIS. COMUNIDAD VALENCIANA. 29-X-1992, p.4. 
     299 Adolf Beltran, "Más que unos premios", EL PAIS-COMUNIDAD VALENCIANA, 29-X-1992, p.4. 
     300 María José Obiol, op.cit. p.4 
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3.10. El socialisme valencianista i el moviment obrer. 
 
Des dels inicis del PSV com a organització, el partit havia reivindicat el seu suport 
al moviment obrer i a la classe treballadora. De fet, ja hem ressenyat que la 
"Declaració de Principis" s'iniciava amb una afirmació expressa del desig i 
l'aspiració del partit d'integració de "les classes treballadores valencianes en la 
llluita contra el capitalisme", tot proclamant també com a objectiu el "treball per a 
tothom" i la "gestió pels treballadors de l'empresa i tota la vida econòmica". 
 
A partir de 1964, el PSV decideix intervenir en l'acció sindical, i ho farà a través de 
l'Aliança Sindical Obrera (ASO). 
 
 
3.10.1. L'"Aliança Sindical Obrera" (ASO). 
 
L'ASO es crea en els anys 60 per antics militants de la UGT i la CNT de l'interior i 
grups de catòlics conscienciats, amb l'objectiu d'animar un fort moviment sindical, 
vinculat al socialisme autòcton i regional no PSOE. L'ASO estarà al marge del 
PSOE. A pesar del seu component majoritàriament universitari, els socialistes 
nacionalistes valencians recolzaran a l'ASO a principis dels anys 60, tot i no tenir 
obrers. La CNT i la UGT no tenien massa presència en el País Valencià, existint tan 
sols nuclis aïllats. Només el sindicalisme catòlic de la HOAC, temps després la 
base de creació de la USO, tindrà presència en alguns sectors. 
 
Els militants del socialisme nacionalista tracten d'introduir-se en el moviment obrer 
a través de l'ASO, dedicant una part dels seus quadres al muntatge d'aquesta nova 
estructura, la qual, segons un document intern: "Comptà amb vuit membres a 
València i alguns altres a Alcoi. Després s'arribà a pobles de l'Horta (Benetússer, 
Xirivella), s'establí contacte amb el Port de Sagunt i altres zones". 
 
Els problemes de l'ASO van ser fonamentalment de naturalesa econòmica, el que 
els impedia l'establiment d'una assessoria jurídica i la creació d'un mínim 
d'infrastructures, i això faria fracassar al sindicat. Per la mateixa época es creen les 
Comissions Obreres a València, dirigides pels comunistes en 1966, sindicat al que 
el PSV recolzarà des d'eixa data, com veurem a continuació (301). En resum, el cert 
és que el fracàs de la temptativa "sindical" de l'ASO comportà un gir en l'actitud del 
PSV, i aquest partit recolzarà de forma indubtable les CC.OO. del País Valencià. 
 

                                                 
     301 "El Temps", nº 72, pàg. 9. 
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3.10.2. La creació de CC.OO. del País Valencià. Lo Rat Penat. 1966. 
 
Les Comissions Obreres del País Valencià tenen la seua data fundacional l'11 de 
desembre de 1966. En aquell acte participaran 35 activistes "de procedencia 
diversa: militantes y simpatizantes comunistas, cristianos, nacionalistas de 
izquierda, etc." (302). 
 
A través d'alguns dels seus militants, el PSV recolzarà i participarà en la creació de 
CC.OO. en el País Valencià en desembre de 1966. Es en aquests moments quan en 
el PSV, un sector significatiu ha optat per un major compromís amb el moviment 
obrer fins arribar a escindir-se del partit pocs mesos abans de l'acte fundacional de 
CC.OO. 
 
En 1966, el règim franquista convoca eleccions sindicals, i el moviment obrer 
decideix de forma majoritària participar-hi i proposar com a candidats als dirigents 
més prestigiats, utilitzant la legalitat per anar "entrant" en les estructures sindicals 
de la CNS i aprofitar-les en benefici del moviment obrer. En sentit contrari, la CNT 
i la UGT no es presente, Els anys 1966 i 1967 suposen una autèntica etapa de 
creixement per a CC.OO. recolzada pels comunistes, els cristians, la USO i els 
independents. 
 
El creixement industrial del País Valencià havia provocat un desenvolupament de 
la força i organització del moviment obrer. El sindicat majoritari i més representatiu 
serà CC.OO., que celebrarà el seu primer acte fundacional el 12 de desembre de 
1966 a València, als locals de Lo Rat-Penat (303). A la reunió acudeixen centenars 
de treballadors de tot el País Valencià: "En la mesa: Alcázar, Castellote, Tàrrega, 
Ventura, dirigentes obreros, y hombres que apoyaban la organización del 
movimiento" (304). 
 
En l'organització de l'acte participen activament militants del PSV, tant en el 
muntatge de la infrastructura com amb la seua presència en la mesa de l'assemblea. 
José Rodrigo conta com diversos militants del PSV col.laboraren com a contactes 
dels obrers que anaven arribant a València, per tal d'acompanyar-los als locals de 
Lo Rat-Penat: "Recorde que ens van encarregar col.laborar en el muntatge de l'acte. 
Amb mi estigueren Enric Jordà i altres. El PSV s'encarregà de l'organització 
material de l'assemblea. Aprofitàrem la presència de tots els representants de 
CC.OO. per a distribuïr nombrosos paquets de pamflets en favor del boicot al 
referèndum que s'havia de celebrar dies després.  i cada representant se'ls endugué a 

                                                 
     302 Joan Lluís Soler i Ismael Saz, "De Lo Rat Penat al Congreso de Catellón. Las Comisiones Obreras en el País 

Valenciano (1966-1978), cap. 9  (ps. 289-313) del llibre dirigit per David Ruiz, Historia de Comisiones 
Obreras (1958-1988), Ed. Siglo XXI, Madrid, 1993. Una de les tesis més suggerents del llibre segons Amsdem 
és que les CC.OO. al País Valencià van ser una organització de creació tardana, inspirada en exemples 
foranis. Sobre les CC.OO. cf. també el llibre 

     303 Després del primer acte fundacional. CC.OO. continuarà utilitzant el local com a seu. Segons Josep Picó, op. 
cit. pàg. 123,: "Allí es varen fer més de quaranta reunions". 

     304 Jesús Sanz: "El movimiento obrero en el País Valenciano (1939-1976)". Ed. Fernando Torres. València, 
1976, pàg. 72. 
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la comarca de procedència. La difusió fou molt ampla. En aquesta campanya 
recorde que un dels col.laboradors més directes fou Enric Jordà" (305). 
 
A pesar que les relacions entre el PSV i el PCE eren de mútua exclusió i 
desconfiança, ni hi haurà problemes semblants per a la col.laboració entre el PSV i 
les CC.OO. del País Valencià. Els dos militants del PSV, Vicent Ventura i Enric 
Tàrrega formaran part de la mesa que presideix l'acte fundacional, al costat de 
militants del PCE i CC.OO com Vicente Llorca, Miguel Lluch, Eduardo Alcázar, 
José Fondo, Castellotes, Linares o Salvador Boils, etc. 
 
Eliseu Climent assenyala que després de la constitució de les CC.OO. en Lo Rat-
Penat hi haurà un cert "desgel" en la percepció de la qüestió nacional per part del 
PCE. "Se'ns acceptarà poc a poc, i mantindrem alguna connexió, encara que 
circumstancial" (306). 
 
El referèndum sobre la Llei Orgànica de l'Estat de 14 de desembre de 1966, serà 
boicotejat per l'oposició democràtica. En la campanya col.laborarà el PSV, partit 
que distribuïrà milers d'addhesius entre els obrers de l'acte fundacional de CC.OO. 
amb el text següent: 
 

"Sí Dictadura 
 No Dictadura. 
 L'única solució: no votes". 

 
En la descripció de Francesc Pérez i Moragon: "El PSV va fer una gran quantitat de 
propaganda impresa recomanant l'abstenció, malgrat la vigilància histèrica del 
règim i la costosa campanya d'intoxicació a favor del "sí" llançada des del Ministeri 
d'Informació per Fraga Iribarne" (307). El PSV també havia col.laborat en l'intent de 
boicot a les eleccions sindicals del mateix any 1966. 
 
La campanya contra el referèndum de l'any 1966 serà el primer acte de 
col.laboració global entre el PCE i el PSV. Segons Climent: "Tot l'aparell clandestí 
de la maniobra fou del PSV. S'arribaren a tirar 300.000 octavetes antireferèndum 
sense sigles, i recorde que un dels textos fou confeccionat pel militant del PSV, 
Josep Vicent Marqués. La responsable d'editar i amagar tot això fou la Rosa Raga" 
(308). 
 

                                                 
     305 Entrevista de José Rodrigo amb Benito Sanz. 23-IX-1992. 
     306 Fins i tot en 1974, quan començà a redactar-se l'Estatut d'"Elx", i segons la informació del mateix Climent, no 

s'aconseguirà que participara cap comunista. "Va haver de participar el dirigent del PSUC Rafael Ribó que 
ajudà els altres redactors, Max Cahner, Joan Fuster, Josep Benet, Enric Solà i jo". 

     307 "El Temps", nº 72, pàg. X. 
     308 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz, juny de 1994. 
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El 1er de Maig de 1967: ¡Per un País Valencià Lliure i  Socialista!. 
 

 
El Temps 

 
A mesura que el moviment obrer s'organitza -bàsicament en les CC.OO.-, i el PCE 
també es reorganitza a la Universitat i altres sectors, el PSV entrarà en una crisi 
contínua, si bé seguirà participant en les lluites polítiques de forma activa i 
decidida. La manifestació del 1er de maig de 1967 serà una de les accions 
polítiques més importants de l'oposició democràtica valenciana després del final de 
la contesa bèl.lica. Per primer cop des de 1939, prop d'un miler de valencianes i 
valencians es manifesten obertament i massiva pels carrers de la ciutat en una acció 
de protesta política sense precedents. 
 
La manifestació, convocada per CC.OO., i en la que es demana la llibertat sindical, 
serà un éxit de convocatòria del conjunt de forces de l'oposició democràtica que 
coordina tots els seus esforços amb el PCE, el PSV, grups de cristians i CC.OO. 
com a responsables de l'èxit de poder impulsar accions tan complexes. El PSV 
bolcarà tot el seu "aparell" en recolzar la manifestació. Distribuïra un gran nombre 
de pamflets demanant llibertats i una consigna que es pintarà per les parets, i que 
anys a venir, en els moments de la transició tindrà una certa fortuna "rapsòdica" o 
"Salmòdica": "Per un País Valencià Lliure i Socialista". 
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La duresa de la repressió policial serà un fet sense precedents que recordarà els 
anys més durs de la postguerra. La repressió de la manifestació serà dramàtica i 
carregada de violència física. Davant les contínues càrregues policials dels "grisos" 
i a diferència d'unes altres ocasions, els manifestants ni retrocediran ni es dispersen. 
Pel contrari, s'enfronten i llancen pedres i tot tipus d'objecte a les forces d'ordre 
públic. Segons un testimoni dels fets, "Vam començar a arrencar els adoquins del 
carrer i a llançar-los contra els "grisos", i vam aconseguir el fer-los retrocedir". 
Després la policia carregarà amb una enorme violència, i detindrà un gran nombre 
de manifestants. 
 
Entre els detinguts es trobaran l'advocat Vicent Alvarez (membre del PSV fins 
l'escissió d'uns mesos abans en 1966), el pintor elxà José Ramón García Castejón i 
Domènec Serneguet (del PSV), el pintor Monjales (qui arran d'això va haver 
d'exiliar-se) i els comunistes José Maria Rotger (delegat de la Facultat de Filosofia i 
Lletres), Alberto Real (Medicina) i José María Elizalde (Dret), tots ells reincidents. 
 
D'acord amb la crònica "forense" que ens facilita Vicent Alvarez, la cosa anà més o 
menys així: "El pintor José Soler Vidal "Monjales", membre fundador del Grup 
"Parpalló", s'enfrontà a la policia, i d'un colp li trencà el nas a un membre de la 
BPS, gendre del Cap Superior de Policia de València. "Monjales" aconseguí fugir 
gràcies a la intervenció del pintor Castejón, el qual fou inculpat del fet, i patiria dos 
judicis, un del Tribunal d'Ordre Públic i un Consell de Guerra amb tres anys de 
petició de presó. En el judici la defensà anà a càrrec d'Alberto García Esteve i es 
van presentar com a testimonis en favor de Castejóm a Jacobo Muñoz Veiga, 
Tomàs Ribera i Manolo García (tots tres del PSV). Allò curiós és que eixe dia 
Manolo Garcia hi era a Madrid en una reunió política". 
 
La policia s'acarnissà amb els detinguts, molts d'ells obrers, i arribarà a torturar-los 
en els interrogatoris. Com un acte de solidaritat, nombrosos estudiants signaran un 
escrit adreçat al Governador Civil on s'afirmarà que "todos y cada uno de los 
firmantes intervinismos e integramos la mal llamada manifestación toda vez que se 
trataba de entregar unos escritos al Excmo.Sr. Gobernador Civil de la provincia, y 
sabemos que ninguno de los 3 procesados promovió, desarrolló ni tomó parte 
destacada de la misma (...)" (309). 

                                                 
     309 "En torno a una carta al Tribunal de Orden Público", Realidad. Revista de la Agrupación Sindical de la 

Facultad de Ciencias. Gener de 1968. Com a conseqüència de la carta van ser processades més de 80 
persones, per haver expressat la seua solidaritat. 
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Fotos y texto de Rojos y demócratas. 
 

 
 

José M. Rotger era el delegado de la Facultad de Filosofía y Letras, que en los años sesenta se encontraba en 
la calle La Nave. En la foto, a la derecha, Rotger con varios estudiantes, parte de ellos del SDEUV. De 

izquierda a derecha: R. Roca, I. Sanchis, Julio Seoane, Rosa, Jacobo Muñoz Veiga y J. M. Rotger. Delante 
Elisa Sanchis y Marisa Ros Bellés, secretaria del SDEUV en la facultad en 1966. Foto Michael Gutman. 

 

 
 

Varios activistas del Sindicato Democrático de Filosofía y Letras. 
Foto izquierda. De izquierda a derecha –detrás- Paloma Núñez,; Pascual de Pablos y Rafael Belenguer. 

Núñez y Belenguer estaban vinculados a la Unión Democrática de Estudiantes (UDE). Abajo Araceli Romeu, 
Montse Vela y Marisa Ros Belles (estas dos después militarían en el PCE). 

Foto derecha. De izquierda a derecha: Pascual de Pablos, Rafael Coloma, Marisa Ros Belles, Manuel 
García, Montse Vela y otro estudiante. La epoca imponia traje y corbata a los estudiantes. La forma de vestir 
se mantendría hasta el mayo de 1968, en que cambiaría la forma de vestir de los estudiantes de la oposición al 
franquismo. 

Fotos Marisa Ros. 
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Paso del Ecuador de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, en 1965. 
Los catedráticos demócratas Joan Reglá (2) y Carlos París (4), dos de los más significados demócratas de la 

época, en una comida con estudiantes, la mayoría activistas del Sindicato Democrático de Estudiantes 
Universitarios. Entre ellos Vicent Pitarch (1); Julia Moro (3); Rafael Coloma (5); Marisa Ros Bellés, secretaria 
de la Cámara Sindical y delegada de actividades sindicales (6); y Juana Serna (7). Foto Marisa Ros. 
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Joan Enric Garcés Ramón 
 
Liria, 1944. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, siendo un activo militante del 

Sindicato Democrático de Estudiante Universitarios de Valencia (SDEUV) bajo la dictadura del general 
Franco. 

Se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona, París, especializado en relaciones 
internacionales. Ha ejercido como profesor en diversas universidades europeas y americanas: Madrid, 
Santiago de Chile, Oxford, Lovaina, etc. 

En 1970 llegó a Chile para preparar su tesis doctoral. Conoció a Salvador Allende, entonces presidente 
del Senado, que en 1970 sería candidato de la Unidad Popular a la presidencia de la Republica de Chile. 
Garcés formó parte de su equipo como asesor. Tras el triunfo electoral continuó como asesor de la 
Presidencia, y permaneció al lado de Allende hasta el 11 de septiembre de 1973, en que un golpe militar lo 
derrocó. Abandonó el Palacio de la Moneda entre los bombardeos, ya que Allende le dijo que “alguien 
tendría que contar lo que estaba pasando”. Joaquín Leguina, entonces también en Chile, cuenta en su libro 
Historias de la calle Cadiz las peripecias de varios españoles el día en que Pinochet dio el golpe de Estado, 
entre ellos los hermanos Vicent y Joan Garcés. Regresó a España en septiembre de 1973. Desde entonces ha 
escrito numerosos libros y artículos en los que explica los acontecimientos que desembocaron en el golpe de 
Pinochet.  

En España participó en política durante los años de la transición. En 1975-77 militó en el PSPV -a 
partir de un grupo Socilistes Valencians Indepedents- siendo uno de los cinco socialistas que dirigían el 
partido, comol secretario de Relaciones Exteriores de la Federación de Partidos Socialistas, una de las tres 
formaciones socialistas existentes durante la transición junto al grupo liderado por Felipe González (PSOE) 
y el de Enrique Tierno Galván (PSP).  

Abogado además de politólogo, es letrado de la acusación particular en el caso de los desaparecidos 
españoles en Chile, causa abierta a partir de la denuncia presentada el 4 de julio de 1996 ante un juzgado de 
Valencia por el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia y presidente de la Unión Progresista de 
Fiscales, Miguel Miravet. 

Posteriormente la víctimas comenzaron a presentar querellas, y Garcés ha representado a algunas de 
ellas como la de Fabiola Letelier, hermana de Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende asesinado 
en Estados Unidos. 

Debido a la naturaleza de los delitos, en los que está implicado directamente el general Pinochet, el 
caso pasó a la Audiencia Nacional, donde Garcés ejerce la acusación particular en nombre de las víctimas. 

1
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Por su defensa de la víctimas y su contribución al procesamiento de Pinochet, ha sido galardonado en 
numerosas ocasiones; el 12 de abril de 1999 fue premiado por el Club Internacional de Prensa, la 
Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana y la Asociación de Periodistas Árabes en 
España, por la transparencia informativa. 
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Foto izquierda. Estudiantes vinculados a las actividades del Sindicato Democrático de Estudiantes 
Universitarios de Valencia (SDEUV). De izquierda a derecha 1 Rafael Coloma, 2 Marisa Ros Bellés, 3 José 
María Rotger, 4 Joan Bartrina y 5 Vicente Martínez Santos. 
Foto derecha. El Sindicato Democrático tendría un gran arraigo en la Facultad de Filosofía y Letras. De 
izquierda a derecha varios estudiantes del SDEUV: Pascual de Pablos, Rafael Coloma y Marisa Ros Bellés, 
Claustro de la universidad de la calle La Nave. Mayo 1965. Fotos Marisa Ros. 
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Varios dirigentes del Sindicato Democrático de Estudiantes 

Universitarios de Valencia (SDEUV). De izquierda a derecha: 
Rafael Nebot, José María Rotger, Emilio Panac, Vicente Arrue –
delante- Francisco Hernández, y José Puertas Domingo –detrás-
.José Puertas Domingo era el delegado del Sindicato 
Democrático de  la Facultad de Ciencias y José María Rotger el 
delegado de Filosofía y Letras.  
Foto J. Puertas. 

Marisa Ros Belles; secretaria de la 
Cámara Sindical y delegada de 

actividades sindicales y Manuel García, 
dos de los estudiantes más activos del 
Sindicato Democrático de Filosofía y 

Letras. 
Foto Ferran Montesa 
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Joan Enric Garcés Ramón 
Nóbel Alternativo 
En julio de 1999 le fue otorgado 

el Premio León Felipe a la Justicia, y el 
30 de septiembre de 1999 fue galardonado 
con el llamado Nóbel Alternativo. 

Es autor de numerosos libros sobre 
Chile y el golpe como ‘Allende y la 
experiencia chilena’ (1976). En octubre de 
1996 presentó en el Ateneo madrileño su 
libro ‘Soberanos e intervenidos. 
Estrategias globales, americanos y 
españoles’ uno de los análisis más lucidos 
sobre la transición democrática española.

1             2                       3        4            
5



Benito Sanz Díaz / Miquel Nadal Tàrrega 

 

 199

 
4. La fi del PSV. 

 
 
Sempre és complex tractar d'explicar el declivi o la desaparició de qualsevol 
organització política. "Raons" sempre hi ha per a tots els gustos, des de les més 
personals fins a les més objectives i polítiques. La desaparició del PSV suposarà 
que el nacionalisme valencià, el "neo-valencianisme", d'ideologia socialista, 
original en els seus plantejaments, rupturista amb la tradició i que ha aparegut en 
1960, desapareix en menys d'una dècada. Un cert regust al compliment d'un cert 
cicle generacional en els participants en les iniciatives resultarà evident. 
 
Tot seguit, i no obstant això, donarem algunes pautes i reflexions per les quals el 
PSV desapareix, tractant de donar una visió global dels diversos i alhora complexos 
factors que conduiran a la liquidació del partit. 
 
Una afirmació gairebé unànim dels militants entrevistats expressa d'una o altra 
manera que al PSV no el dissolgué ningú, ningú no apagà la llum quan tots se'n van 
anar. Simplement s'escaigué la "desaparició", de mort natural i sense que ningú 
tampoc no "certificara" la defunció. 
 
 
4.1. Causes de la crisi interna del PSV. El pluralisme com a a origen de la 
desaparició. 
 
El socialisme nacionalista valencià i la seua composició heterogènia i plural 
inicialment contribueix al creixement i a la incorporació de gent de plurals orígens 
ideològics, però després serà un dels seus problemes. Des de sempre, hi haurà un 
plantejament dual de si el partit havia de ser més nacionalista, defensor de forma 
prioritària de la reivindicació lingüística, del marc nacional dels Països Catalans, la 
construcció d'una identitat pròpia com a poble, o pel contrari si el partit devia 
d'estar més compromés amb la classe obrera i els problemes de l'esquerra. 
 
En la curta història del partit coexistiran els dos plantejaments i el debat enriquirà la 
militància. Aquests valencianistes socialistes havien passat d'una fase cristiana  una 
socialista i a partir de 1965 el moviment obrer ha començat a adquirir més 
importància i protagonisme en el panorama civil del país. 
 
La qüestió nacional sempre estarà present i s'accepta de forma majoritària. El que 
es discuteix és el lloc que ha d'ocupar en l'estratègia política del partit. El debat 
s'aguditzarà amb el pas del temps. La "Declaració de principis" del PSV havia 
acceptat que el partit era antifranquista, defensava un règim democràtic i socialista, 
a més de reivindicar la qüestió nacional. Sobre la política d'aliances, la "Declaració" 
afirmava el propòsit del PSV de "col.laborar amb tota força política contraria al 
règim -encara que siga burgesa- (,,,)". L'aparent contradicció entre la vinculació a la 
classe obrera i als treballadors i el recolzament a totes les forces antifranquistes 
s'afegirà a la mance dedefinició en moltes de les qüestions en un panorama polític 
cada vegada més complex. 
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La confusió teòrica, la perplexitat en els militants i els enfrontaments interns es 
reflexaran en l'escissió de 1966. No deixa de ser curiosa la creació d'un sector 
"obrerista" en una organització, la majoria dels militants de la qual eren d'origen 
social i econòmic acomodat i genèricament benestant, i en la que el percentatge 
d'obrers era ínfim. De fet, el PSV mai no tingué presència en cap sindicat obrer ni 
una implantació sòlida entre els treballadors. Per a José Rodrigo: "L'aparició de 
CC.OO va col.laborar en la divisió del PSV, ja que alguns dels militants es 
pronunciaven en favor de l'acostament al món obrer, i uns altres només es 
preocupaven del nacionalisme. Això provocà la desaparició del partit" (310). 
 
L'auge del PCE a partir de 1966-1967, a la Universitat, on els comunistes 
comencen a dirigir el naixent Sindicat Democràtic (SDEUV), com en el moviment 
obrer (creació de CC.OO.) i en altres sectors farà que una part de la militància del 
PSV siga atreta per un partit més arrelat en el conjunt de la societat i que 
s'aguditzen les contradiccions. El continuum MSCC-ASV-PSV s'havia creat en uns 
moments en que la sigla socialista era gairebé privativa a València i el PCE estava 
desarticulat des de 1962. 
 
A partir de 1966, la competència entre el PCE i el PSV serà molt forta i comencen 
a aparèixer noves sigles i ideologies més a l'esquerra del PCE com a conseqüència 
de l'impacte dels esdeveniments del maig de 1968. 
 
 
4.1.1. El preludi de la fi: l'escissió "obrerista" de 1966. 
 
L'escissió "obrerista" de 1966 anunciarà el final del partit. En la doble cara del 
PSV, trobem l'ala "obrerista". Aquesta defensava una major incidència en 
l'antifranquisme i un més explícit recolzament a l'incipient organització del 
moviment obrer valencìà. El sector obrerista demanava una major vinculació del 
PSV amb la classe obrera i les seues organitzacions més combatives (311). 
 
Per a Vicent Alvarez, que encapçala el sector obrerista en 1966, l'anàlisi de 
l'escissió estarà basat en l'ambigüitat i indefinició del projecte polític del PSV. 
Alvarez criticarà el que no s'atacara el capitalisme com a sistema sinó tan sols a 
l'escassa "dinamicitat de la burguesia local". Alvarez escriuria després sobre 
l'origen de la divisió de 1966 el següent comentari a la revista de l'exili Ruedo 
Ibérico: 
 
"El grupo que de una forma más completa debía haber definido el problema y 
aportado soluciones, el PSV [Partit Socialista Valencià], es un partido gaseoso, sin 
límites claros, no tiene una estructura orgánica definida ni se sabe dónde empieza y 
dónde acaba. Siendo las actividades de tipo cultural su fundamental actividad 
política. Tiene una relativa clientela extendida por las ciudades y pueblos del País. 

                                                 
     310 Entrevista amb Benito Sanz, 1987. 
     311 Com s'ha vist en l'apartat 3.10.2., el PSV recolzà activament l'acte fundacional de CC.OO.  a Lo Rat-Penat, el 

12 de desembre de 1966. 
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No obstante, en determinados momentos ha conseguido un cierto poder de 
movilización, pero siempre de una forma transitoria. Su acción cumbre podría ser 
una campaña de pintadas que realizó por todo el País con la frase "Valencians 
unim-nos ", que implícitamente lleva una visión del problema que tratamos, 
fórmula integradora donde la lucha de clases desaparece por completo y puede ser 
interpretada como un eslogan nacionalista reaccionario. En esta campaña participó 
mucha gente que no se detuvo a analizar teóricamente su significado. Esquerra, 
órgano político de este grupo, no se ha pronunciado todavía sobre la forma política 
que propone para Valencia" (312). 
 
La polèmica sobre la campanya "Valencians unim-nos" serà la guspira que farà 
entrar en les hostilitats als dos sectors del PSV i, al capdavall, causarà l'escissió de 
1966. Vicent Alvarez havia defensa que el text de la pintada fóra "Valencians 
unim-nos contra la Dictadura". Eliseu Climent, pel contrari, defensava l'opció que 
resulta guanyadora per majoria, i la que finalment es va pintar de "Valencians 
unim-nos" (313).  
 
 
"Obreristes" contra "Nacionalistes". 
 
En el sector "obrerista" es posicionen el seu líder, Vicent Alvarez, Elia Serrano, 
l'obrer Francesc Bosch, Enric Jordà, Vicent Albero, José Jaime Romà, Jacobo 
Muñoz, José Rodrigo, Ricard Pérez Casado i Ferran Martínez Navarro. 
 
Al sector "nacionalista", més centrat en la construcció del país i en els temes 
culturals, progressista però menys escorat a l'esquerra, s'adscriuràn la majoria dels 
militants. Alguns recolzaven la línia obrerista, però volien defensar-la dins del PSV 
i no aprofitant una escissió que debilitaria el partit. Aquest serà el cas de Josep 
Vicent Marqués o Josep Rodrigo. El sector estarà liderat per Eliseu Climent, i el 
seguiran Ferran Zurriaga o Joan Francesc Mira. 
 
Segons el record de Vicent Alvarez: "Eliseu era molt actiu i creatiu, però ens 
"embolicava", utilitzant la seua visió del PSV. Vam fer una votació i hi havia un 
gran equilibri de forces. Alguns, com Josep Vicent Marqués o José Rodrigo 
estaven més d'acord amb nosaltres, pero mantenien que era precís aguantar i no 
escindir-se" (314). 
 
Segons Eliseu Climent, després de la pintada "Parlem Valencià", hi hagué una 
reunió a Pego, a casa de Valerià Miralles on es van enfrontar les dues filosofies 
polítiques d'origen que confluíren en la militància del partit. Quan Eliseu proposà la 

                                                 
     312 Juan Ferrer (Vicent Alvarez), "El País Valenciano como problema. Experiencias y perspectivas". Cuadernos 

de Ruedo Ibérico nº 25. Juny-juliol 1970, ps. 53-57. Juan Ferrer era el pseudònim de Vicent Alvarez i Miquel 
Domènech. El text de l'article el van enviar a París a través de Joaquín Leguina, que estava a punt d'anar-se'n 
a Xile (on estigué fins el colp d'Estat de Pinochet). Leguina (de la FSM) havia vingut a València per a veure 
una companya i li'van donar per a que li'l duguera a Ignacio Quintana (Miguel Bulnes com a nom de guerra). 
Quintana treballava a París i amb el temps fou militant del PCE (M-L)/FRAP i més tard del PSOE i un alt 
càrrec del govern de l'Estat. 

     313 Vide l'apartat 3.9.2. 
     314 Entrevista amb Vicent Alvarez, juny de 1992. 
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pintada de l'estricta unió dels valencians, els obreristes van considerar que la frase 
igual servia per a un burgés, per a la classe mitjana o els obrers, i que era una 
maniobra "interclasista". Per tant, la pintada havia de referir-se al poble treballador. 
La votació donà com aguanyadors el sector dels nacionalistes recolzat pels obrers 
d'Alcoi, Elx i el Port de Sagunt. 
 
Considera Climent que: "A partir de la reunió de Pego van enfrontar-se dues 
concepcions que coexistien al PSV des del seu origen: la dels que provenien del 
nacionalisme i la dels que provenien de l'esquerrisme. Les dues concepcions van 
coincidir en els primers anys per l'antifranquisme, però després era previsible que 
es trencara l'acord fundacional. Els esquerristes acceptaven racionalment el 
nacionalisme, però no tenien sensibilitat vital sobre la qüestió nacional. Aquesta 
qüestió es repetirà en els casos del PSPV, en la UPV, o en la mateixa Convergència 
Democràtica, entre Miquel Roca procedent del FLP i Pujol procedent de Cristians 
de Catalunya. Es tracta de dues visions diferents sobre el País i l'Estat" (315). 
 
El PSV convocà una reunió en la que van estar espresentats el Comité Central i 
militants de totes les zones. Els "obreristes" van defensar la possibilitat de convocar 
un congrés. Les qüestions conflictives que es van plantejar eren les següents: "La 
crisi del grup a la Universitat", la "manca de formació política", les "discrepàncies 
ideològiques", "la falta de publicacions de base", etc. S'hi afegia com un dels 
problemes irresolts, "la falta d'estudis estratègics", que sembla estaria "en vies de 
solució si V.V. [Vicent Ventura] fa exercicis espirituals i canvia de vida". 
 
 
L'escissió "obrerista". 
 
L'escissió "obrerista" es produí en setembre de 1966 i arrossegà una dotzena de 
militants. Aquesta pèrdua es compensà per la incorporació de 15 nous militants 
d'Alcoi. L'eixida anirà acompanyada d'un document dels escindits titulat: "A tots 
els nostres companys" (316). No deixava de ser significatiu les polèmiques internes 
del PSV en un període de clandestinitat, quan la incidència social era pràcticament 
insignificant. Les crítiques dels escindits eren a distància prou còmiques, i axò posa 
de manifest l'endogàmia i la neuròsi que provocava el franquisme sobre l'oposició 
democràtica, semblant a la dels altres grups existents. 
 
Si adjuntem textos com el referit és per reflexar el clima intern que es vivia en un 
sistema repressiu i políciac propi del franquisme en els anys 60. Insistim en que la 
militància en 1966 no superava les 50 persones en tot el País Valencià, i les 
dificultats de comunicació, reunió i expressió eren òbvies. Per això, el que el grup 
escindit "acusara" de monolitisme a la direcció i d'actuar "amb una excessiva 
independència de la base", de que els responsables es designaven "a dit", de que 
existia una secció tècnica "misteriosa", formada per un únic membre", i de que 
faltava informació "en el que afecta a decisions importants i a mitjans financers" 

                                                 
     315 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz, juny de 1994. 
     316 El document duia 11 signatures, la majoria són inicials. El document, sense data, ha estat cedit per Vicent 

Alvarez a Benito Sanz en 1993. 
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era una mica no saber quines eren les condicions del treball polític de la 
clandestinitat. 
 
Era evident, per exemple, que el nucli de militants que editava la propaganda, i els 
llocs on es realitzava eren desconeguts. Unes mínimes condicions de seguretat 
feien aconsellable posar entre parèntesi la transparència. 
 
Una altra acusació serà la de que la direcció del partit utilitze "pràctiques 
estalinistes". L'argumentació, en el llenguatge de 1966, era la següent: 
 
"La base sap quelcom, quan ja es un fet consumat i una cosa decidida. Quan no, no 
pot decidir per que tota la informació se li dosifica trucada. Les relacions exteriors, 
els contactes, la direcció dels afers polítics, sindicals, universitaris, les campanyes 
públiques, la propaganda, la distribució de recurssos... tot, absolutament tot, es 
decidit a l'altura, ón un reduidissim nucli imposa llurs iniciatives a traves dels 
mitjáns que compta i de les práctiques unilaterals. 
 
Fins ara, tot intent d'impulsar una democratització efectiva i una autocrítica ha estat 
obstruit i combatit amb totes les armes; aleshores, discussió i debat per a la minoria 
dominant son simptomes de feblessa i son el "anti-partit" que cal eliminar" (317). 
 
Respecte a la qüestió nacional, un dels punts de debat on els escindits incidiran en 
les seues crítiques serà en la consideració de: "El valencianisme i nosaltres". En 
aquest document es partirà de la base de l'absència d'una "estratègia coherent", el 
que suposarà que la política realitzada pel PSV "no es la millor", ja que en la seua 
opinió es practicava un "valencianisme impositiu, no explicatiu que genera reacció 
antivalencianista" (318). 
 
Sobre les pràctiques polítiques del PSV, els "obreristes" consideraran provada 
l'existència d'un abisme entre el llenguatge dels manifestos del partit i la política 
quotidiana: 
 
"Per a tranquilitzar les conciencies i quedar bé davant de propis i extranys, tots els 
nostres plantejaments teórics son d'un esquerranisme "impecable". Hom diria que la 
esquerra de la extrema esquerra". Els fets, peró, semblen contradictoris. Els 
principis son simplement aixó, principis prefabricats oer a quedar bé. La nostra 
política es oportunista, demagógica i cambiant. Es un conjunt de iniciatives i a 
prioris dins del qual unes poques iniciatives troben fortuna per ser obra dels 
"il.luminats" del moment." (319). 
 

                                                 
     317 "A tots els nostres companys", s.p. 
     318 "A tots els nostres companys", loc.cit. s.p. 
     319 "A tots els nostres companys", loc.cit. s.p. 
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Una desaparició "anunciada": la "confusió valenciana". 
 
La conclusió de la història serà que aquest grup de militants abandone el partit, 
consumant-se l'escissió. A causa de totes les crítiques polítiques i d'estratègia i 
aliances, els "obreristes" declararan que "els firmants hem decidit des d'ara 
abandonar la militancia" (320). 
 
D'alguna manera en la correspondència entre Josep Pallach i Vicent Alvarez dels 
anys 1965 i 1966 ja es reflexa un ambient que descriu a la perfecció l'orientació 
política del PSV, partit que demana "consell" al MSC sobre les pautes a seguir. En 
algun moment en les reunions de coordinació i en les discussions polítiques 
quotidianes, el PSV serà acusat de pro-comunista i fins i tot d'estar "fora de llínia" 
(sic). La perplexitat de Vicent Alvarez serà màxima quan li confesse a Pallach que 
els militants del PSV a València i Barcelona es senten "desplaçats i tractats com 
'enfants terribles' (...)" (321). 
 
L'anàlisi de Pallach a propòsit del PSV confirmarà la percepció externa del 
socialisme valencianista, i acabarà definint un any després el que Pallach 
anomenarà com a "confusió valenciana", una situació en la que, "(...) el que 
defineix el PSV és la confusió i "el voler ésser per tot" desde el camp pro-xinés fins 
al social democrata; això és impossible, naturalment: ja saps quin hem escollit 
nosaltres" (322). 
 
La "confusió valenciana" anunciada en 1966 acabaria amb la vida del PSV dos 
anys després. La divisió estava anunciada. Per al sector obrerista la "revolució 
socialista" era una "panacea" que solucionaria tots el problemes. Per al sector 
"nacionalista, el socialisme serà un "amable teló de fons". El doble front, els dos 
rostres de Janus del PSV, vindran a conformar una doble versió de com havia 
d'estructurar-se la vinculació i les relacions entre la lluita nacional i el socialisme, 
un aspecte que segons Vicent Peris i Guillem Sorolla no estaria ben resolta ni 
teòricament ni en la pràctica política per cap dels dos grups, ja que: 
 
"Para unos, la Revolución socialista, en abstracto, sería la panacea que resolvería, 
por añadidura, la opresión como pueblo. Para otros, la relación socialismo-
emancipación nacional se disuelve en una práctica genéricamente valencianista, a 
menudo culturalista, actuando el socialismo como amable telón de fondo" (323). 
 
 

                                                 
     320 "A tots els nostres companys", loc.cit. s.p. 
     321 Carta de Vicent Alvarez a Josep Pallach. València, 27-11-1965. 
     322 Carta de Josep Pallach a Vicent Alvarez. Montgeron, 10-11-1966. 
     323 Vicent Peris i Guillem Sorolla, "El País valenciano...", loc. cit. p. 71. 
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4.2. La fi del PSV i del SDEUV coincideixen en el temps. Maig del 1968. 
 
La majoria dels testimonis "orals" consultats coincideixen en confirmar la tesi de la 
"desaparició" informal del partit. Una dissolució no acreditada en cap paper ni 
document escrit. Així Vicent Ventura recorda que la desaparició del PSV tingué 
lloc en tot cas abans del mes de maig de 1968: "El partit s'esvaí. Realment no 
recorde cap dissolució formal del partit" (324). 
 
Per la seua banda, Eliseu Climent també confirma que la desaparició del partit 
coincidí amb "la fí d'un cicle generacional, unit al maig de 1968, i que coincidirà 
també amb la desaparició del Sindicat Democràtic de la Universitat de València" 
(325). 
 
El partit "hereu" de la trajectòria del PSV, el primer PSPV, en el seu llibre de 
presentació apuntà que la mort del partit fou deguda a un conjunt de raons, entre les 
quals hi haurà: "l'origen quasi exclussivament universitari dels seus components, la 
joventut de l'aparell directiu, la manca d'homogeneïtzació política dels seus 
membres i també, l'esquerranisme creixent del món universitari arran del maig del 
68" (326). 
 
 
La "passa" existencial. 
 
Sobre la data de la dissolució del PSV s'ha donat una modesta polèmica que va més 
enllà de l'estricte interés "erudit" per la correcció de les dates històriques. Eliseu 
Climent, el líder del sector majoritari guanyador en 1966, i el que havia rebut les 
acusacions d'estalinisme decideix abandonar el partit per l'ineficàcia de l'activisme 
polític i decidit a emprendre unes altres tasques de difusió i agitació cultural que es 
materialitzaran en la fundació de la llibreria "Tres i Quatre". 
 
Eliseu Climent recorda que: "Vam passar tota una nit a casa de Josep Vicent 
Marqués, Cèlia Amorós, Pepe Rodrigo, Josep Lluís Blasco, Ricardo Garrido i 
alguns meses discutint del sexe dels àngels fins a la matinada. Allò semblava un 
partit de filòsofs, un partit de professors de la Facultat de Filosofia i lletres que 
discutia com si estiguera en una reunió del departament. Era un ambient ineficaç, 
tens i esgotador. La influència retardada de l'existencialisme francés, de les obres 
d'Albert Camus o Jean Paul Sartre, de les cançons de la Juliette Greco va ser tan 
gran que semblàvem tots ànimes en pena. 
 
El psiquiatra Vicent Peset Llorca, fill de rector afusellat pels franquistes a Paterna, 
ens atenia a tots de bades. Era la seua forma de mig PSV va passar per la seua 
consulta a causa d'eixe ambient de degradació d'el cicle de la nostra generació. El 
nebot de Sánchez Albornoz es suicidà ací. I van haver altres intents amb éxit i 

                                                 
     324 Entrevista amb Benito Sanz. 
     325 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz, juny de 1994. 
     326 Partit Socialista del País Valencià, op.cit., p. 12. 
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sense. Per la consulta vam passar tots: Ricard Pérez Casado, Joan Francesc Mira i 
jo mateix. A mi m'aconsellà que enviara allò del PSV a fer punyetes i que em 
centrara en el muntatge d'algun "tinglado" públic, pràctic i positiu. Serà per això 
que el mateix any 1968 naixerà la llibreria" (327). 
 
Les declaracions d'Eliseu Climent en 1968 al periodista Sergio Vilar, en què el 
primer identificava el PSOE com un competidor del socialisme autòcton i apuntava 
que en retornar la democràcia el PSOE tindria més força que no la demostrada en el 
franquisme, i el fet que Climent fora un dels més conspicus animadors i activistes 
de la cultura, i partidari de la tesi del "fer país" servirà per a que Alfons Cucó acuse 
retrospectivament a Climent de que amb la seua defecció de la política "òbviament 
desguarnia encara més la trinxera política valencianista afavorint -d'una manera o 
una altra- les possiblitats d'actuació política del PSOE al País Valencià" (328). 
 
No s'ha de ser massa perspicaç per a entendre que el PSV es ressentiria de la fugida 
del partit d'Eliseu Climent. El nucli de militants del seu entorn també 
desaparegueren del partit, i aquest quedà en mans del nucli universitari que, segons 
declaren, van realitzar una discreta però certa activitat política. 
 
Per a Josep Vicent Marqués, Eliseu Climent hauria proporcionat una data de 
dissolució "estranyament confusa", perquè el PSV segons Climent s'hauria dissolt 
el 1968 a València i el 1970 a Elx. Segons Marqués, la data de 1970 seria "bona per 
a tot el País", i el que estaria confonent Eliseu Climent seria "la data en què ell va 
deixar el partit per dedicar-se a la seua meritòria tasca de promoció cultural i 
nacionalista genèrica amb la data de final del partit" (329). 
 
En la narració de Marqués el partit continuà tenint realitzant una, "tasca modesta i 
discreta de politització esquerrana nacionalista i de suport a algunes comissions 
obreres concretes" (330), amb una "executiva" que estava formada en agost de 1970 
per "Ricard Garrido, Ricard Pérez Casado, Pep Blasco, que tenia baixa per enllestir 
la seua tesi doctoral, probablement Pepe Rodrigo i jo" (331).  
 
A conseqüència d'un incident a Elx amb Ricard Garrido, Marqués optà per 
abandonar el partit i: "Cap a les darreries de l'any sembla que Pep Blasco i altres 
supervivents del PSV es reuniren, acordaren la dissolució del grup i donaren lloc a 
noves formacions nacionalistes d'esquerra, probablement el GARS" (332). 
 

                                                 
     327 Entrevista amb Miquel Nadal i Benito Sanz, juliol de 1994. 
     328 Alfons Cucó, op.cit. ps. 312-313. 
     329 Josep Vicent Marqués, "La fi del Partit Socialista Valencià", Levante-EL MERCANTIL VALENCIANO, 13-6-

1993, p. 18. 
     330 Josep Vicent Marqués, loc. cit. p. 18. 
     331 Josep Vicent Marqués, loc.cit. p. 18. Rodrigo no militava des de 1968. 
     332 Josep Vicent Marqués, loc.cit. p. 18. 
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París, mayo de 1968 

 

 
El centro de atención es París, la 

Universidad de Nanterre, las barricadas 
contra la policía, el Barrio Latino, La 
Sorbona, el Boulevard Saint-Michel... “La 
imaginación al poder”, “El poder está en la 
calle”, “Seamos realistas: pidamos lo 
imposible”, “La economía está herida, 
¡que reviente!”, “Haz el amor y vuelve a 
empezar”, “Desabotona tu cerebro tan a 
menudo como tu bragueta”, 
“Reivindiquemos la utopía”, “La barricada 
cierra la calle pero abre el camino”, 
“Prohibido prohibir”, “Un policía duerme 
en cada uno de nosotros, es necesario 
matarlo”...  
Nombres como Daniel Cohn-Bendit -Dani el 
Rojo-, el trotskista Alain Krivine, Ernest 
Mandel, Jean Paul Sartre, Herbert Marcuse 
y su obra “El hombre unidimensional”, 
Frantz Fanon, Edgar Morin, Claude Lefort, 
Cornelius Castoriadis, Rudi Dutschke... son 
de uso corriente entre los universitarios. Los 
lideres políticos y teóricos Carlos Marx, 
Lenin, Trotski, Bakunin, Mao Tse Tung, 
Fidel Castro, Ho Chi Mihn, Giap, los 
Panteras Negras, Martín Lutero King... son 
los políticos de tertulias, debates y 
polémicas. 

Rojos y demócratas. 
 

        
 

“La matanza de la plaza de las Tres Culturas o de Tlatelolco”. Méjico.  
 
La matanza que se produjo en Méjico, tuvo su origen en las revueltas estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de 
Méjico, en la que cerca de 150.000 estudiantes se declaran en huelga pidiendo autonomía universitaria. Hay continuas 
manifestaciones, y el presidente parece dispuesto a ceder a las reivindicaciones de los estudiantes. El 2 de octubre de 1968, 
15.000 estudiantes asisten a un mitin en la plaza de Tlatelolco, también llamada Plaza de las Tres Culturas. Desde un 
edificio se le dispara a un general, sin matarle. “La represión es inmediata por un ejercito y una policía que tenían rodeado 
el recinto. La lucha es encarnizada (...) Hay gente que muere de disparos y otra de bayonetazos. 1.500 detenidos son 
llevados a un campamento militar. Muchos desaparecen ese día. Tlatelolco es un reguero de sangre. El Gobierno reconoce 
30 muertos, pero las agencias extranjeras lanzan más de 300. Un manto de silencio hace desaparecer Tlatelolco de la 
historia de Méjico”. Según el periodista Joel Ortega, del diario mejicano La Jornada: “El 68 mexicano no llegó a 
plantearse, como el mayo francés, derribar al régimen establecido (...) y sus reivindicaciones, perfectamente asimilables 
por cualquier democracia representativa, se transformó en un veneno letal para el sistema político mexicano, basado en el 
presidencialismo y el corporativismo económico y social. Sin embargo, lo que ocurrió entre julio y octubre de 1968 en 
Méjico sembró una semilla de apetencias democráticas...”. “El día que cambió el destino de México”. Articulo de F. 
Orgambides desde Méjico. El País. 2 de octubre de 1993. Pág. 9 / Internacional. 
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4.3. Dissolució a València (1968) i a Elx (1970). 
 
Acceptem o no la versió de Marqués (333), el cert és que amb la desaparició del 
sector diguem-ne, "encapçalat" per Climent, una bona part del nucli fundacional del 
socialisme valencianista haurà desaparegut i, per tant, no podríem parlar del mateix 
PSV naixcut en 1964. 
 
Siga com siga, han acceptat la tesi de Marqués, Alfons Cucó (334) i Francesc Pérez i 
Moragon. Basant-se en el testimoni de Marqués, Pérez Moragon afirmarà que 
després de l'escissió obrerista (que ell estima es produí el 1968), els qui es 
mantingueren en el partit, "van continuar emprant el nom col.lectiu de PSV, 
almenys fins al 1970" (335). 
 
Podem acceptar que uns quants militants del partit van continuar utilitzant les 
sigles, si més no, fins l'any 1970 i que la secció local d'Elx també continuà utilitzant 
les sigles i fins i tot montant, com explica Marqués (336), un debat en un gimnàs 
entre Marqués com a representant del PSV i un valuós líder local del PC. Pérez i 
Moragon relata que a Elx la militància del partit continuà utilitzant "el nom de 
l'organització pel mateix temps. Mundo Obrero any XL, n.19 (27 novembre 1970) 
reprodueix un comunicat conjunt del PSV i el PCE d'aquella ciutat, i parla d'unes 
octavetes signades per ells i les Joventuts Comunistes d'Espanya" (337). 
 
Les relacions amb el Front Nacional de Catalunya. 
 
La reaparició del FNC en els anys 1959-1960, ja com a partit polític incorporat a 
l'oposició democràtica al franquisme coincidirà amb el naixement de la nova 
generació valencianista. Tot i que en la relació amb Catalunya fou predominant el 
paper del MSC (els músics), una certa relació sempre es mantingué entre alguns 
membres del PSV i del FNC. El número 18 de la revista del partit ARA, de gener-
febrer de 1968, publicarà un article sobre el País Valencià on es destacarà 
"l'augment de la consciència nacional d'aquest país en aquests anys i la tasca 
realitzada en aquest camp pel Partit Socialista Valencià, amb el qual semblaven 
mantenir-se diversos contactes" (338). 
 
Com a conseqüència d'aquesta temptació "frontista" (del Front Nacional de 
Catalunya), que alguns dels militants del PSV sempre havien tingut interés en 
mantenir oberta, en 1970, amb la desaparició del PSV i tot i que la implantació del 
PSAN es redueix al territori català, aquest partit mantindrà contactes aïllats "amb 
els elements del que havia estat el PSV, i també la fugaç Germania Socialista" (339). 

                                                 
     333 En el pròleg al llibre col.lectiu Clase obrera y cuestión nacional, Ed. ZYX, Madrid, 1978, ja Marqués havia 

donat testimoni de què: "El antiguo PSV que en los últimos años había llevado a cabo una labor muy modesta 
se disuelve a fines de 1970" (p. ). Citat per Pérez i Moragon, loc.cit. p. 60. 

     334 Alfons Cucó, "Veu", Partit Socialista Valencià. loc.cit. p. 599.  
     335 Pérez i Moragon, F., "Premsa clandestina...", loc.cit., p. 60. 
     336 Marqués, Josep Vicent, "La fi de...", loc.cit. p. 18. 
     337 Pérez Moragon F., loc.cit., p. 60. 
     338 Rubiralta, Fermí: Orígens i desenvolupament del PSAN (1969-1974). Ed. de la Magrana. Barcelona, 1988. p. 

93. 
     339 Rubiralta, Fermí, op.cit. p. 129. 
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4.4. Trajectòria posterior dels militants del PSV. 
 
Anem a referir-nos a continuació a l'evolució política o professional d'alguns dels 
militants del PSV, i al fet de que una bona part d'ells van mantenir la seua 
militància política en altres opcions, o van destacar en la seua professió, vinculada 
en molts casos al món cultural i artístic. 
 
Entre els que van seguir en la vida política activa, citarem diverses persones que 
van seguir la seua activitat en l'esquerra radical i nacionalista, com ara: Vicent 
Alvarez Rubio, Josep Lluís Blasco Estellés, Josep Vicent Marqués, Ricard Avellan, 
Valerià Miralles, Francesc Santacatalina, Enric Tàrrega, Francesc Candela o Ricard 
Garrido. Altres van passar pel PCE, com ara Pedro Zamora, José Rodrigo Huerta, 
Jose Mª Rotger, Jacobo Muñoz o Josep Puertas. Al socialisme nacionalista -GARS, 
PSPV, etc- van vincular-se personatges com Vicent Ventura, Joan Josep Pérez 
Benlloch, Rafael Menezo, Vicent Caurín, Alfons Cucó o Joan Bartrina. 
 
Un altre grup acabaria en el PSOE. Són els casos de Ricard Pérez Casado, Santiago 
Ninet Casanova, Vicent Albero, Manuel Casesnoves, Gregori Naval o Ana 
Castellanos. Vinculats a la política democràtica trobem persones com José Antonio 
Noguera Puchol. 
 
Per últim, uns altres destaquen en el món cultural o professional, como Eliseu 
Climent, el pintor Andreu Castillejos, el crític d'art Manuel Garcia, l'assagista i 
novel.lista Joan Francesc Mira, Antoni Moll, Manuel Ardit, Enric Jordà, Ferran 
Martínez Navarro, Ferran Zurriaga, Cèlia Amorós o Rosa Raga. La simple lectura 
d'aquests curriculums que no hem pretés que fóren exhaustius esdevé una mostra de 
la importància "qualitativa" de les persones que van militar al PSV i el paper que 
jugaran en la societat valenciana. 
 
Els "polítics". 
 
Entre els membres del PSV que es van dedicar a la política activa podem esmentar 
alguns noms rellevants com ara els següents: 
 
 
Ricard Pérez Casado començà Econòmiques a Barcelona, però acabà llicenciant-
se en Ciències Polítiques a la Universitat Complutense de Madrid en 1976. Després 
del seu pas pel PSV, Pérez Casado fou un dels creadors del grupuscul Socialistes 
Valencians Independents (SVI) que abandonà per a militar uns mesos en el PCE 
(juliol-desembre de 1975). Ingressà en el PSOE en 1978, formant part de la 
direcció del PSPV-PSOE (1981-1985). Fou el secretari general del mateix partit a 
la ciutat de València (1985-1988) i membre del Comité Federal del PSOE durant 
gairebé una dècada. 
 
Pérez Casado començà la seua carrera política en el PSPV-PSOE com a secretari 
general tècnic d'Interior en el Consell preautonòmic del País Valencià. Fou elegit 
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concejal i després alcalde de la ciutat de València, càrrec que exercí durant déu 
anys. També fou vicepresident de la Unió Mediterrània de Ciutats Europees, 
President del Consell Mundial de Ciutats, vicepresident del Consell de Municipis i 
Regions d'Europa i president del Consell Metropolità de l'Horta. 
 
Com a professional és expert en urbanisme i en economia valenciana, i ha publicat 
nombrosos articles i alguns llibres. Ha estat també professor de la Facultat de 
Ciències Econòmiques de la Universitat de València-Estudi General. En la decada 
dels 90 dirigeix un gabinet d'assessorament econòmic i urbanístic, i és el 
vicepresident de l'entitat Bancaixa.  
 
 
Vicent Alvarez Rubio és un dels polítics valencians més singulars que ha estat 
sempre en actiu. Dissident permanent del seu propi partit, mantindrà una línia de 
lluita contínua en tots els partits en els que ha militat. En 1966 fou el motor, ideòleg 
i la persona que encapçale l'escissió obrerista del PSV. En 19667 fou detingut en la 
manifestació del Primer de Maig, i estigué empresonat durant tres mesos i fou 
processat pel Tribunal d'Ordre Públic. Després de militar en el PSV passà al FLP i 
després col.laborà en la creació del grup Organització d'Esquerra Comunista 
(OEC), i en fou el secretari general en 1978. Amb la fusió de l'OEC i el Moviment 
Comunista d'Espanya (MCE), naixerà el Moviment Comunista del País Valencià 
(MCPV), i Alvarez serà membre del seu Consell Polític. 
 
Passat el temps, Alvarez s'integrarà en la UPV, formant part del seu Consell Polític 
i portant-veu de l'Ajuntament de València de la coalició IU-UPV. Professionalment 
ha estat advocat laboralista des de 1968 fins a 1990, en que passarà a ser el lletrat 
de la Universitat de València. Lider del corrent ideològic al si de la UPV, "Esquerra 
i País", amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu de 1994 i el pacte 
electoral de la UPV amb la coalició Convergència i Unió, Vicent Alvarez 
encapçalarà una escissió del partit per discrepàncies ideològiques al voltant del 
projecte polític de la UPV. 
 

 
Alfons Cucó Giner passarà a vincular-se a través del 
professor Emili Giralt a la docència universitària i arribà a ser 
el secretari del I Congrés d'Història del País Valencià (1971). 
Fou un dels primers en abandonar el PSV en 1965, dedicant-
se a les tasques docents i d'investigació. Després de la mort del 
general Franco, Alfons Cucó tornarà a l'activitat política i 
formarà part del grupúscul "Socialistes Valencians 
Independents" (1975), grup que convergirà amb el PSPV. En 
1977 serà elegit membre del Secretariat Executiu del PSPV i 
amb l'escissió del partit serà el responsable de relacions del 

partit (PSPV-Bloc). Cap de llista de la coalició electoral que formaran el PSPV-
Bloc, el Partit Carlí del País Valencià i no serà elegit. Amb la fusió del PSPV i el 
PSOE, s'integrarà en el PSOE i la federació del PSPV-PSOE, formant part de les 
executives nacionals del partit de 1978 a 1982. Ha estat senador socialista per 
València des de 1979, havent estat reelegit en les eleccions generals de 1993. De 
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1979 a 1993 serà el senador més votat de la circumscripció electoral de València. 
Ocupà un lloc significatiu en el socialisme nacionalista de l'any 1976 a 1978, 
encara que des dels inicis de l'autonomia es troba absent de la política valenciana. 
 
Ha presidit la Comissió valenciana per al Vé centenari de la conquesta d'Amèrica. 
Ha publicat nombrosos llibres sobre el valencianisme polític i la història 
contemporània valenciana: Aspectes de la política valenciana en el segle XIX 
(1969), El valencianisme polític (1971), Republicans i camperols revoltats (1975), 
(Premi d'Assaig Joan Fuster 1974), Estatutismo y Valencianismo (1976), Sobre la 
ideologia blasquista (1979), Papers públics (1980), País i Estat: la qüestió 
valenciana (1991) i la coedició amb Ricard Blasco de l'antologia de textos El 
pensament valencianista (1868-1939). 
 
Ricard Garrido fou una persona vinculada sempre al trotskisme. Advocat de 
professió, s'incorporà al PSOE en els inicis de la transició democràtica, i arribà a 
ocupar càrrecs orgànics com a membre 
del Comité Federal del PSOE. Activista 
significat, recolzà la qüestió del 
"marxisme si" en el XXVIII Congrés 
Federal del PSOE, partit que bandonarà 
en 1979 per a crear junt a altres ex 
militants del PSOE el Partit Obrer 
SOcialista Internacional (POSI), del 
qual n'és un dels dirigents. 
 
 
Vicent Albero Silla, després de passar per la Facultat d'Econòmiques a Madrid i de 
militar en el FLP i la FUDE havia estudiat a València. Com a professional treballà 
durant dotze anys en l'equip gerencial de l'empresa Mari Claire a Vilafranca dels 
Ports, arribant a ser propietari d'una participació important de l'empresa. En 1982, 
el ministre socialista d'Agricultura, Carlos Romero, antic company del FLP el va 
nomenar Director General d'Indústries Agroalimentàries i, més tard, presidí el 
FORPPA. En 1991 serà nomenat Secretari d'Estat de Medi Ambient i en 1993 
Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, càrrec del que dimití a principis de 
1994, a causa d'un assumpte relacionat amb el frau fiscal, durant la crisi del govern 
socialista, pels continus casos de corrupció. 
 
 
Valerià Miralles Ortolà abandonà el PSV en 1966 amb l'escissió obrerista. De 
1970 a 1980 milità en el PCPV en el sector anomenat "nacionalista". Després passa 
a formar part de la primera Esquerra Unida del País Valencià. En els anys 90 
ingressarà en la secció local valenciana d'Esquerra Republicana de Catalunya. 
Advocat i economista fou un dels creadors de la llibreria Concret i de l'equip 
gerencial de l'editorial Garbí. 
 
Josep Vicent Marqués González, després d'acabar la carrera de Dret s'especialitzà 
en Sociologia i es vinculà a la càtedra Dret Polític. Amb posterioritat fou professor 
de sociologia de la Facultat d'Econòmiques des dels anys 70. Fou, amb Damià 
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Mollà, el creador del grup Germania Socialista. Com a 
polític fou el candidat al Senat promogut per un conjunt 
de grups nacionalistes i ecologies. Es autor de diferents 
llibres i publicacions com ara: País Perplex (1974), No 
és natural o Amors impossibles. Des dels anys 80 viu a 
Madrid i col.labora habitualment als mitjans de 
comunicació. 
 
Alguns dels militants del PSV ingressaran en altres 
formacions polítiques. Una gran part ho farà en el PSOE, 
ocupant càrrecs institucional. Aquest serà el cas dels 
concejals Gregori Naval (Sueca) o Ricard Avellan (de 

l'Alcúdia i també militant de Germania Socialista), que seran diputats provincials a 
la Diputació de València en el mandat de 1979 1 1983. Manuel Casesnoves serà 
alcalde de Xàtiva en el primer mandat democràtic (1979-1983). 
 
 
Ferran Martínez Navarro serà un metge de gran prestigi, especialista en 
planificació sanitària i ocuparà la Direcció General de Salut de la Generalitat 
Valenciana de 1982 1 1987. Amb posterioritat exercirà la direcció de diversos 
centres d'investigació mèdica a Madrid. 

 
 
També és precís que ens referim a Anna Castellanos, que serà 
dessignada Delegada del Pla contra la Droga de la Generalitat 
Valenciana en els anys 90 i serà diputada electa en les llistes electorals 
del PSPV en la III legislatura autonòmica (1991-1995). 
 
 

 
Santiago Ninet Casanova. Funcionari de la 
Diputació de València i advocat de professió 
estigué molt vinculat a la Casa de Catalunya 
del carrer de la Pau de València (340). Militarà 
en el primer PSPV des de 1974, forman part 
de la direcció del partit. Serà el secretari del 
president de la Diputació de València, Manuel 
Girona Rubio en el primer mandat democràtic (1979-1983). 
Jacobo Muñoz Veiga, després de passar pel PSV s'afiliarà al PCE, partit del qual 
serà després un dissident. Vinculat a Catalunya, serà el promotor en els anys 70 de 
la revista Materiales. Es, sense dubte un dels teòrics més significats de l'época, i 
jugarà un paper clau a l'hora de dissenyar el que s'anomenà la política d'aliança 

                                                 
     340 A causa de l'extensió del treball no ens ha estat possible incloure la participació de la casa de Catalunya en la 

conformació del neo-valencianisme. Conferències, reunions, audicions musicals i exposicions de pintura 
trobaran un lloc d'expressió en aquest local gràcies a Santiago Ninet, Miquel Tarradell, Vilarrasa i altres dels 
directiu de l'entitat. Com a conseqüència de les polèmiques i els aldarulls de carrer de la transició, la casa de 
Catalunya desaparegué de la ciutat de València en 1977. 
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entre les forces del treball i la cultura que desenvoluparà el PCE a principis dels 
anys 70. 
 
Josep Francesc Puertas Domingo, estudiant de Ciències (1962-1967), fou delegat 
de curs i del SDEUV de la seua Facultat de 1965 a 1967, 
membre del Comité Central del PSV i un dels estudiants 
més actius del Districte. En gener de 1967 fou un dels 
primers detinguts com a conseqüència del Congrés 
d'Estudiants de València i va ser empresonat. En 1967 
ingressà en el PCE i més tard en el Partit Comunista 
Internacional (PCI), formació que abandonarà en 1969. 
Catedràtic de Matemàtiques en Ensenyaments Mitjans  fou 
sotmés a una dura persecució policial de la Brigada Político 
Social amb motiu del suicidi d'un company (Vicent Arrue), 
i expulsat del cos docent en 1975. Fou acusat de comunista, 
nacionalista i de perillositat social, sense que durant la 
democràcia fóra rehabilitat. En 1992 milità en Esquerra 
Republicana de Catalunya (341). Va morir en 1994. 
 
 
José Rodrigo Huerta abandonà el PSV en 1968 
per a crear junt a Ernest García, Jesús Sanz i altres 
el grup d'acció i reflexió conegut com els 
"Camilos" (per Camilo Cienfuegos, revolucionari 
cubà dels anys 50). S'integrà en 1971 en 
l'agrupació d'intel.lectuals i artistes del PCE, per a 
ser un dls seus impulsors. En la transició 
gestionarà algunes iniciatives culturals i serà el 
gerent del setmanari progressista Valencia 
Semanal. Durant els anys 80 i principis dels 90 ha 
estat l'agent comercial del pintor Ripollés, "el 
beato Ripo". 
 
 
Rafael Menezo, farmacèutic, serà un dels militants del posterior 
PSPV que no s'integrarà en el PSPV-PSOE i passarà a 
promoure diverses plataformes nacionalistes a Castelló fins a 
militar a la UPV. 
 
 
Pedro Zamora s'incorporarà professionalment a la política des 
de la seua militància posterior al PSV: el PCE. Des de la seua 
entrada ocuparà tot tipus de responsabilitats fins a arribar a ser 
durant alguns anys el secretari general de l'organització 
comunista al País Valencià. L'activitat política el durà a ser 
càrrec públic pel PCE primer, i més tard per Esquerra Unida del País Valencià. Fou 

                                                 
     341 Dades procedents de l'entrevista amb Benito Sanz, setembre de 1992. 
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concejal i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de València en el període 1979-1983, 
després del pacte PSPV-PSOE amb el PCPV-PCE. Repetí en les llistes del PCPV 
en 1983. Des de 1987 és diputat en les Corts Valencianes per Esquerra Unida del 
País Valencià, coalició on s'integra el PCPV-PCE. 
 
"Els professionals". 
 
Joan Francesc Mira i Casterà (València, 1939). Doctor en Filosofia i Lletres, 
antropòleg, hel.lenista, novel.lista, assagista i col.laborador habitual en els mitjans 
de comunicació. Fou catedràtic d'Institut a Castelló de la Plana, i en l'actualitat és 
professor de la Universitat Jaume I de Castelló. Ha estat autor de Els valencians i la 
terra. Un estudi d'antropologia social al País Valencià (1974), del manual de 
gramàtica Som (1974), amb nombroses edicions i Introducció a un país (1980), 
Població i Llengua al País Valencià (1980). 
 
Com a novel.lista ha publicat El bou de foc (1974), el recull de narracions Els cucs 
de seda, premi Andròmina l'any anterior i El desig dels dies (1981). Ha recollit les 
seues col.laboracions en prema i revista en el llibre Punt de mira (1986). Ha 
guanyat el premi d'assagi Joan Fuster en l'edició de 1984, amb Crítica de la nació 
pura (1985) i el premi dels lectors de la revista El Temps amb la novel.la Els 
treballs perduts (1989). 
 
 
Joan Josep Pérez Benlloch, periodista, es dedicà al periodisme després d'eixir del 
PSV i es vinculà al món de la premsa i la publicitat al costat de Vicent Ventura, un 
dels seus grans amics. Participà en el projecte de SIGMA S.A. i fou el director del 
diari d'Alacant. En 1973 fou, junt a Ventura i Màrius Garcia Bonafé, un dels 
creadors dels GARS, i en 1974 del primer PSPV, partit al qual donà el nom per a 
abandonar-lo en 1976. Fou un col.laborador habitual de la revista Dos y Dos. 
Mestre de periodistes, ha estat el director dels intents no reixits de consolidació de 
diverses plataformes de premsa progressista a València, en els projectes del Diario 
de Valencia i de Notícias al Día. Articulista i escriptor, col.laborador de la revista 
El Temps i del diari Levante-EMV, en l'actualitat es troba vinculat a l'equip directiu 
del nou Consell d'Administració del València Club de Futbol. 
 
 
Manuel García García fou sempre un 
personatge singular. Després d'haver 
militat en el PSV, serà un activista del 
SDEUV, i ingressarà en el PCI en 1967. 
Formà part del grup conegut com els 
"Camilos", essent el màxim difusor de la 
revolució cubana a València. Els seus 
contactes amb l'embaixada cubana van 
fer que de forma semiclandestina es 
projectara el cinema cubà als cineclubs 
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(342) i col.legis majors. A través de Manuel García i dels seus contactes a Cuba i a 
l'embaixada van arribar les obres de Marx, Engels, Lenin, el "Che" Guevara i 
discursos de Fidel Castro; revistes com Tricontinental, Casa de las Américas, 
Gramma, Pensamiento crítico, OCLAE, etc. En 1976 ingressà en el PCE, passant a 
formar part del poderós grup de la cultura vinculat al PCPV-PCE dels anys 70. 
 
 
Enric Jordà es dedicarà a la psiquiatria, sent un dels responsables de la qüestió a la 
Diputació de València. Ha publicat diversos textos sobre assumptes psiquiàtrics. 
Miquel Vilar ha estat director del Museu d'Art Contemporani de Catalunya. 
Victor Navarro Brotons serà catedràtic d'Història Social de la Ciència. El metge i 
poeta Emili Rodríguez Bernabeu continuara vinculat al nacionalisme cultural. Ha 
col.laborat a la Revista de Catalunya, i té publicat el llibre Alacant contra València 
(1994). 
 
 
Adela Costa i Ferran Zurriaga, mestres els dos, es vincularan als moviments de 
renovació pedagògica i de l'ensenyament en valencià que comencen precissament 
el mateix any de la dissolució del PSV. Ferran Zurriaga Navarro abandonarà la 
política activa i la militància pública. En el seu currículum professional trobem el 
seu pas com promotor de la secció de pedagogia de Lo Rat-Penat, mestre 
especialitzat en pedagogia terapèutica. Fou col.laborador de l'Enciclopèdia 
Catalana, professor de valencià i un dels pocs membres del grup amb antecedents 
familiars en el valencianisme, ja que un oncle seu fou mestre i amic de Carles 
Salvador. 
 
Zurriaga animarà la constitució de l'esmentada secció de Pedagogia i tractarà de 
lligar sempre la qüestió de la renovació pedagògica amb l'ensenyament del 
valencià. L'any 1968 encapçalarà junt a Adela Costa i Enric Alcorisa (343) la creació 
de l'escola Tramuntana. Zurriaga també estarà darrere del butlletí afí al PSV, 
Escola, naixcut de les reunions setmanals d'un grup de mestres a Lo Rat Penat. 
 
Ferran Zurriaga ha obtingut el premi Adolf Pizcueta 1994. 
 
 
Enric Tàrrega Andrés és, sense cap dubte, un dels personatges polítics més 
singulars de tota aquesta època per la seua trajectòria. Fill d'un xicotet industrial 
vinater laic i republicà de Xirivella, assistirà des de molt jove als cursos de llengua 
valenciana de Lo Rat Penat, i junt a d'altres companys organitza una distribuïdora 
de llibres en valencià. En 1958 forma part d'un grup valencianista-marxista que 
fundà el Front Marxista Valencià, desaparegut en 1963. Més tard entra en el PSV. 

                                                 
     342 Els contactes de García amb Antxon Eceiza, director de cinema basc i amic d'Alfredo Guevara, director del 

ICAIC, organisme del cinema cubà, van afavorir la cessió gratuïta de les pel.lícules. D'eixa forma es veuran 
de 1969 1 1975 a València pel.lícules com "Lucía", "Manuela", "La última carga del machete", "Hanoi bajo 
las bombas", "Che", etc. En la difusió participaran els germans Sebastià, després empresaris dels cinemes 
d'"Arte y Ensayo". 

     343 Enric Alcorisa serà el cap de llista del Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional (PSAN) en les eleccions 
municipals a la ciutat de València de 1979. 
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Tàrrega sempre estigué molt vinculat a les Joventuts de Lo Rat Penat (formant part 
inclús de la seua directiva almenys en 1959), la societat coral El Micalet, i 
l'organització de tertúlies i aplecs. En 1975 encapçalarà un dels grups convergents 
anomenat Agrupament Socialista Valencià (ASV) o grup "El Micalet", que 
s'integrarà en el que serà Convergència Socialista, més tard PSPV. Tàrrega serà 
multat en dues ocasions, i serà per tres voltes detingut, passant alguns mesos en la 
presó. Més tard abandonarà el PSPV i s'integrarà de forma estable en el PSAN. En 
les darreres eleccions europees (1994), Enric Tàrrega signà un manifest col.lectiu 
recolzant la candidatura CiU-UPV. 
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5. Raons de la importància del PSV en la 

història del País Valencià. 
 
Tot i que encara siga certa l'afirmació de Pérez Moragon de que: "La història del 
Partit Socialista Valencià és un tema a estudiar i sobre el qual s'ha escrit d'una 
manera massa inconcreta" (344), el ben cert i paradoxal és que tots els estudis i les 
anàlisis del franquisme coincideixquen en ressaltar la importància del fenomen 
polític del PSV. 
 
Aquest va ser un dels primers motius que ens confirmà que el dedicar un assaig a 
un partit d'unes desenes de persones no era un treball ridícul, insignificant 
intel.lectualment o poc irrellevant. La brillant trajectòria posterior dels militants 
acreditaria un interés suficient i ens estalviaria més explicacions, però en aquest 
apartat volem "explicar-nos" de forma extensa les raons de la coincidència entre els 
estudiosos en què el PSV siga una fita significativa en la nostra història recent. 
 
Així, i per posar només uns exemples, Teresa Carnero i Jordi Palafox (345) 
consideraran la creació del PSV com una de les passes remarcables del procés de 
mobilització i canvi social que naix en els "cercles culturals minoritaris" a partir de 
la influència del llibre de Joan Fuster Nosaltres, els valencians. En el mateix sentit 
d'atorgar un paper destacat o emblemàtic al PSV s'han pronunciat Lluís Aguiló 
Lucia (346), Ismael Saz (347) o Fermí Rubiralta (348). 
 
 
5.1 El retard de l'oposició política al franquisme. 
 
Vicent Peris i Guillem Sorolla formulaven una pregunta en 1972 que encara no ha 
tingut resposta: 
 
"El País valenciano parece ausente de la geografia de la Resistencia. (...) ¿Cómo 
explicar la ausencia política de una zona de unos tres millones de habitantes, con 
una ciudad de seiscientos mil y varios núcleos industriales, una zona en la que el 
Frente Popular gané en sus cuatro circunscripciones, una zona que hizo y perdió la 
guerra del lado republicano" (349). 
 
Una de les primeres reflexions que farem és el constatar que en comparació a altres 
territoris de l'Estat, al País Valencià els primers nuclis d'oposició al franquisme 
tindran un retard considerable en aparèixer. El franquisme entre nosaltres tingué un 
arrelament molt més sòlid del que puga semblar. Se'n sabrà molt poca cosa de 

                                                 
     344 Pérez Moragon, "Premsa clandestina...", loc.cit. p. 59. 
     345 Teresa Carnero i Jordi Palafoz, Creixement, politització i canvi social. 1790/1980. Ed. Alfons el Magnànim. 

IVEI. València, 1990. p. 
     346 Lluís Aguiló Lucia, "Las fuerzas políticas en el franquismo", dins Nuestra Historia, Ed. Aramo, València, 

1980. 
     347 Ismael Saz, "El franquisme", dins Història del País Valencià, vol. V. Ed. 62. Barcelona, 1991. 
     348 Fermí Rubiralta, op.cit. p. 46. 
     349 Vicent Peris i Guillem Sorolla, "El País valenciano,,,", loc.cit. 
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nuclis monàrquics encara que foren marginals, ni del republicanisme històric o el 
conservadurisme catòlic. Ni els socialistes ni els comunistes tindran una capacitat 
apreciable per a constituir-se políticament. Ens sembla que el problema del 
valencianisme i les seues relacions i fractures amb la privativa tradició política serà 
un problema comú a quasi totes les grans formacions polítiques i de partit. Estudiar 
aquesta "desolació" política ens allargaria massa el treball, però ens hem decidit a 
apuntar la idea perqué això ens serveix per a ressaltar encara més el que suposarà la 
irrupció d'aquesta nova generació en el marc de l'esquerra i del valencianisme. 
 
5.2. La interpretació de l'esquerra: Ramir Reig i la vinculació del 
valencianisme al moviment obrer. 
 
"Convé aclarir que, de la mateixa manera que el Barça és molt més que un clu, el 
PSV va ser molt més que un partit. I també una mica menys. Molt més perqué era 
el partit de referència del desvetllament valencià, el nucli aglutinador, fins i tot 
d'aquells que no hi van pertànyer mai. (...) Però el PSV fou també menys que un 
partit, no solament pel tipus d'organització, sinó també per la manca d'un programa 
clar, d'una estratègia i d'una tàctica" (350). 
 
Una de les primeres i més suggerents anàlisis sobre el PSV la realitzarà en plena 
transició (1978) i des dels plantejaments comunistes, Ramir Reig. L'autor, molt 
vinculat a CC.OO., tractarà de reflexar el procés de convergència que el franquisme 
impulsarà entre el moviment obrer i el moviment valencianista. Ramir Reig ha estat 
un dels pocs intel.lectuals que ha reflexionat sobre les tradicions i mitologies 
polítiques contemporànies i la seua valor actual com a explicació sobre els actuals 
fenomens polítics. Per a Reig, les "derivacions" de la tradició populista, del 
valencianisme foral i municipal, o de la tradició autonomista i del blasquisme 
"encara estaran molt arrelades" (351). El populisme blasquista, sobre el qual ell n'és 
un dels principals estudiosos, es convertirà en un lerrouxisme limitat "a les 
aspiracions de la petita burgesia i artesanat tradicional i d'origen valencià" (352). 
 
El franquisme al País Valencià, sense una estratègia repressiva a la catalana actuarà 
de forma letal entre nosaltres, perqué interromprà el procés republicà d'"auto-
definició" (353). Eixa serà la causa de la debilitat del valencianisme polític i de que: 
"El valencianisme residual de les classes subalternes [siga] l'única cosa que resta 
com a imatge de la memòria col.lectiva (354). 
 
Si Vicent Franch denominava a Document 88 (355) com a desmemòria i 
trivialització del valencianisme els efectes del període franquista, Ramir Reig 
descriurà la tàctica utilitzada pel règim sobre el valencianisme per a evitar un "estat 

                                                 
     350 Ramir Reig, "El moviment obrer i la recuperació nacional del País Valencià", dins Nous Horitzons, núms. 47-

48, octubre-novembre 1978, dossier "Fet nacional i Països Catalans". 
     351 Ramir Reig, loc.cit. p. 87. 
     352 Ramir Reig, loc.cit. p. 88. 
     353 Ramir Reig., loc.cit. p. 88. 
     354 Ramir Reig, loc.cit. p.89. 
     355 Vicent Franch, "Memòria històrica i consciència nacional comunitària", dins Document 88, València, 1988. 

ps. 13-81. 
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de consciència resistent" com un procés de "desfiguració" (356). El franquisme 
tractarà de manipular el valencianisme i impedir el reagrupament i la consciència 
resistent convertint-lo en un valencianisme "degradat i emotiu" (357). La 
conseqüència d'això -no oblidem la data en què es redacta el treball, 1978- serà la 
conversió del valencianisme residual en un populisme, en el "valencianisme 
populatxer i radical-municipal" (358). 
 
En la descripció del procés de degradació de la convivència civil que estava 
començant a viure's a causa de les polèmiques identitàries, el paper del PSV segons 
Reig fou el d'intentar un ruptura en la producció ideològica del franquisme a través 
de la connexió entre el PSV i la creació de CC.OO. La participació d'Enric Tàrrega 
i Vicent Ventura en l'acte fundacional de les CC.OO. serà per a Reig "un signe de 
la voluntat dels valencianistes d'unir-se al moviment obrer" (359). 
 
Els intents de vinculació dels nous valencianistes al moviment obrer seran avaluats 
molt positivament, com una de les consecucions més importants de l'actiu polític 
del PSV, tot deixant ben clar que Reig acusarà el PCE dels anys 60 de no haver 
sabut aliar-se amb els "nous valencianistes dels anys 60" per al pacte per la 
llibertat,ja que això haguera comportat incloure "el problema valencià en la lluita 
per la democràcia" (360).  
 
En les relacions tormentoses entre el PSV i el PCE que ja hem anat comentat al 
llarg del treball, Ramir Reig trobarà la mateixa "confusió" del PSV de què parlava 
Josep Pallach. La confusió del PSV és el que el féu ésser "menys que un partit", per 
no tenir ni "programa clar", ni "estratègia", ni "tàctica". Des de l'esquerra, Ramir 
Reig atribuirà als "dimonis familiars" del PSV ("la compulsió obsessiva de tots els 
grups per estar a l'esquerra del PC" i la discussió en pla "passatemps teòric" sobre 
l'existència o no d'una burgesia valenciana) els arguments que bloquejaran una 
col.laboració més ampla amb el PC i CC.OO. i el tancament del PSV i de tot els 
socialisme valencianista posterior "a una base social més àmplia, és a dir, a la 
clientela moderadament autonomista dels pobles constituïda per capes mitjanes 
baixes" (361). 
 
5.3. La interpretació dels hereus del PSV. Els plantejaments duals: "Fer país" 
o "Fer política". 
 
La interpretació del fenomen polític del PSV que realitzarà anys després l'actor 
secundari en el PSV Alfons Cucó, incidirà molt en els aspectes generacionals del 
grup. El PSV, per a Cucó: "fou un col.lectiu generacionalment molt homogeni que 
solament en casos molt especials com el de Vicent Ventura, i encara en época 

                                                 
     356 Ramir Reig, loc.cit. p. 90. 
     357 Ramir Reig, loc.cit. p. 91. 
     358 Ramir Reig, loc. cit. p. 92 
     359 Ramir Reig, loc.cit. p. 93 
     360 Ramir Reig, loc.cit. p. 89. 
     361 Ramir Reig, loc.cit. p. 96. 
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relativament tardana com fou la seua tornada després de l'exili produït pel 
contubernio (c) de Munich (cap a 1964 aproximadament) arribà a trencar-se" (362). 
Josep Vicent Marqués corroborarà aquesta versió de l'homogeneïtat generacional i 
la data de l'ingrés de Ventura. Com que aquest tenia d'edat "los cuarenta justos, 
pero como el más viejo de los militantes era Quico Mira, que no creo que hubiese 
cumplido aún los treinta, bromeábamos sobre la posibilidad de que el PSV creara 
unas Senectuts, para él y quizás para Fermí Cortés y algún amigo suyo" (363)  
 
Aquest col.lectiu generacional llançat en la joventut a fer política sense saber dels 
seus antecedents, sense models ni història ni pares, d'acord amb la fòrmula d'Yvars, 
agruparà per a Cucó una esquerra que no ha viscut la guerra. No són els perdedors 
del conflicte bèl.lic. Al contrari, provenen en molts casos de famílies benestants: no 
tenen afusellats en la família ni detencions o empresonaments. Aquests joves amb 
una "certa consciència generacional", però poca "estabilitat ideològica", ambigüitat 
i heterogeneïtat nacional, destacaran molt més per l'activisme político-cultural a la 
Universitat que per la "reflexió ideològica" (364). 
 
Les mancances ideològiques seran les que els condueixquen a un "pancatalanisme 
instintiu i poc reflexionat" (365). Alfons Cucó atribuirà la desaparició del PSV a la 
pluralitat ideològica d'aquell grup generacional, a la manca de referents ideològics 
sòlids, però també a la "càrrega biogràfica" del grup i a les difucltats de 
convivència entre "els fusterians, més o menys purs", i aquells militants que 
voldran dedicar-se a la política, entre "els polítics de l'idioma (...) i els sectors 
marxistes radicals amb tendències proletàries o de proletarització" (366). 
 
Les fractures entre "polítics" i "activistes" de la cultura, "esquerrans" i 
"nacionalistes" seran les que expliquen la consumpció del grup generacional. El 
col.lectiu que encapçala Eliseu Climent optarà per la tasca genèrica de "fer país", 
gràcies a les "energies alliberades per la desaparició del PSV" (367). 
 
La incorporació del valencianisme al discurs de l'oposició: la valencianització 
de l'esquerra. 
 
A pesar de les incompatibilitats, mancances i defectes interns del PSV, hi haurà per 
a Cucó un conjunt d'actius que caldria  conssignar en l'actiu del PSV. En primer 
lloc, el PSV serà el partit que promoga i pose damunt de la taula per primer cop 
després de la guerra una certa "rebel.lia autòctona". A més, el PSV serà el partit que 
acabe aconseguint una "valencianització --superficial si es vol, però no per això 
menys real- de l'esquerra en el seu conjunt" (368). 
 

                                                 
     362 Alfons Cucó, op.cit. p. 272. 
     363 Josep Vicent Marqués, "Vicent Ventura", Levante-EMV, 15-5-1994. 
     364 Alfons Cucó, op.cit. p. 270. 
     365 Alfons Cucó, op.cit. p. 271 
     366 Alfons Cucó, op.cit. p. 305. 
     367 Alfons Cucó, op.cit. p. 306. 
     368 Alfons Cucó, op.cit. ps. 309-310. 
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Per al mateix autor, espectador privilegiat i participant interminent en el procés, 
sense uns impulsos renovadors estrictament valencianistes d'una certa entitat el País 
Valencià hauria restat completament al marge d'un reconeixement -el que fos- de la 
seua personalitat, perqué les forces de l'oposició política al franquisme encara es 
trobaven molt condicionades per unes actituds que provenien d'un centralisme 
ancestral" (369). 
 
La "revitalització" del problema valencià i el plantejament de la qüestió com un 
asumpte "polític" lligat a la lluita per la democràcia serà una de les apostes que el 
PSV aconseguirà incorporar al discurs polític de l'oposició. Per a Cucó, els esforços 
d'aquella generació serviran per a valencianitzar l'esquerra. 
 
De tota manera, el doble rostre del PSV també estava present en les relacions entre 
els valencianistes i l'esquerra de l'oposició. Si per als primers, com ja hem dit, el 
socialisme era l'amable teló de fons, la qüestió nacional per a una gran part de 
l'esquerra serà una manera com una altra d'erosionar el règim. Com dirà Vicent 
Alvarez a propòsit de l'actuació del FLP, la qüestió nacional es plantejarà per 
l'esquerra radical per a "contribuir a politizar el ambiente" (370). 
 
Amb la nova generació, i l'aparició de les formacions polítiques que seran 
l'expressió del socialisme nacionalista -el MSCC, ASV i el PSV- es produeix la 
irrupció d'una nova forma d'entendre el nacionalisme associada a l'esquerra, 
vinculada al socialisme i clarament posicionada en l'oposició. El neovalencianisme 
del PSV serà antifranquista, contrari al règim i defensor de les llibertats 
democràtiques. 
 
El nou socialisme nacionalista s'estructura des dels seus incis com una organització 
clandestina. Fins el moment de l'aparició d'aquella generació, i llevat del breu 
parèntesi del modest intent del Front Marxista Valencià, no existia cap força cívica 
ni política activa lligada a la tradició valencianista que es proclamara contrària a la 
dictadura i que al mateix temps es presentara com a nacionalista i socialista. 
 
El nacionalisme valencià d'oposició havia naixcut cristià com a Moviment Social-
Cristià de Catalunya, i es transformava poc després en socialista. Era un fet 
novedós en la política valenciana. Fins els anys 60, tots els partits i les 
organitzacions de l'oposició democràtica eren estatals, i València era una part del 
"tot", una "sucursal". En aquest sentit, la creació del PSV i de l'ADEV tindran una 
connotació política original, en ser organitzacions autòctones, sense cap tipus de 
vinculació amb els partits i sindicats d'àmbit estatal. La insistència en la creació 
d'organitzacions pròpies i privatives del País Valencià, inaugurarà una nova tradició 
que obligarà els altres partits a haver de definir-se i pronunciar-se davant del 
problema valencià. 
 
El PSV creixerà al marge del socialisme estatal del PSOE i profundament marcat 
per les experiències i evolució política de Catalunya. El PSV contribuirà de forma 

                                                 
     369 Alfons Cucó, op.cit. p. 311. 
     370 Vicent Alvarez, loc.cit. p.53. 
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decisiva en el Districte Universitari de València en la lluita contra el Sindicato 
Español Universitario falangista, així com a crear l'alternativa: el Sindicat 
Democràtic d'Estudiants Universitaris de València (SDEUV). Durant el període 
que va de 1962 a 1965, el socialisme valencianista hegemonitza la lluita contra el 
SEU a la Universitat de València. 
 
A més, el socialisme valencianista o el valencianisme socialista es convertirà en 
una autèntica escola de formació de quadres polítics. Un sector molt concret de 
militants del PSV "entrarà" en política i jugarà un paper destacat després de 1975, a 
conseqüència d'haver passat pel PSV i els seus precedents polítics. La curta història 
del partit no serà un obstacle per a que la desaparició orgànica implique la 
desaparició ideològica ni els programes polítics que defensava el PSV. 
L'autodissolució d'aquell primer precedent esquerrista de vinculació del 
valencianisme a l'esquerra i a l'antifranquisme impregnarà de la sensibilitat 
"valencianista" o autonomista a una gran part de les noves forces polítiques dels 
anys 70. 
 
L'intent de creació d'una nova tradició nacionalista valenciana de signe modern, 
progressista i socialista contribuirà a que les reivindicacions autonomistes dels anys 
70 i la construcció del procés autonòmic pugueren comptar amb uns precedents, 
programes, ideologies i projectes que sense experiències com la del PSV hagueren 
tingut dificultats de connexió. Fer aparèixer la qüestió del valencianisme com un 
problema de la nova etapa democràtica serà una de les virtuts del PSV. 
 
 
5.4. La versió dels protagonistes. 
 
En l'opinió del cap dels qui optaren per la tesi de "fer país", Eliseu Climent, el Partit 
Socialista Valencià fou primer que res un "laboratori polític" d'entrada en la lluita 
antifranquista, i el lloc on es van posar les bases d'un nacionalisme renovat al País 
Valencià, després del fracàs del valencianisme dels anys trenta". 
 
Per a Climent, el PSV i els seus condicionant donaren com a lloc una organització 
que no pogué "que no podia competir, ni en experiència ni en mitjans, amb les 
organitzacions estatals". 
 
La influència del PSV tindrà dos vessants: "la influència personal de militants que 
anaren a unes altres formacions polítiques, comptant ja amb una ideologia 
adquirida en tot allò que es refereix a la qüestió nacional; i, en segon lloc, el ressò 
posterior del PSV com a punt de referència que va connectar després amb el PSPV, 
amb el PSAN; i que segueix sent útil en molts aspectes (371). 
 
Sense el PSV per a Climent "la història recent del País Valencià hauria estat 
distinta, més sucursal, menys reivindicativa nacionalment". Les qüestions 
plantejades per les Declaracions i manifestos d'aquella nova generació, "han passat 

                                                 
     371 Declaracions d'Eliseu Climent a Benito Sanz. octubre de 1987. 



Benito Sanz Díaz / Miquel Nadal Tàrrega 

 

 223

a formar part del patrimoni general, acceptades, refusades o simulables i 
desvirtuades" (372). 
 
Per últim, el PSV tindrà una gran importància pel fet d'haver estat "la primera 
demostració pràctica de necessitat de crear organitzacions polítiques 'd'obediència 
valenciana', independents de les estatals. Això, més tard, va passar a d'altres 
formacions polítiques, si bé molt sovint com a simple cobertura retòrica, perquè la 
sola operació d'afegir 'PV' a unes determinades sigles, significa, en general, ben 
poca cosa, com l'experiència immediata ens demostra de manera suficient" (373). 
 
La valoració positivíssima de l'experiència del PSV a pesar de totes les fractures i 
incoherències internes també serà una constant en les exposicions de José Rodrigo, 
Ricard Garrido o Josep Vicent Marqués. Per al primer, la principal aportació 
política i ideològica del PSV fou la nacionalista, ja que al si del partit: "es van 
elaborar conceptes de convivència social que després han tingut una certa 
continuïtat en altres partits i formacions polítiques i en fets socials concrets que els 
partits centralistes no han pogut el.ludir. La reivindicació lingüística, la 
compatibilitat entre la idea cultural dels Països Catalans i el fet polític diferenciat de 
la nostra comunitat respecte de Catalunya, el desig de recuperació cultural i 
històrica no serien el mateix sense l'existència del Partit Socialista Valencià" (374). 
 
Per a Ricard Garrido, la influència del PSV es perllongarà durant molts anys, fins el 
punt de convertir-se en un guardó de prestigi. Arribaria a dir-se en l'época que: "No 
es podia fer política sense fer una certa professió de fe nacionalista, o de que per a 
dedicar-se a la política al País Valencià feia falta haver estat un escindit o un ex-
membre del PSV" (375). 
 
Per últim, Josep Vicent Marqués, un dels "agermanats" que més criticarà els errors 
teòrics i pràctics del PSV, considerarà com una de les virtuts del PSV que caldria 
reconèixer és: "la seua extraordinària eficàcia com a front genèricament d'esquerres 
i nacionalista, la seua capacitat de sensibilitzar una generació o bona part d'ella" 
(376). 
 

                                                 
     372 Declaracions d'Eliseu Climent a Benito Sanz, octubre de 1987. 
     373 Declaracions d'Eliseu Climent a Benito Sanz, octubre de 1987. 
     374 Entrevista amb Benito Sanz, 1987. 
     375 Entrevista amb Benito Sanz, 1987. 
     376 Josep Vicent Marqués, "La fi del Partit...", loc.cit. 
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5.5. Una certa interpretació "arriscada" de la generació del nou 
valencianisme. 
 

"En 1960, nous avons voulu recommencer à neuf, comme si nous 
n'avions rien été. Désormais, nous pouvions repartir de zéro. 

Désormais, nous serions un tout nouveau peuple, entrant dans 
l'ére de la liberation des peuples." (377) 

 
Michel Morin [a propòsit del cas del Quebec]. 

 
En 1966, el llavors col.laborador assidu de Serra d'Or Lluís Aracil, introduïa en la 
valoració dels anys anteriors i en la descripció de l'efervescència generacional 
encetada l'any 1959 la sensació d'haver-se viscut i haver-se arribat a un "punt 
d'inflexió històrica". Els esdeveniments que hem anat descobrint tindran unes 
conseqüències importantíssimes en la conformació de la imatge de la identita 
valenciana i la història política valenciana més recent. 
 
Alguna de les conseqüències seran positives. L'associació del nou valencianisme a 
l'antifranquisme i el contingut radical del nacionalisme, dotaran aquest d'una imatge 
externa de modernitat, de viure el signe dels temps i el present allunyant de la 
percepció del "grup" ideològic tota possible acusació de moviment retardatari o 
lligat a la conservació del passat. També serà positiva la capacitat d'aquest grup 
d'haver sabut combinar i conjugar el valencianisme amb altres discursos polítics, a 
altres reivindicacions. En aquest cas, la companyia esquerrista encetarà un itinerari 
erràtic de recerca dels millors aliats sense resoldre la coherència del valencianisme 
ni preocupar-se per posseir una imatge centrada en si mateix. 
 
Una de les característiques més evidents del grup serà la dedicació predominant al 
treball pràctic i d'implantació i la plena coincidència amb les aspiracions juvenils de 
tota una generació, deixant de banda el marc concret de la nació o la pàtria 
reivindicada que configurarà la seua apertura al món des del valencianisme i la 
plena consciència que els elements de la identitat havien de comptar, eren d'esment 
obligat (378). 
 
Però també és precís fer referència a alguns dels elements que podrien incloure's en 
el passiu del grup. I en aquest passiu hi haurà mancances que la voluntat crítica ens 
veda amagar. Encara que ser justos retrospectivament siga ben fàcil. Els moments 
posteriors a 1968 que tanquen una etapa "político-universitària" donen pas a una 
magnífica generació universitària. La creació de la Facultat de Ciències 
Econòmiques, el I Congrés d'Història del País Valencià, tot l'allau de llibres i 
estudis que es llancen al carrer amb voluntat d'estudi i de coneixement de la realitat 
valenciana són fites que amostren la voluntat de coneixement i transformació 
d'aquella generació il.lusionada amb un temps en què semblava que tot anava a ser 
possible. 
                                                 
     377 Michel Morin, "L'autre Amérique", vice-versa (c), 27, décembre 1989, p. 7-11. Citat per Jocélyn Létourneau, 

loc.cit. p. 774-775. 
     378 Si ens fixem sobretot en la capacitat actual del nacionalisme, en cap moment de la història del valencianisme 

ha estat més clara la vinculació entre l'esdevenidor i les aspiracions de la joventut més inquieta i dinàmica. 
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Però a la reflexió acadèmica curricular li va faltar la reflexió teòrica, la reflexió dels 
polítics sobre tot el que estava passant i s'acostava: la fi del franquisme. La 
"xamba" genètica que va permetre l'aparició de la generació dels seixanta es va 
allargar poc a poc i els universitaris van haver de jugar a polítics. La manca de 
contrastos reals i de captació de les percepcions de la societat encetà una dinàmica 
perillosa d'exculpacions i de recerca de culpables externs. 
 
Centrant-nos més en els aspectes que fan al.lusió a la "tria" dels límits, l'espai 
nacional a reivindicar, podem assajar una descripció del que passà. El trencament 
amb la tradició del valencianisme, una tradició que s'estudia tardanament, en 1971 
(379), provocarà un deliberat abandó del capital simbòlic del valencianisme. Ha hem 
vist en la primera part quin era el judici del valencianisme que Fuster traslladarà als 
joves turcs de les aules del carrer de la Nau. 
 
Eliseu Climent declarava en els anys 70 que: "El valencianismo y el catalanismo no 
tienen aquí, prácticamente, antecedentes históricos. Fuster, Raimon y los 
intelectuales, lo han hecho progresista y hay que contar con ello" (380). Valerià 
Miralles pel seu compte afegia en la mateixa entrevista les dificultats culturals per a 
la consolidació d'una classe lectora "en català": "lo que hay son hijos de una clase 
que de momento están intelectualizados, se encuentran nerviosos y quieren jugar a 
hacer izquierdismo y catalanismo" (381). 
 
La mixtura "nerviosa" de l'antifranquisme entre esquerrisme i catalanisme, i 
l'assumpció apressada de la manca d'antecedents històrics i legitimitat històrica del 
valencianisme, anunciaven greus conflictes que no tardarien a plantejar-se. Els 
estudis sobre el valencianisme, la recuperació de personatges i de memòries 
parcials no es faran de manera honesta, assumint les contradiccions i les 
incoherències. Els límits del que caldrà considerar "correctament" com a 
valencianista s'empetitirà i els límits del que es constitueix com a horitzó del grup 
seran cada vegada més reduïts. Només serà valencianista si i en la mesura que 
coincideixca amb els interessos polemístics de cada moment i les característiques 
del model originari (382). Eixa actitud políticament restrictiva coincidirà amb una 
ingent capacitat de treball, desperdici d'esforç i passivitat per a la rectificació i 
modificació de les pautes d'implantació en la societat. 
 
La ubicuïtat del valencianisme, la simultaneïtat en el treball i en el militàncies 
donarà més ressó social i civil que el que la força electoral i la implantació real 
acrediten. A més, d'això s'instal.larà en l'imaginari col.lectiu del valencianista la 
consciència perillosa de ser un "cas" únic (383). 
                                                 
     379 1971, és la data de la publicació del llibre d'Alfons Cucó, El valencianisme polític. 
     380 Soriano Bessó, op.cit. p. 
     381 Soriano Bessó, op.cit. p. 
     382 El darrer i més depurat exemple de l'actitud restrictiva respecte del passat pot trobar-se en el llibre d'Antoni 

Mollà La utopia necessària on el nacionalisme té la seua data fundacional en 1962. Tota la tradició anterior 
apareixerà qualificada com meritoris precedents que no poden ser qualificats com a nacionalisme. Al pas que 
anem i amb llibres com l'esmentat, el nacionalisme -més que una utopia- va camí de convertir-se en una 
ucronia. 

     383 D'alguna manera s'hauria d'analitzar la manca de vocació externa i de discursos comparatius del 
valencianisme amb d'altres societats. Bandejar del valencianisme eixa actitud -amarga i ingènua alhora- de 
ser un cas únic en el món ens proporcionaria moltes sorpreses. Sobre la manca de vocació viatgera en la 
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5.6. El cas dels triumfadors: ¿Per qué no comparar-nos amb el Quebec? 
 
Sent més seriosos, podem aprofitar les reflexions que sobre el Quebec dels anys 
seixanta han fet els investigadors autòctons (384) i aplicar-les al nostre cas, que 
tampoc no té perqué ser un cas espectacular. Al contrari del que succeirà en el cas 
de la societat quebequesa dels anys 60, la generació del nostre estudi al País 
Valencià (i ho diguem amb la més gran de les amabilitats) assistirà al fracàs de la 
seua afirmació tecnocràtica com a comunitat hegemònica en l'espai públic i polític 
valencià. L'operació històrica, memorial i identitària d'un procés de modificació i 
reinvenció del grup (la historicitat es confecciona en un text narratiu i icònic) no 
triumfarà una vegada arribe la democràcia. 
 
El procés que s'enceta amb la "revolució tranquila" per la construcció del mite d'un 
"Québec moderne" des dels anys 50 buscarà proporcionar la societat del Quebec 
evidències culturals, interpretacions integradores, models exegètics i formes de 
solucionar els problemes. Com dirà Létourneau: "L'année 1960 reste une date 
marquante, un grand moment de basculament collectif (an epoch-making fact), 
mais bien des nuances sont introduits dans le schéma général qui présente l'avant -
et l'après- Revolution tranquille comme étant deux séquences antinomiques du 
développement du Québec" (385). 
 
El paper dels universitaris egressats de les Facultats de Ciències Socials de les 
universitats de Laval i Montreal serà decissiu quan dominen l' "appareil décisionel 
public" (386). A través de la producció del saber s'aconseguirà construir la realitat i 
fer triomfar un determinat discurs social que esborrara de l'imaginari el concepte de 
canadenc francés (tradicional, clerical i colonitzat) per a transformar-lo en el 
quebequés modern (laïc, polític i "desireux de se dépasser") (387). 
 
La generació dels seixanta fracassarà en la construcció d'un nou ésser col.lectiu, 
entre altres raons perqué a diferència del Quebec no se sabrà ajudar per part dels 
comunicadors del nou a consagrar la reconciliació de la comunitat amb la seua 
consciència històrica (388). 

                                                                                                               
literatura valenciana, revel.ladora d'una actitud tancada només n'ha fet uns comentaris encertats F. Pérez i 
Moragon en el pròleg al llibre Proses de viatge d'Eduard López Chavarri. L'actitud d'un Carles Salvador 
orgullós de "no haver xafat mai cap terra que no fora catalana" dona molt que pensar; com també la decisió 
de romandre ací de Joan Fuster, massa promte identificada amb la voluntat d'arrelament i no, potser, en 
altres explicacions de reducció biogràfica del món i de visions llibresques de la realitat.  

     384 Utilitzem ací les enormes suggerències de l'article de Létourneau, "Le 'Québec moderne'. Un chapitre du gran 
récit collectif des québécois", Revue Française de Science Politique, vol. 42, nº 5, octobre 1992, ps. 765-785. 

     385 Létourneau, Jocelyne, loc.cit. p. 767. 
     386 En el nostre cas, massa vegades les victòries institucionals-universitàries s'han traduït més en gestos simbòlics 

de dubtós gust i escassa eficàcia que no en el propòsit conscient d'incidir en la transformació de la societat. El 
nostre nacionalisme ha sigut més "curricular", com si guanyar una càtedra estalviara els esforços 
d'aconseguir una major representació política. 

     387 Létourneau, Jocélyne, loc. cit. 772. 
     388 Létourneau, Jocélyne, loc.cit. p. 772. 
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Els anys 60 com a data fundadora. 
 
Com entre nosaltres, l'any 1960 al Quebec representarà una data "fondatrice et 
sacrée" que marcarà "le début de la construction d'une communaute moderne" (389). 
Per a més coincidència, el procés de construcció es desenvoluparà a partir de la 
idea de "rupture". El temps dels anys 60 per als quebequesos "une coupure 
dramatique entre un "temps de l'Avant" et un "temps de l'Après", a partir del qual la 
identitat dels quebequesos accedirà a l'estatus de l'ésser "rationnel et systémique, 
politique et progressiste", gràcies a l'hegemonia del discurs docial i el relat històric 
que elaborarà la tecnocràcia nacionalista autòctona (390). 
 
La recerca en Ciències Socials dels anys 50 i 60 estarà orientada al Quebec en 
funció d'un objectiu polític claríssim, d'un futur: "qu'il fallait provoquer, d'une 
modernité que l'on devait atteindre, coûte que coûte, et qui avait été empêchée 
d'advenir par un passé paralysant, un passé désormais honni" (391). 
 
Tot sabent de l'existència al si de les societats humanes d'arquetips constructius i 
destructius, la maniobra ideològica quebequesa de contrucció d'un nou ésser 
modern buscarà que aquest trobe en la tradició la seua especificitat, continuïtat i 
"densitat històrica". La reconstrucció de la nova identitat col.lectiva al voltant de la 
idea de modernitat serà paral.lela a la descoberta de l'herència patrimonial 
col.lectiva. El patrimoni col.lectiu serà l'instrument que assegurarà "la continuité du 
sens communautaire" (392). 
 
L'éxit de l'operació, doncs, estarà basat en assegurar la idea de continuïtat a 
l'ensemps que s'afirmava la idea de ruptura. La conquesta de la tecnocràcia serà 
aconseguir un relat històric i social "édifiant, idéalisé, homogénéisé et désinfecté de 
la communaute", gràcies al "recyclage sélectif du passé aux fins du présent" (393). 
Es produirà una atrofia de l'experiència vital i una hipertrofia de la història 
tecnocràtica amb el monopoli de la producció de memòria. La invenció de la 
tradició i del legendari qubequés compensarà els efectes de la ruptura i assegurarà 
l'amnèsia: una amnèsia alliberadora, però, amb l'objectiu d'arribar a la modernitat. 
La necessitat d'identificació i el sentiment de pertanyença no es posaran en dubte. 
 
Aquest procés exitós de construcció d'una nova identitat i per l'hegemonia en la 
producció dels discursos que hem vist en un altre context i amb unes altres 
condicions més favorables, és clar, ens il.lustra sobre les mancances i defectes en 
l'evolució del nou valencianisme. 
 
 
 
 

                                                 
     389 Létourneau, Jocélyne, loc.cit. p. 773. 
     390 Létourneau, Jocélyne, loc.cit. p. 774. 
     391 Létourneau, Jocélyne, loc.cit. p. 778. 
     392 Létourneau, Jocélyne, loc.cit. p. 778. 
     393 Létourneau, Jocélyne, loc.cit. p. 780. 
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Una amnèsia no alliberadora i conflictiva. 
 
L'amnèsia entre nosaltres no serà alliberadora, sinó que es viurà com a 
problemàtica i conflictiva. En la confecció dels discursos de la nova generació no 
se serà capaç de dotar la comunitat d'una raó coherent del seu creixement. Les 
mancances del sentiment afectaran a una polèmica sobre el pensament fusterià que 
no cal reproduir ací (394), ja que el que ens interessa ara és apuntar entre els aspectes 
negatius del PSV i la nova generació, el procés de trencament amb la tradició 
valencianista sense compensacions i el que la pròpia imatge cada vegada quedarà 
reduït a una expressió més estricta. 
 
La generació formada i preparada per a lluitar per l'hegemonia del discurs social del 
valencianisme es dissoldrà sense reixir en el model, fent partíceps la resta de partits 
d'una espècie de programa mínim, de premisses comunes, sense aconseguir, però, 
el seu objectiu de monopolitzar la producció de memòria de la societat valenciana. 
 
Els egressats de les Facultats de Ciències Socials es veuran neutralitzats 
burocràticament pels vencedors electorals de la transició. EL nacionalisme quedarà 
en mans del filologisme exacerbat, hipercrític, angoixat i còmode en el seu paper 
martiriològic al si de la societat valenciana. Però açó ja és un altre problema que 
afecta al nacionalisme i la transició i les herències del pensament dels seixanta 
durant la transició. 
 
De moment, conssignem que mai tants van saber explicar tan mal la seua estima pel 
seu País i van aconseguir tan poc com a col.lectiu (395). 
 

                                                 
     394 Sobre el tema és aconsellable llegir els treballs del llibre col.lectiu Document 88 al qual ens remetem. Vide 

també el treball d'August Monzon "Societat valenciana i qüestió nacional: a propòsit de De impura natione", 
Afers, en especial el concepte de la desviació òptica del franquisme en relació al pensament de Joan Fuster. 

     395 Una lectura de la novel.la de Joan Francesc Mira El desig dels dies servirà el lector per a aconseguir 
endinsar-se en l'esperança il.lusionada i despistada d'aquella generació. 
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“Si escoltem de veres la veu del poble, del nostre 
poble, d'eixe mateix poble que fa pocs anys pintava 

clandestinament a les parets allò de: "Parlem 
Valencià..." 

 
Ciprià Císcar Casabán, conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat, en la defensa de 

la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, el 17 de novembre de 1983. 
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a la Lleí d'Us. 
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1 
 

"Reinar després de morir". El PSV impregna 
del "fet nacional" la política valenciana. 

 
 
L'autodissolució del Partit Socialista Valencià a finals dels anys 60 va a suposar la 
desaparició del mapa polític i cultural valencià de l'única organització nacionalista, 
socialista i progressista amb presència en tot el País Valencià. Tanmateix, aquesta 
desaparició, no va a suposar més que un parentesi inicial, ja que tot seguit hi haurà 
un efecte multiplicador del factor nacionalista, i del socialista en menor mesura, ja 
que la ideologia, els programes i les persones que havien militat en el PSV, 
s'integraràn --en bona part- en altres organitzacions i partits polítics, impregnant-los 
de l'esperit nacionalista i de la reivindicació del "fet nacional". 
 
 
1.1. Plataformes nacionalistes: SIGMA, "L'Estructura Econòmica del País 
Valencià", GORG, i el I Congrés d'Història del País Valencià. 
 
A continuació analitzem algunes de les plataformes cíviques i culturals que 
mantindran l'esperit del valencianisme socialista en els anys de "buit" polític 
organitzat. Aquestes plataformes seran el Gabinet SIGMA, els dos volums de 
"L'Estructura econòmica del País Valencià", la revista Gorg i el I Congrés 
d'Història del País Valencià. 
 
 
1.1.1. El paper "pont" de SIGMA S.A. 
 
El buit inicial que deixaria l'autodissolt PSV, seria cobert ràpidament per 
plataformes de signe semblant, i per persones vinculades al desaparegut PSV. La 
principal plataforma de signe nacionalista i socialista seria Sigma, Gabinet 
d'Economia i Marketing S.A., empresa de serveis creada en juny de 1970, la 
primera de les seues característiques. 
 
Sigma tenia el seu oríge en Investigadores Asociados (396), petita empresa de 
serveis necessitada de creixement, ampliació de capital, i de clients. El primer 
Consell d'Administració el formàven Manuel Pérez Montiel, Ricard Pérez Casado i 
José Granell, i a ell s'incorporaran dues figures claus en l'època -Vicent Ventura 
Beltran i Joaquim Maldonado-, aquests dos darrers aportàven experiència, capital i 
per damunt de tot, cartera de clients. Així, Sigma apareixia en el mercat com un 
Gabinet d'estudis econòmics no vinculat a institucions oficials, composat per 
valencians, al servei de l'economia valenciana. 
 

                                                 
  396 La primera seu estarà en el carrer de Balears nº 3 i després passarà al carrer Sorní nº 22. 
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Al Consell d'Administració s'incorporaríen el catedràtic de Dret Vicent Arche 
Domingo i Alfredo Benavent Torrijos, col.laborador de Vicent Ventura en 
Publipress. Després ho faria Ernest Lluch Martín, professor d'Econòmiques 
represaliat a Barcelona, i de la mà de Jose A. Perelló entrà Antoni Rico Gil. 
 
Sigma serà "alguna cosa més" que una empresa de serveis, ja que al costat de les 
activitats professionals s'uníen les pròpies d'activistes polítics. Hi havia a Sigma 
una concepció de "fer País" i "Socialisme". Hi havia una obssessió per conèixer el 
que era de veritat el País Valencià, les seues comarques, els seus sectors econòmics. 
Els treballs que fèien eren "artesanals" amb un "sabor" com de mig empresa, mig 
militant del nacionalisme valencià. Durant els darrers anys del franquisme, la seu 
de Sigma serviria de centre de reunió i contacte, en uns temps en què eren 
escadusseres les infrastructures materials, i en què tota activitat democràtica era 
il.legal (397). 
 
Ricard Pérez Casado discreparia primer amb Vicent Ventura i després amb Ernest 
Lluch, que aniria fent-se amb el control real de Sigma, el que faria abandonar al 
primer, després d'haver estat soci fundador, Conseller Delegat i Director de 
l'empresa. El succeiria José Mª del Rivero Zardoya, i l'equip tècnic el formaríen 
Antoni Rico Gil, Ernest Lluch, Jaume Avellà, Teresa Fluvià i Miquel Angel Fabra 
(398). 
 
Sigma realitzaria nombrosos treballs per a empreses, majoritàriament valencianes, i 
també molt vinculades a la Banca Catalana, en una segona etapa (399). 
Desapareixeria en 1975 per problemes econòmics. Tanmateix servirà durant uns 
anys per a aglutinar a sectors nacionalistes, i a futurs quadres polítics vinculats a 
opcions nacionalistes i socialistes bàsicament. 
 
 
1.1.2. "Com a punt de partida": "L'Estructura econòmica del País Valencià". 
 
Cal destacar també de forma significada, el fet de què en 1970 es publicàs a 
València L'Estructura Econòmica del País Valencià en 2 volums, sota la direcció 
Tècnica d'Ernest Lluch, amb un Comité de redacció format per Joan Fuster, Emili 
Giralt, Joan Josep Pérez Benlloch, Adolf Pizcueta i Vicent Ventura (400). S'establia 

                                                 
     397 L'empresa Investigadores Asociados la van formar a les darreries dels anys 60 el professor d'Economia 

Manuel Pérez Montiel, Ricard Pérez Casado, Alfredo Calot i Sànchez Cuenca. Les oficines estaven al 
Passatge de la Sang, damunt de la Llibreria Dàvila, i al costat del despatx d'advocats de Vicent Alvarez i 
Antonio Pérez Gil. 

     398 El planter de col.laboradors per a estudis concrets serà molt ampla. Entre d'altres Manuel Girona Rubio, 
José Antonio Pérez, Joan Lerma Blasco, Francesc Santacatalina, Benito Sanz, Francisco Pérez, Martín 
Sevilla, Màrius Garcia Bonafé, Enric Mateu, DOnís Alba, Frederic Tarazona, Rafael Fernàndez Guerrero, 
Joaquim Romero Vera i els sociòlegs Josep Vicent Marqués i Damià Mollà, etc., tots ells de l'oposició 
democràtica al franquisme. 

     399 Veure el fullet, "Sigma. Gabinete de Economía y Marketing", sense data, en el qual es replega un llistat dels 
estudis realitzats. També a "Rojos y Demócratas. La oposición al franquismo en la Universitat de València. 
1939-1975", de Benito Sanz, de pròxima edició. 

     400 El grup de col.laboradors era significatiu. Al costat dels ja esmentats en el COmité de Redacció, trobem 
Andreu García de la Riva, Maria del Carmen Mestre, Enric Dolz, Tomàs Llorens, Emèrit Bono, Antoni 
Cañada, Antoni López Gómez, Joan Navarro, Ricard Pérez Casado, Manuel Pérez Montiel, Jordi Petit, 
Esperança Soler i Joan Soler. L'editarà Edicions l'Estel, València 1970. 
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així, per primera vegada "una primera visió de conjunt de l'economia valenciana. 
Ben mirat, es tracta d'una temptativa sense precedents. Contra el que fóra logic de 
suposar, mai no s'havia produït res en aquest sentit, ni tan sols com a esquema 
informatiu o polèmic. I una tal carència no podía ser més penosa", es deia en la 
presentació. L'esperit de "fer País" s'anava manifestant i difonent-se, i part d'aquells 
que havíen militat i estat pròxims al PSV anaven estenent la idea de crear un País 
Valencià com a nacionalitat diferenciada. 
 
El procés de disseny i elaboració de L'Estructura econòmica del País Valencià fou 
"lent i pesat". No deixa de ser curiós que la direcció tècnica del procés la duguera 
endavant un professor d'Econòmiques de Barcelona, Ernest Lluch. Lluch contava 
en una entrevista plural (amb Ricard Pérez Casado i Manuel Pérez Montiel feta per 
Josep Mª Soriano Bessó) que: 
 

"fou a l'estiu de l'any 1966 quan Fuster em va cridar a Barcelona per 
entrevistar-me amb ell i amb Vicent Ventura a Sueca. Aleshores no feia 
gaire que havia sortit el llibre Valencia y su Reino, finançat pel Banco de 
Vizcaya, i sembla que per iniciativa d'una entitat bancària local es volia 
fer un llibre seriós de l'economia valenciana; sí, deuria ser pel juny 
d'aquest any 66 quan em van plantejar l'assumpte d'aquest llibre. La 
primera mesura fou buscar economistes valencians per tal que 
col.laboressin al treball, i no creguis, que fou molt laboriosa aquesta 
tasca". 

 
 
L'equip redactor de l'Estructura econòmica estarà vinculat estretament a SIGMA 
S.A. Els autors reconeixíen les limitacions i dificultats de la confecció de l'obra, al 
afirmar que: 
 
"El llibre, cal veure'l com un llibre descriptiu, bàsicament descriptiu, on s'analitzen 
per separat cadascun dels sectors de l'economia del País. No hi ha un esquema 
general d'interpretació del conjunt econòmic, ni tampoc dels diferents sectors 
analitzats, fora d'alguns esquemes interpretatius inclosos a la introducció històrica 
del professor Giralt, o si de cas també en l'estudi fet per Jordi Petit sobre les Caixes 
d'Estalvi. El llibre serveix, senzillament, perquè la gent s'assabenti del que passa, 
avui, a l'economia valenciana. Jo el definiria com un llibre "eina" com a punt de 
partida, com una ferramenta o un instrument utilíssim de treball". 
 
L'Estructura econòmica seria una obra de gran utilitat, que ajudaria a "sensibilitzar 
l'ambient", i que, de forma significativa coincidiria amb el primer any en què eixien 
titulats de la Facultat de Ciències Econòmiques, creada cinc anys abans. Per 
primera vegada, un equip interdisciplinar estudiava el País Valencià com una 
estructura unitària, "única per a tot el País, i no estructures provincials afegides". 
Els autors afirmen amb gran rotunditat que: "Tot el que no sigui veure la regió com 
a unitat econòmica, és prendre un cos tallat com a objecte d'estudi, sense cap ni 
peus". 
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Per als autors, l'Estructura econòmica, era una obra que hauria de quedar superada 
"en poc temps. Si en quatre o cinc anys no surten altres estudis més complets i 
definits, mal senyal". Caldria esperar no cinc, sinó el doble d'anys per a que 
apareguera un estudi sectorial semblant, que seguiria pecant de sectorial, amb una 
mancança de visions globals de l'economia valenciana. 
 
 
1.1.3. El cas de la revista GORG (1969-1971). 
 
Gorg (401), el "Boletín bibliográfico" naixcut de la iniciativa del patrici valencià 
Joan Josep Senent Anaya, abasta el període que va de juny de 1969 a abril de 1972, 
amb vint-i-nou números de periodicitat mensual o bimensual. El model de butlletí 
bibliogràfic o revista de premsa i l'aparició de comentaris paraliteraris, com ha 
assenyalat Agustí Colomer: "donaren peu a comentaris de temes extraliteraris, que 
convertiren GORG, de fet, en una revista pluridisciplinar. Fou precisament aquesta 
ampliació de continguts un dels principals motius adduïts per les autoritats 
franquistes per justificat el tancament de la publicació" (402). 
 
Com dirà l'escrit d'acusació signat pel Director General de Premsa de 18 de gener 
de 1971, "el principal elemento identificador de la personalidad doctrinal de la 
revista es su acentuado carácter regionalista" (403). Si entre 1968 i 1970 desapareix 
el PSV, s'obri la llibreria "Tres i Quatre", la revista Gorg i algunes altres iniciatives 
de caràcter cultural en el sentit de "fer país" omplin l'espai de les activitats 
polítiques nacionalistes que havia deixat buit la desaparició del PSV. Aquesta 
revista -com dirà Sanchis Guarner en el pròleg al llibre de Senent- jugarà un paper 
molt important i es convertirà en una publicació, "de coordinació i de divulgació, 
una publicació on els joves escriptors començassen a comunicar-se, on el gran 
públic trobàs informació de la vitalitat del valencianisme que hi assoliria 
estructuració i coherència" (404).  
 
Gràcies al sacrifici i a l'esforç econòmic de Senent la revista tingué una vida tan 
llarg, i a ella dedicà moltes hores, sense que l'agraïment a la seua memòria haja 
estat una constant en els anys posteriors. A GORG, a banda de les ressenyes 
estrictament bibliogràfiques, trobarem entrevistes amb els autors dels llibres, els 
quals s'estenen en comentaris paraliteraris. Així Alfons Cucó, Vicent Miquel i 
Diego, Ernest Lluch, Lluís Font de Mora, Robert Moròder o Gonçal Castelló, les 
seccions sobre arquitectura, urbanisme o estètica de Trinitat Simó i Tomàs Llorenç, 
notícies de l'activitat cultural valenciana en la ciutat i els pobles, en les parròquies i 
cine-clubs, entrevistes als cantants de la nova cançó, notícia dels recitals i 

                                                 
     401 L'atenció i els estudis sobre la revista Gorg han estat escassos entre nosaltres. Només coneguem els treballs 

de Francesc Fernández Carrasco en "Gorg (1969-1972)", dins L'Aiguadolç, números 9 i 10. Dossier: Revistes 
literàries valencianes (1969-1989), i les referències que dedica a la revista Agustí Colomer Ferràndiz dins el 
treball "El fet religiós en les revistes valencianistes Sicània, Valencia Cultural i Gorg", dins Qüestions de vida 
cristiana nº 171. Dossier: L'Església en la cultura valenciana, ps. 49-68. 

     402 Agustí Colomer, loc. cit. p. 63. 
     403 Reproduït en la pàgina 112 del llibre En defensa del regionalismo (proceso a la revista Gorg), que en 1976 

publicarà Joan Josep Senent Anaya explicant les peripècies administratives del procés del tancament de la 
publicació. 

     404 Manuel Sanchis Guarner, "Pròleg" a Joan Josep Senent Anaya, op.cit, ps. 7-8. 
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comentaris discogràfics, primícies dels llibres, etc., conformen una rica exposició 
del panorama cultural valencià en el tombant del canvi de dècada i ens donen una 
complida exposició de la vitalitat del valencianisme en aquells moments. I no 
només literari: les portades avantguardistes les deurem a l'Equip Crònica, Alfaro, 
Rafael Gassent, l'estudi artístic Publipress o Alonso. 
 
 
Gorg: un canal comunicatiu per a la gent ja sensibilitzada. 
 
GORG, segons Colomer, "concentra els esforços, més que no a valencianitzar el 
gran públic, a servir de canal comunicatiu entre la gent més sensibilitzada respecte 
a la realitat nacional" (405). La mateix existència d'una secció on els lectors 
comuniquen no només les seues opinions sobre la revista, sinó també s'expressen 
sobre la petita efervescència valencianista servirà per a comprovar els avenços 
territorials del valencianisme, fer contactes i demostrar que la nova generació ja no 
és una qüestió de quatre persones estrafalàries. 
 
GORG serà la revista on algun dels membres de la generació dels anys 60, a banda 
de veure ressenyades les seues obres, comence a cobrar pels editorials, comentaris i 
la tasca editorial realitzada. Els ex-membres del PSV tindran també una presència 
considerable: Valerià Miralles, Josep Vicent Marqués o Juan Ferrer (Vicent 
Alvarez) estaran presents en la redacció de la revista al costat del jove Amadeu 
Fabregat. Sobre la línia ideològica de la revista, podem subscriure la perfecta 
descripció que fa Agustí Colomer: 
 
"La influència omnipresent de Joan Fuster, la proliferació d'assaigs i estudis 
introspectius respecte a la realitat valenciana i també el marcat accent crític des de 
posicions esquerranes, distingeixen Gorg dels seus predecessors editorials. Joan 
Josep Senent, editor i director de la revista, optà per deixar el protagonisme als 
elements més jóvens del moviment valencianista, com Rafael-Lluís Ninyoles, 
Alfons Cucó o Vicent Soler, els quals en signen alguns editorials" (406). 
 
L'obra d'Ernest Mandel, el conflicte lingüístic valencià, la polèmica sobre el 
"Sureste", L'Estructura econòmica, els primers inicis de l'associacionisme, les obres 
d'Edicions 62, la personalitat política de Blasco Ibáñez, El valencianisme polític, i 
moltes altres campanyes i temes seran coneguts pels lectors de la revista i això els 
servirà també de formació. Es clar que si entre 1962 i 1965, segons la informació 
de Xavier Ferrè (407) la revista Serra d'Or tenia 144 subscriptors al País Valencià, 
l'experiència de Gorg demostrà que una plataforma cultural ambiciosa podia arribar 
a tenir un impacte social i territorial d'una certa volada. Era lògic que el franquisme 
captara la potencionalitat i l'embrió del que "ja" era una revista i decidira reaccionar 
                                                 
     405 Agustí Colomer, loc.cit. ps. 63-64. Aquesta serà una de les diferències més notables entre aquesta revista i les 

precedents Sicània i Valencia Cultural, del sector moderat de Nicolau Primitu, Vicent Badia i Marin o Josep 
Marí Montañana, serà el que aquestes estaran molt més preocupades per la tasca de conscienciació prèvia al 
poble i pel seu caràcter més divulgatiu, conservador i obert al fenomen religiós primari i tradicional. Esperem 
de les investigacions d'Agustí Colomer l'estudi més ampli que analitze les característiques d'aquest sector 
"tradicional" del valencianisme.  

     406 Agustí Colomer, loc.cit. p. 63 
     407 Xavier Ferrè, loc.cit. p. 61. 
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tancant el butlletí. El fitxer de subscriptors ja era una esperança de tot el que podia 
arribar a aconseguir-se amb el treball seriós i plural. 
 
Pel que fa al tiratge de la revista Agustí Colomer n'ha donat notícies de les 
contradictòries xifres de subscriptors i de vendes en quiosc que faciliten Enric 
Valor, Pérez Moragon i els que en general s'han dedicat a estudiar la revista. Siga 
com siga, uns quatre mil subscriptors i els exemplars que es vengueren en els 
canals de comercialització habitual, encara que la revista arribà a vendre's a 
Catalunya i Balears, representaven una realitat poderosa que el franquisme no 
pogué deixar de considerar. 
 
Una vegada produït el tancament de la publicació en 1972, i malgrat els esforços de 
Senent per anul.lar l'acte administratiu en un itinerari político-administratiu que 
s'allargà en el temps, el butlletí ja no tornà a veure la llum. La col.leció sencera fa 
molt de goig a aquells que la tenim i encara demana un estudi monogràfic que 
excedeix els límits d'aquest treball. A partir de 1972, Gonçal Castelló Gómez-
Trevijano agafà el nom editorial publicant uns quaderns monogràfics (Informe 
sobre la llengua de Josep Melià, Cançoneret valencià de Nadal de Sanchis Guarner, 
el monogràfic Falles 1974, L'Ingenu de Voltaire, Homenatge a la impremta 
valenciana, 4 elogis i 4 cues de Carles Salvador o Goigs valencians de Ricard 
Blasco) dirigits pel propi Castelló, on hi col.laborarà des de l'exili madrileny Ricard 
Blasco Laguna, fins que la iniciativa "va morir per falta de xavos" (408). 
 
 
1.1.4. El I Congrés d'Història del País Valencià (abril de 1971). 
 
Si el llibre que hem comentat amb anterioritat intentà trobar una estructura 
econòmica unitària a les terres valencianes, el treball d'investigació històrica serà 
una de les grans apostes cíviques de la pre-transició. El buit polític nacionalista 
quedà ocupat per una de les operacions més ambicioses d'autoconeixement sobre la 
societat valenciana. No és que els elements de la nova generació o del PSV 
participen en el Congrés de forma confabulada. 
 
Ens referim al Congrés com una mostra de que aquells equips "amb les idees 
clares" que Fuster havia tractat de posar en marxa, inicien un treball de reflexió 
acadèmica que coincidirà amb una etapa en la qual la sensació d'eufòria i 
esperança, de confirmació del "miracle valencià", serà la predominant en els equips 
directius del valencianisme. 
 
La influència d'aquell grup de catedràtics renovadors catalans dels anys seixanta 
donarà una esplèndida collita universitària. Si en 1968, el catedràtic i ex-degà de la 
Facultat de Filosofia i Lletres Joan Reglà Campistol, publicava el primer assaig 
seriós i "modern" d'una síntesi de la història valenciana (409), aquest Congrés que 

                                                 
     408 Gonçal Castelló, "Breu currículum de Ricard Blasco". L'aiguadolç nº 11, estiu 1990. Ed. IECMA, Dénia, 

1990, p. 28. 
     409 Joan Reglà, Aproximació a la història del País Valencià, Ed. L'Estel, València, 1968. El pròleg de Manuel 

Sanchis Guarner explicarà amb extensió els detalls de la influència acadèmica externa dels catedràtics 
Tarradell, Dolç, Giralt i Roselló Verger. 
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ressenyem aval.larà la solidesa universitària d'aquella generació, la participació 
plural i massiva del professorat (410), cronistes, estudiosos outsiders, i l'impacte civil 
que la seua celebració tindrà al si de la societat valenciana. (La comparació amb la 
celebració, conflictiva i discutida, a València d'algunes de les sessions del Congrés 
de Cultura Catalana acudeix ràpidament a la memòria). 
 
Aquest I Congrés, sense continuïtat posterior, es celebrà del 14 al 18 d'abril de 
1971 organitzat pels Departaments d'Història de les Facultats de Filosofia i Lletres, 
Dret, Medicina i Ciències Econòmiques. El President de la Comissió organitzadora 
serà Julià San Valero Aparisi, i com a vocals trobem Miquel Tarradell, Joan Reglà, 
Vicent Rosselló i Ernest Lluch. 
 
El Secretari General del Congrés serà Emili Giralt i Raventós i en la Secretaria 
"activa" estarà Alfons Cucó i Giner i  Sebastià García Martínez. Participaran al 
voltant de 700 congressistes, i s'hi presentaran unes 400 comunicacions. A banda 
de la representació corresponent a la Comissió d'Honor, la pluralitat de les entitats 
col.laboradores (411) i de les adherides serà un fet insòlit només que uns pocs anys 
després en ple restabliment democràtic. Siga com siga, 
que al costat de l'erudició i dels noms de l'anterior 
generació apareguen els noms autòctons de Manuel 
Ardit, Màrius García Bonafé, Vicent Arrue i Asensi, 
Alfons Cucó, Jaume Pérez Muntaner, Empar Alvarez, 
Francesc Vicent Chulià, Victor Navarro Brotons, 
Ricard Pérez Casado, Lluís Aracil, Josep Lluís Blasco 
Estellés o Josep Vicent Marqués, no deixarà de ser una 
confirmació ben explícita de que el buit polític estava 
sent omplit pel treball universitari.  
 
Julián San Valero presidente del Congreso de Historia del País Valenciano 
El catedrático de Historia y decano de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Valencia Julián San Valero Aparisi presidiría la 
Comisión organizadora del Ier Congreso de Historia del País Valenciano, en 
abril de 1971. San Valero había sido represaliado por el franquismo por 

su militancia republicana en la FUE.  
Foto JFY  

 
De Rojos y demócratas. 

                                                 
     410 Aquest Congrés suposarà la darrera ocasió en que podrem trobar en el mateix programa persones tan 

oposades i després enfrontades com Julià San Valero Aparisi, Ernest Lluch Martín, Joan Reglà, Antonio 
Ubieto, Alfons Cucó, Adrià Espí Valdés, José Aparicio Pérez o Miquel Tarradell. 

     411 Entre les entitats col.laboradores del I Congrés i els seus representants tindrem coincidint en una mateixa 
tasca entre altres organismes el Centre de Cultura Valenciana (Jesús Manglano), la Fundació Gaetà Huguet 
(Manuel Sanchis Guarner), "Lo Rat Penat" (Joan Segura de Lago), Real Sociedad Económica de Amigos del 
País (Manuel Broseta Pont), Asociación de Cronistas del Reino (Francisco de P. Momblanch Gonzálbez), 
Societat Bibliogràfica Valenciana (Joan Fuster Ortells). Apud. Universidad de Valencia, "Programa", Primer 
Congreso de Historia del País Valenciano. 14-18 abril 1971.  
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2 
 

La desaparició del PSV com a organització 
impregna tota la resta de partis 

progressistes de la sensibilitat nacional 
i de les sigles "PV". 

 
L'autodissolució del PSV va influir en que altres partits i organitzacions socials 
foren adoptant cada vegada més clarament un contingut nacionalista, i les idees 
de"fer País", i la necessitat de reivindicar un Estatut d'Autonomia per al País 
Valencià. Volem fer referència a diversos partits influïts pel nacionalisme, sense 
pretenssió d'exhaustivitat, a manera d'exemple de com es va difonent el "fet 
nacional". 
 
La qüestió del com es va estenent la idea del nacionalisme valencià entre l'oposició 
al franquisme, i en especial dintre del socialisme, ens duu, paral.lelament, a 
plantejar-nos altres qüestions, com són, per exemple, la viabilitat del projecte, el 
recolzament polític i social, l'extensió del sentiment nacionalista, el suport electoral 
a les propostes polítiques nacionalistes, etc. A tot això farem referència, si bé 
afirmem que al llarg dels anys 70 i 80, les idees nacionalistes i socialistes que 
defensava el PSV en els anys 60, llavors reduïdes a aquest petit partit, van a 
aconseguir una gran difusió, i poc a poc aniran essent acceptades social i 
políticament, i assumides en major o menor mesura. Van a estar presents en tota la 
transició política valenciana, i van a influïr de forma significativa en el procés 
preautonòmic valencià. No volem dir en absolut que fóra només la influència 
ideològica de les propostes del PSV al voltant de la qüestió nacional, la llengua, 
l'autogovern, etc, però si que el projecte que allí subjau anirà imposant-se per 
damunt i fins i tot al marge dels qui l'havíen dissenyat. 
 
L'organització que més estigué influida pel PSV en els anys 70 seran les diferents 
sigles amb què fou anomenant-se el socialisme nacionalista valencià: GARS, 
PSPV, Convergència Socialista del País Valencià (PSPV, ASV, SVI i RSPV), 
segón PSPV i Unitat Socialista (USPV), bàsicament, i més tard el PSOE, en 
integrar al seu si aquest socialisme nacionalista. 
 
També es constituiríen altres organitzacions influïdes a través dels seus dirigents, 
antics militants del PSV, o la seua ideologia, partits, com el PSAN (1974), 
Germania Socialista, el PSP.PV, MC, PCV, etc. 
 
La conclusió final és que a final dels anys 70, un bon nombre de partits acabaria 
afegint a les seues sigles l'afegitó territorial de "País Valencià. Es el cas dels 
comunistes PCE-PCPV, Moviment Comunista del País Valencià (MCPV), el del 
Partit Carlí Valencià (PCV), el PSOE (Federación Socialista del País Valenciano -
PSOE primer, i després de la unitat del 1978, PSPV-PSOE), els democristians amb 
la seua Unió Democràtica del País Valencià (UDPV), el Partit Nacionalista del País 
Valencià  (PNPV), el Partido Socialista Popular del País Valenciano (PSP.PV.) etc. 
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 També les centrals sindicals i les organitzaciones empresarials segueixen una 
direcció semblant, encara que en dates més tardanes. 
 
 
2.1. El socialisme nacionalista valencià. 
 
2.1.1. Els GARS i el primer PSPV. 
 
Després de l'experiència de Sigma S.A., i el buit generat per la desaparició del PSV, 
hi haurà intents de donar continuïtat, actualitzant-la, a una organització de 
característiques semblants al PSV dels anys 60. Naturalment, la situació dels dos 
darrers anys del franquisme, havia modificat substancialment els continguts  i les 
formes de fer política, i ja no era possible una sola organització de signe 
nacionalista, ja que aquest nacionalisme s'havia estés i al mateix temps havia arrelat 
en distintes ideologies, a diferència dels anys 60, en què se vinculà a catòlics 
progressistes i al socialisme. 
 
En 1973 trobem un grup de valencianistes que tractaran de donar vida a un nou 
projecte nacionalista i socialista, i que d'alguna manera seran un dels "hereus" del 
PSV. Així, es creen els Grups d'Acció i Reflexió Socialista (GARS) a iniciativa de 
Vicent Ventura i Beltran, Joan Josep Perez Benlloch, ambdós antics militants del 
PSV, i Màrius Garcia Bonafé, antic militant del PCE (detingut el 1962). 
 
Els GARS  -i després el PSPV- serien una de les organitzacions "continuadores" 
del PSV. Vicent Ventura manifesta que : "Volia muntar un partit sense els errors 
del PSV, els quals des del meu punt de vista havien estat l'excés d'universitaris, 
massa joventut, i una implantació reduida bàsicament a la ciutat de València". 
 
Als tres creadors dels GARS els motiva el nacionalisme valencià, i els primers 
militant els buscaran en antics PSV i en nacionalistes. Per a ells, "aquest País és 
valencià, o no és res, és a dir, una simple provincialització". 
 
En 1973 i 1974 incorporen a gents de València i comarques, i aconsegueixen 
superar el centenar de militants. En les darreries de 1974, els promotors dels GARS 
decideixen constituir-se com a partit polític i formen el primer Partit Socialista del 
País Valencià . El nom de PSPV el proposa Joan Josep Pérez Benlloch, "i no PSV, 
per a que ningú diguera que continuàvem un projecte que s'havia dissolt. A més a 
més, unes altres persones podrien dir que havien estat del PSV, i tenien igual dret a 
heretar les sigles", apunta Vicent Ventura (412). 
                                                 
     412 En els darrers moments del franquisme, en el període que va entre els anys 1973 i 1975, s'incorporen als 

GARS i al PSPV persones de tota la geografia del País Valencià: els "forners" de Tavernes Blanques, Eugeni i 
Rafael Arnal Torres, grups d'Alboraia (Joan Barrés, Enric Climent i Enric Riera); Almàssera (Vicent Lladró i 
Josep Sanchis), Meliana (Frederic Molins i Joan Reglà); la Pobla de Farnals (Josep Fontestad i Emili Marín), 
Rocafort (Rafael López), Xàtiva (Manuel Casesnoves), Pedreguer (Jaume Avellà), Castelló (Vicent Pitarch, 
Rafael Menezo, Joan Francesc Mira, Tomàs Escuder, i el sacerdot recen arribat de Xile Ernest Nabàs), 
Sagunt (Manuel Girona), Gandia (Antoni Rico Gil), Sueca, Torrent, Elx, Benissa, Dénia, Alginet, Mutxamel, 
Cocentaina, Novelda, Morella, Vinaròs, Carlet, etc. A València s'integren Antoni Aparicio, Jordi Palafox, 
Teresa Carnero, Vicent Llombart, Alícia Janini, Aurora Bosch, Ximo Mafé, Santiago Ninet, Alfred Benavent, 
etc., així com grups pròxims a "Lo Rat-Penat" (Josep Vicent Maroto, Josep Medina, Abelardo Zaragoza, etc.), 
i a la Societat Coral "El Micalet". També destaquen 
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La primera "Declaració Programàtica" que fa el PSPV posa de manifest una 
continuïtat amb allò que el PSV féu en els anys 60 (413). El primer PSPV es 
considerarà "un partit de classe obrera i d'altres classes, que treballa per 
l'establiment del socialisme, la conquesta de les llibertats polítiques i sindicals i 
l'eliminació de l'opressió nacional que es pateix en la llengua, la cultura, l'economia 
i la política". 
 
El segon eix ideològic del PSPV afirmarà la "singularitat del País Valencià com a 
poble, reconeix el seu tronc històric, la seua integració en l'àrea cultural dels Països 
Catalans". Al mateix temps es declara marxista, revolucionari, democràtic, 
autogestionari europeu, i partidari d'una societat socialista (414).  
 
Sense cap dubte, la reivindicació "nacional" serà un dels punts claus del partit. 
Defensa "L'Estat Valencià", que serà "laic, democràtic i socialista", organitzat "al 
voltant de la comarca, que és la unitat territorial bàsica", i integrat en un Estat 
coordinador de tots els Estats peninsulars. Per a això, plantejarà la ruptura 
democràtica que implante "un Estatut d'Autonomía d'acord amb el procés 
constituent obert per les forces polítiques valencianes abans de 1936". Aquests trets 
nacionalistes i federalistes els vincularà a sentir-se units a Espanya, a través d'una 
"relació solidària amb tots els pobles lligats per la història peninsular que ens és 
comuna". 
 
El primer PSPV mantindria reunions amb altres partits de l'àmbit del País Valencià, 
catalans i estatals. Així, en octubre del 1974, Vicent Ventura viatjarà a Bonn, 
convidat per la Conferencia Socialista Ibérica (CSI), que promou la Internacional 
Socialista, per a recolzar al PSOE renovat, i informarà a la Comissió Executiva del 
PSPV de les seues impressions (415): el PSOE té una actitud positiva de cara al 
problema de les nacionalitats, si bé consideraria que després es donaria un gir... 
 
El 26 d'agost de 1975, Vicent Ventura, farà la presentació pública del PSPV a la 
Universitat Catalana d'Estiu celebrada a Prada (Catalunya Nord), davant la 
permanent de partits de la Universitat, acompanyat per Joan Francesc Mira, Antoni 
Paricio i Ferran Melchor. 
 
Amb la creació del primer PSPV es reiniciava l'activitat del socialisme nacionalista 
en els darrers anys del franquisme i primers de la transició democràtica. Es posava 
de manifest, així,  que hi havia una certa continuïtat ideològica amb allò que havia 
estat el PSV en els anys 60, i com aquesta idea de "fer País", anava agafant forma i 
presència en col.lectius i organitzacions cada vegada més presents en la realitat 

                                                 
     413 Veure annex. Declaració programàtica del PSV. La "Declaració Programàtica del Partit Socialista del País 

Valencià (PSPV)" València, 1974, està publicada en "Partit Socialista del País Valencià", Vicent Garcés, 
Empar Juan, Josep Sanchis i Alfons Cucó. 3 i 4, Eliseu Climent Editor. València, 1977. pp. 105-110. 

     414 Si bé en un dls documents dels GARS (1973) sí es plantejaríen evolucionar dels GARS al PSPV. Document 
intern. Arxiu de Vicent Garcés. 

     415 La primera Comissió Executiva dels PSPV la formaríen Vicent Ventura, Enric Tàrrega, Rafael Esteve-
Casanova, Gabriel Sendra, Manuel Girona, Joan Josep Pérez-Benlloch, Antoni Rico Gil i Santiago Ninet. 
Acta reunió PSPV de 13-09-1974. Arxiu de Vicent Garcés. L'òrgan d'expressió serà "El Poble Valencià", en 
número 1 del qual es difondria en gener de 1975 (Font: Antoni Aparicio). 
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política i social valenciana, abastava àmbits i territoris més amplis i plurals que els 
estrictes àmbits d'influència del PSV. 
 
 
2.1.2. Convergència Socialista del País Valencià (1975-1976). 
 
L'empenta que començava a tenir el PSPV liderat per Vicent Ventura, faria que 
diversos grupúscles valencianistes volguéren convergir en la formació esmentada. 
Seguint una línia de mimetisme respecte a la creació de la Convergència Socialista 
de Catalunya, eixos grups minoritaris buscàren l'ombra del PSPV (416). Així es 
crearíen, de forma prou artificial els grups, Socialistes Valencians Independents 
(SVI)(417), Reconstrucció Socialista del País Valencià (RSPV)(418) i Agrupament 
Socialista Valencià (ASV), o grup El Micalet (419), tots ells al llarg del 1975, i van 
fer una ficció convergent -com a Catalunya s'havia fet, però amb bases socials i 
polítiques reals-, per a crear Convergencia Socialista del País Valencià, l'octubre de 
1975. 
 
Així, desapareixia provisionalment la sigla PSPV, que era substituïda per la de 
CSPV. La línia de CSPV era més del mateix, si bé el socialisme nacionalista veia 
incrementar el nombre de persones i la seua influència social, coincidint amb l'inici 
de la transició democràtica (420). 
El socialisme nacionalista aniria obrint-se pas lentament, i amb greus 
enfrontaments interns que ja el setembre de 1976, faríen que els fundadors dels 
GAS, i del primer PSPV abandonàssen l'organització: Ventura, Garcia Bonafé, i 
Pérez Benlloch (421). 
 
El nacionalisme socialista s'obrirà pas, de forma cada vegada més clara, a través de 
la publicació de documents, comunicats de premsa, publicacions -la revista 
setmanal "Dos y dos"-, y  a través de les llibreries, autèntiques plataformes de 
difusió ideològica, i "tapaderas" d'activitats nacionalistes; així, apareix a la ciutat de 
València "Concret", "9 d'Octubre" a Tavernes Blanques, que dirigeix Rafael Arnal; 
"Garbell" a Castelló, que gestiona Ernest Nabàs; "Set i Mig" en Alacant; "La Fona" 
en Oliva", en Gandía, etc.. 
 

                                                 
     416 El procés s'estudia amb detall a El socialismo en el País Valenciano. 1939-1978, de Benito Sanz Díaz. IVEI. 

València, 1988. 
     417 El grupúscul "Socialistes Valencians Independents" el formàven 13 persones, la majoria professors de la 

Facultat d'Econòmiques de València, i tots universitaris: Ernest Lluch, Miquel Angel Fabra, Vicent Soler, 
Vicent Martínez Sancho, Enric Solà, Ricard Pérez Casado, els germans Joan Enric i Vicent Garcés Ramon, 
Eladi Arnalte, Alfons Cucó, Joan Francesc Mira i dos més. 

     418 RSPV, vinculada a USO i a les organitzacions catòliques HOAC, JOC i "Cristians pel Socialisme", no teníen 
més que dotzena i mitja d'afiliats: Joan Olmos Llorens, Josep Sanchis, Joan Ballester i el seu grup de cristians 
de barri, Vicent Campos Oltra, Anna Senent, Antonio Ten, José V. Arnau, Agustí Flors, Nicolàs Lorente, 
Adriano Carrillo, etc., tots ells amb el teló de fons del sacerdot José Corell, de USO. 

     419 El grup del Micalet el dirigia Enric Tàrrega, i el formàven Frederic Jordàn, Emili Mira, Carles Tonda 
Cucarella, Joan Senent, Rafael Sena, etc. 

     420 El primer Secretariat Provisional de la CSPV el formaríen Vicent Garcés Ramon, Vicent Campos, Vicent 
SOler, Joan Olmos, Enric Tàrrega, Francisco Olicina, Joan Josep Pérez Benlloch, i Gomis. Acta reunió 14-
01-1976. Document arxiu de Vicent Garcés. 

     421 vide l'apartat 2.4.: "La primera crisis del PSPV: Ventura abandona el partido", en "Los socialistas en el País 
Valenciano", op. cit. pp. 117-127. 
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La militància activa el novembre de 1976 arriba a uns 400 afiliats per tot el País 
Valencià, xifra important per a l'època d'ilegalitat en la que es mouen llavors els 
partits. 
 
 
El PSPV (en procés de convergencia) celebra el seu Congrés Constituent 
(febrer/abril de 1977). 
 
A pesar de les dificultats, el socialisme nacionalista aniria obrint-se poc a poc, i 
consolidant l'organització. Molt prompte la CSPV passaria de bell nou a anomenar-
se PSPV amb l'afegitó de la frase "en procés de convergència", davant el temor de 
que un altre partit, el PSOE, utilitzara dites sigles. La polèmica fou dura, ja que els 
partits aniríen posicionant-se al respecte de futurs espais electorals. Així naixerà el 
segon PSPV, en l'Assemblea d'Almàssera, el 6 de juny de 1976. 
 
A principis de 1977, el PSPV (en procés de Convergència) era la primera 
organització socialista del País Valencià, quant a la militància, presència territorial, 
i influència en els mitjans de comunicació social valencians, sense cap gènere de 
dubtes, molt per davant del PSP del PV i del PSOE. La militància activa assolí els 
800 afiliats, implantats en 20 de les 32 comarques de Joan Soler, i en tots els 
sectors socials. En aquest ambient d'una certa eufòria política, s'iniciaba el Congrés 
constituent del PSPV, el 2 de febrer de 1977, per acabar dos mesos després, el 3 
d'abril. El Congrés coincidia amb l'anunci d'eleccions generals a Espanya, les 
primeres després de més de 40 anys (422). 
 
El Congrés constituent del PSPV fou un éxit a tots els nivells quant a la presència 
pública, contingut programàtic, pluralisme ideològic, i acords al voltant de la línia 
política del partit, si bé al seu si convivia el ferment de la divisió, que van acabar 
com veurem després amb la divisió. 
 
El Congrés aprovà pràcticament per unanimitat EL MANIFEST SOCIALISTA 
DEL PAIS VALENCIA, de 49 punts, destinat a constituïr les bases ideològiques 
del nacionalisme progressista valencià. El PSPV es configurava com a una 
autèntica opció nacional, completada per la seua dreta per l'opció democristiana de 
la Unió Democràtica del País Valencià (UDPV). 
 
Les línies mestres d'aquell PSV dels anys 60, agafaven cos, i estenent la seua 
influència. En el MANIFEST SOCIALISTA DEL PAIS VALENCIA, "El fet 
nacional del País Valencià" era un dels eixos fonamentals del PSPV, afirmant-se 
que "El Estado español no está formado por una nación única, sino que incluye 
diversas naciones". El País Valenciano sufría una opresión nacional desde 1707, y 
formaba parte de una comunidad  nacional más amplia (que comprendía también 
Les Illes, el Principado de Catalunya, Cataluña Norte (Francia y Andorra), los 
Països Catalans, definidos por vínculos lingüisticos, culturales, sociales e históricos 
comunes. 

                                                 
     422 Sobre el Congrés i el PSPV, vide el llibre citat Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1975, i Sociología 

y política del socialismo valenciano. 1939-1989, IVEI, de Benito Sanz Díaz. 
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EL MANIFEST afirmaba que la personalidad de cada uno de los Paises Catalanes 
debía ser mantenida y "puede servir de base para la recuperación de la personalidad 
nacional unitaria". Los socialistas nacionalistas proponían la lucha por la liberación 
del País Valenciano a través del autogobierno y un Estatut de Autonomía, que 
"plebiscitado por todo el pueblo sea el que ordene las funciones de la generalitat. 
También defendían la República Federal como forma de Estado; el catalán como 
lengua histórica predominante en el País Valenciano desde el siglo XIII; la 
autodeterminación como pueblo, y la capacidad de establecer relaciones con otros 
pueblos, oponiéndose al Estado unitario y centralista, y a la existencia de un poder 
político concentrado (423). 
 
Per al PSPV, el partit era una organització marxista, de classe, de masses, i 
revolucionària, partidària de la Unitat Popular (tipus Xile o l'Union de Gauche a 
França), antiimperialista, contrària als Blocs militars, tant l'OTAN, como el pacte 
de Varsòvia. 
 
Al llarg dels dos mesos que dura el Congrés constituient, el PSPV anirà adquirint 
una gran presència pública i estenent la seua organització, fina a convertir-la en la 
de major presència i influència dels socialistes, seguida pel PSP i el PSOE. El 
Congrés acabarà amb l'elecció del Secretariat Executiu (424) i la realització d'un 
Míting multitudinari a la piscina València, el 23 de febrer de 1977, al qual 
assisteixen més de tres mil persones, sent un dels de major assistència del moment. 
EL PAIS feia la crònica del míting així: "El PSPV reclama la representación del 
socialismo valenciano". 
 
L'auge inicial del PSPV preocuparia al PSOE valencià. En 1977 no hi ha a penes 
sondejos d'opinió, ni es coneixen les preferències electorals dels ciutadans. Mentre 
el PSOE legalitza les sigles a Madrid, el PSOE valencià presentarà la documentació 
de legalització del partit amb les sigles "Partit Socialista Valencià- PSOE", hores 
abans de que ho faça el PSPV, amb el consegüent revol i polèmica. 
 
Almenys a primera vista, el panorama favorable per al PSPV provoca que el PSOE 
vullga competir amb la històrica sigla PSV. Es tracta d'una manifestació de que la 
sensibilitat "nacional" va estenent-se, i promet, almenys en apariència, un electorat 
potencial. El PSPV reacciona i Alfons Cucó, en una roda de premsa afirmaria que 
la utilització de les siglas PSV per part del PSOE era d'un "oportunismo claro", 
"confuso", i havia causat "estupefacción" "Es algo surrealista a lo que ya nos tiene 
acostumbrado el PSOE" (425). 
 
2.1.3. L'espai nacionalista no és secundari dins dels socialistes. 
                                                 
     423 Manifest Socialista del País Valencià. PSPV. 1977. Document intern. Arxiu de Vicent Garcés. 
     424 Es presenten 4 candidatures, amb llistes obertes, sent elegits els més votats, per aquest ordre: Josep Micó 

Catalán, Manuel Agramunt i Ros de Ursinos, Vicent Garcés Ramon, Pep Sanchis, Rafael Juan i Fenollar, 
Joan Olmos, Joan Romero, Vicent Soler, Joan Enric Garcés, Alfons Cucó i Vicent Llombart. Acta del Congrés 
de 27 de març de 1977, punt 3. Arxiu d'Unitat Socialista del País Valencià. 

     425 La prensa lo recogía como "Bombaza": "El PSOE solicitó una hora antes que el PSPV su legalización (como 
"Partit Socialista Valencià-PSOE)". Las Provincias, 22-02-1977. Cucó ironitzava diguent: "Si el PSOE ya es 
legal, ¿para qué legalizar lo legalizado? ¿Es el PSOE bis?" (Levante). 
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L'intent de legalització de les sigles PSV per part del PSOE així ho posa de 
manifest. Hi ha una dura competència entre el PSPV i el PSOE en els mesos que 
precedeixen a les eleccions generals del 15 de juny de 1977. Les relacions entre els 
dos partits són hostils, plenes de violència verbal, desqualificacions i 
enfrontaments. Dos models de partit s'enfronten. Així, llegim en el document lliurat 
a la premsa amb motiu de la legalització de les sigles PSV-PSOE que el PSPV 
rebia amb sorpresa "el intento de apropiación del PSOE de las siglas PSV, grupo 
este creado a principios de la decada de los sesenta y disuelto en 1968, y del que 
fueron fundadores varios dirigentes actuales del PSPV. El antiguo Partit Socialista 
Valenciá (PSV) es el predecesor más inmediato del actual PSPV, y nosotros hemos 
reclamado en diversas ocasiones una parte importante de la línea política que el 
PSV sostenía". Seguia el comunicat amb la repulsa "a los metodos decididamente 
confusionistas que sigue utilizando el PSOE a la hora de presentarse ante el pueblo 
valenciano", "la ceremonia de la confusión" i el temor a mètodes discriminatoris 
(426). 
 
En el conflicte per la utilització del PSOE de les sigles PSV també intervindríen 
antics militants dels 60 d'aquest partit, que en un document donat a conèixer a 
l'opinió pública expressàven la seua repulsa i malestar perquè el PSOE "ha 
conseguído el derecho legal a utilizar nuestro antiguo nombre" (427), i demanaven 
que es reconeguera legalmente al PSPV, que tenia problemes de legalització deguts 
a la semblança entre les sigles PSV i PSPV. El PSPV era inscrit en el Registre 
d'Associacions Polítiques del Ministeri de l'Interior el 31 de març de 1977 (428). 
 
 
2.1.4. La divisió del PSPV i el fracàs electoral (1977). 
 
Després del Congrés Constituent, i una vegada elegit el Secretariat Executiu (març 
del 1977), el PSPV apareixia com un partit sòlid, d'ampla base orgànica-territorial, 
bons quadres, i un programa polític nítid i clar per a un sector de la població. El 
PSPV apareixia amb clares espectatives de suport electoral. El socialisme 
nacionalista encetava el seu camí polític en una bona posició de partida. 
 
Tanmateix, les bones perspectives es veuríen frustrades a tots els nivells. El PSPV, 
en contínua expansió i creixement, amb una desbordant activitat política, va a 
dividirse en el pitjor moment possible: a menys de dos mesos de les eleccions. El 
PSOE, amb habilitat, dividirà a la Federació de Partits Socialistes (FPS), atraguent-
se a part de les seues Federacions: al PS de Catalunya, a CS de Madrid, Múrcia, 
etc... Altres Federacions es mantindran a la FPS, com ara Andalucia, les Illes, 
Galícia, etc i el País Valencià. 

                                                 
     426 "LEVANTE", 23-02-1977, pàg.3. 
     427 L'escrit públic el van signar Vicent Ventura, Valerià Miralles, Paco Candela, Eliseu Climent, Ricard Pérez 

Casado, Josep Lluís Blasco i Ferran Zurriaga. València, 7 de març de 1977. Arxiu USPV/Vicent Garcés. 
     428 El partit que van crear en 1974 Vicent Ventura, Màrius García Bonafé i Joan Josep Pérez Benlloch, 

s'inscriuria per persones que no l'havien fundat i que s'havien incorporat amb posterioritat des d'uns altres 
grups polítics. Els promotors del PSPV davant el Ministeri eren, per ordre alfabètic: Alfons Cucó, Vicent 
Garcés, Joan Garcés, Empar Juan, Ernest Lluch i Joan Olmos. 
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El PSC influirà per a que, encara que no s'aconseguixca atraure a les seus posicions 
al PSPV, aquest acabe dividit i enfrontat. La tàctica donarà un resultat 
extraordinari. Ningú en cap moment no defensarà en el PSPV, un pacte o aliança 
electoral amb el PSOE en juny de 1977. El sentiment majoritari serà, ben al 
contrari, manifestament anti-PSOE. Davant d'aquesta situació majoritària -gairebé 
unànim-, es sembrarà la divisió del PSPV en propiciar una tàctica exclussivament 
nacionalista, front a una altra d'aliances amb els socialistes. El sector que 
encapçalen els germans Joan Enric i Vicent Garcés propicien l'aliança i el pacte 
amb la Federació de Partits Socialistes (FPS) i amb el PSP que lidera Enrique 
Tierno Galván. El que lidera des de Catalunya Ernest Lluch, propicia un pacte 
només amb nacionalistes, sense que importe la ideologia; serà així com es 
potenciarà el "Bloc", plataforma electoral formada pel PSPV al costat del Partit 
Carlí Valencià (PCV) -d'arrel monàrquica-carlista- i dels comunistes i dels 
comunistes pro-xinesos del Moviment Comunista (MCPV). L'aliança dissenyada 
en cada cas serà diferent: o bé pactar amb socialistes o bé amb nacionalistes. 
 
El PSPV repartirà la propaganda de la UDPV en les eleccions de juny de 1977, per 
la qual cosa rebrà més d'un milió de pessetes, una quantitat que els ajudarà a 
finançar la campanya electoral. 
 
En aquest context d'ambigüitat política, es produirà un greu enfrontament el 29 
d'abril, a només un mes de la fi del Congrés constituent, i a mes i mig de les 
primeres eleccions democràtiques. El creixement s'atura, les parts enceten 
discussions estèrils, i es produeix una confusió difícil de valorar electoralment. El 
resultat serà la divisió del nacionalisme, i l'aliança d'una part del partit amb el PSP, 
i amb el PCV i el MCPV els altres. L'entrada en l'escena política del nacionalisme 
socialista no podria haver estat més confusa i dispersa. La imatge de marca, 
l'eslogan, la publicitat electoral no podrien haver estat més desdibuixades. El 
nacionalisme socialista, en presentar-se a les eleccions del 15 de junio de 1977 tan 
dividit i amb l'absència d'una imatge sòlida i estable perdria gas, i el vot esdevindria 
dispers i difús. En aquesta situació es fa difícil valorar quin haguera estat el resultat 
de no haver-se produit la divisió (429). 
 
A la pèsima entrada en l'escena político-electoral, s'afegeix la manca de perspectiva 
política, i l'abordar la divisió dels sectors, que es consolidaven -breument- en dos 
partits polítics: la Unitat Socialista del País Valencià, que unida al PSP havia 
obtingut enido 1 diputat i un senador, i que liderava Vicent Garcés, amb un 4.6 % 
del vot total emés (84.769 votos) a nivell de País Valencià; i el PSPV, que 
aconsegueix un 1.6% del total de vots emesos -29.569 votos- i que serà un partit 
extraparlamentari, en no aconseguir cap escó. 
 
Si l'entrada del socialisme nacionalista a les eleccions havia estat dolenta, semblant 
seria el cas del nacionalisme democristià de la Unió Democràtica del País Valencià 

                                                 
     429 Està encara sense analitzar el socialisme nacionalista valencià des de 1973 1 1978, les causes i les 

conseqüències del seu desenvolupament en aquest període: una aproximació objectiva i dessapassionada. 
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(UDPV), força política que no aconseguiria deixar de ser extraparlamentària 
(47.512 vots, 2.58 % dels vots vàlids emesos). 
 
El fracàs electoral. 
 
Els resultats del conjunt de forces polítiques que pretenien expressar políticament el 
nacionalisme, el valencianisme democràtic van ser molt dèbils, donada la seua 
divisió, i segurament per la necessitat d'haver acarat les eleccions amb major temps 
i treball polític per a fer-se amb un espai mínim. La voluntat immediata del PSPV i 
la USPV per mantenir com a partits polítics independents duraria molt poc de 
temps, i a partir del darrer trimestre de 1977 s'encetaria una carrera per veure qui 
entrava abans al PSOE. El que abans eren diferències esdevindrien punts de 
contacte pròxims i comuns. El procés serà molt ràpid, tens i conflictiu. La síndrome 
dels magres resultats electorals duria les direccions d'ambdues organitzacions del 
socialisme nacionalista a negociar la seua integració; en millor posició es trobaria la 
Unitat Socialista (USPV), ja que no tenia deutes electorals, tenia presència 
parlamentària, i la seua vessant socialista coincidia amb la postura hegemònica 
marxista del PSOE en el moment de la Unitat. En pitjor posició estaria el PSPV 
pels seus deutes electorals electorales, i perqué el PSOE no acceptaria en cap 
moment les seus postures polítiques, la qüestió dels Països Catalans, el Congrés de 
la Unitat, etc. Al capdavall acceptaríen les condicions del PSOE, i una part del 
PSPV s'integraria al PSOE, aconseguint els seus membres càrrecs institucionals i 
de direcció del partit molt importants, però una escassa incidència ideològica en 
allò que havíen estat les seues directrius programàtiques anunciades i expressades 
en el Manifest Socialista del País Valencià, aprovat un any abans. 
 
La integració dels socialistes nacionalistes -USPV i PSPV- en el PSOE supusà que 
la seua força i ideologia s'esvaeixen en un partit que creixia numèricament dia a dia, 
i que, a més, una part significativa del PSPV no s'integrarà en el PSOE (430) . 
 
Per al PSOE, el fet positiu serà que la integració dels nacionalistes li donarà la força 
política a curt i mitjà termini per tal de ser el partit que més i millor assumeix el "fet 
nacional", sense cap comparació amb la resta dels partits polítics amb representació 
parlamentària (UCD, PCE i AP). Això serà analitzat tot seguit. 
 
 

                                                 
     430 El III Congrés del PSPV (Gandia, abril de 1978), aprovaria un document amb les "bases de la unitat". 
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2.1.5. El PSOE acaba assumint el valencianisme. 
 
 

"Un signe som, indesxifrable, Insensible, i gairebé hem perdut el 
llenguatge en terra estranya." 

 
Hölderlin II, 195. 

 
Les relacions del nacionalisme valencià amb els partits d'àmbit estatal van ser 
sempre complexes i tenses. Tant el nacionalisme socialista (PSPV, USPV, etc), 
com el democristià (UDPV) van mantenir una entre si una acreditada distància, i un 
desig exprés de no vinculació amb els partits semblants d'ideologia semblant però 
d'àmbit estatal. 
 
La transició arriba amb un nacionalisme "eufòric" que pensa que ha de ser la clau 
que obriga tots els panys i que, per tant, aquelles antigues tesis del neo-
valencianisme seran incloses i implantades políticament. La dinàmica unitària de 
l'oposició ha fet que les reivindicacions autonomistes i els signes d'identitat siguen 
reivindicats com una de les qüestions a plantejar. La totalitat de l'esquerra assumeix 
genèricament el programa i l'efervescència valencianista traspassa els límits de les 
minories. 
 
 
La dreta valenciana al marge del "fet nacional". 
 
El conjunt de la dreta, que amb honroses excepcions s'ha mantingut al marge de 
l'oposició al règim i que no s'ha format ni preparat per al moment de la transició 
ràpidament haurà d'entrar en la dinàmica de la competició verbal per la major 
valencianitat. La insistència en la catalanitat nacional, entesa com un paquet unitari 
de les reivindicacions genèricament valencianistes, sense debats ni matisacions, 
assenyalà les pautes per a què el centre-dreta derrotat en les eleccions de 1977 
esmolara les seues armes i articulara el seu missatge polític. Ja en un altre lloc es 
van intentar donar algunes pistes de l'inmens error de perspectiva que les forces 
democràtiques cometran des de l'any 1975 a 1982. 
 
El primer error era el gramscisme com a miratge en la construcció de la societat 
valenciana, la consideració de què un País Valencià "normal" només podia venir 
des d'un projecte situal a l'esquerra i vinculat al que es definia com a classes 
populars. El segon error consistí en el plantejament del valencianisme des dels 
aspectes més ideològics i culturalistes i lligats a Catalunya,; més encara sense 
fosures internes identitàries perquè es corria el perill de que una assumpció 
matisada del programa neo-valencianista s'assimilira a la resposta que estaven 
donant les restes del franquisme. 
 
El conservadurisme moderat valencià que en 1930 es debatia entre el 
valencianisme villalonguia de la vinculació camboniana i l'expressió catòlica de les 
realitats regionals desateses: el mite de la València com a Cenicienta perifèrica era 
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evident que havia de buscar un discurs que fera de contrapés a la previsible 
hegemonia de l'esquerra. 
 
La identitat com a "coartada" sentimental. 
 
El pancatalanisme miop de la transició, els prejudicis estèrils de la catalanitat 
arqueològica proporcionaren l'argument i els personatges per a la manipulació. El 
que en la transició podia haver estat un valencianisme poderós, plural i divergent 
però dins tot del mateix univers i enfrontat en un gran bloc hostil a l'espanyolisme 
assimilista acararà els moments de canvi des de la confusió i l'enfrontament entre 
dos grans percepcions hostil: la identitat es convertirà en la coartada sentimental, 
per a la batalla ideològica, amb una esquerra i unes forces democràtiques que 
hagueren de assumir un programa polític i defensar unes polítiques públiques de la 
identitat que tampoc no sentien. 
 
L'entrada en escena dels sectors autoctonistes que troben l'ocasió per a la venjança 
amb la seua coartada sentimental va ser llançada en les mans de la manipulació. 
Una tradició poderosa del valencianisme, nacionalment valenciana i amable 
respecte a Catalunya però que Fuster qualificava com a precedents "flàccids i 
pintorescos", i que no venia del franquisme s'havia quedat sense espai en un excés 
de parcel.lació i ortodòxia letalment irreparable. El particularisme -onomàstic i 
polític- que Fuster pels errors òptics del franquisme ubicava en les "vitrines 
ameníssimes de la història" reapareixia -manipulat o no- amb més força que mai i a 
més a més "enfront". 
 
La idea de la utilització de la identitat valenciana com un conflicte per tal de 
compensar l'orientació política de la societat valenciana ja sembla ser una idea 
generalment acceptada (431). L'ús bastard de la identitat entesa no com un 
instrument s'afegirà, com ha explicat Cucó, al desig inveterat del conservadurisme 
valencià d'impedir la consolidació del valencianisme polític i al back-ground 
antivalencianista tradicional de la burgesia. Però això no ho explica tot (432). 
 
El franquisme sociològic i el valencianisme no fusterià acabaran conformant; "un 
univers en principi estrictament antifusterià, però de seguida genèricament 
anticatalanista, que no és sinó el brou de cultiu del blaverisme militant posterior. 
Aquest embrió blaver adquiriria la seua autèntica dimensió sòcio-cultural i sòcio-
política quan, després del 1974-1975, la majoria de la dreta de la ciutat de València, 
superada per la marxa dels esdeveniments polítics i potser conscient de les seues 
mancances ideològiques -fruit de la seua desvinculació històrica de la lluita 
antifranquista- començà a potenciar la valencianía i el blaverisme com a doctrina 
alternativa a una esquerra que (...) anava lentament amarant-se d'actituds 
valencianistes i nacionalistes. Fou en aquest moment quan el blaverisme -la 

                                                 
     431 Després d'haver-la expressada tant Vicent Franch com Miquel ens els seus dos respectius treballs inclosos a 

Document 88, ha estat arreplegada en l'apartat "El laberint valencià" del llibre ja citat d'Alfons Cucó País i 
Estat: la qüestió valenciana. 

     432 Aquesta idea es desenvolupa amb més deteniment a Benito Sans, La estrategia de la tensión. Del Consell a la 
Generalitat Valenciana. 1978-1983, de pròxima publicació. 
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formació embrionària del qual ha quedat suficientment dibuixada- deixà de ser una 
ideologia marginal" (433). 
 
La fase del comentari polític de taxista de Fuster durant la transició acabarà en 
1983. Com dirà Vicent Franch (434), si la Dictadura de Primo de Rivera 
"republicanitzà" els sectors més dinàmics del valencianisme, el règim franquista els 
farà vincular-se a l'esquerra. Però també aquesta esquerra i -en general- la política 
valenciana assistirà a un procés que Cucó definirà com a de "valencianització 
política". El procés que s'esmenta conjugarà dos fenomens connexos: d'una banda, 
l'assumpció per part de la dreta de la necessitat d'acudir als símbols autòctons com 
una forma de legitimació en la més rància tradició del pétainisme post-bèl.lic; de 
l'altra uns enfrontaments insòlits i inèdits respecte de l'univers cultural i identitari 
dels valencians que quedaran irresolts. Si Joan Fuster en 1962 es plantejava, davant 
l'anormalitat i el fracàs com a poble, els problemes per tal d'aconseguir ser una 
societat "sana", i les solucions passaven per l'aposta polític i cultural de la 
integració en el projecte de futur dels "Països Catalans". El test electoral de 1977 
confirmarà les intuicions d'aquells que com Eliseu Climent havien vaticinat una 
revifada, en condicions de normalitat, del socialisme d'àmbit estatal. 
 
Nacionalisme i transició: les renúncies. 
 
Les formacions polítiques expressió del neo-valencianisme, per entendre'ns, 
quedaran reduïdes a un tamany ínfim. L'impacte de la derrota de 1977 i les seues 
dimensions provocaran certes lesions psicològiques (435) en els militants del 
valencianisme que han marcat l'autopercepció del valencianisme durant aquests 
anys i la seua ubicació com a formació política "normal" en el sistema de partits i 
com a moviment ideològic amb presència "normal" també, al si de la societat civil. 
 
El nacionalisme i Fuster al davant preferiran buscar les explicacions d'aquella 
desfeta en les renúncies de l'esquerra parlamentària, la covardia de l'esquerra que 
oblida que el País Valencià és un problema de lluita de classes. Es digeriran els 
desenganys en les consecucions del programa del neo-valencianisme representat 
per l'Estatut d'Elx (1975), autèntica proposta màxima, el programa de Gotha del 
nacionalisme amb Fuster i Climent com a redactors, a base de pensar que el fracàs 
és la conseqüència de foscos interessos d'Estat, dels pactes amagats de la transició, 
o bé de pensar que tot és una conseqüència d'una transició reformista on no s'ha 
produit la ruptura. 
 
La responsabilitat interna del nacionalisme en aquella desfeta i els seus 
desequilibris ideològics no seran objecte de cap matisació. Serà aquesta l'etapa en 
què el nacionalisme, derrotat electoralment, inerm i sense vida civil, s'arrenglerarà 
en els marges de l'extraparlamentarisme més marginal (l'època que Vicent Franch 
definirà com "la de les grans brames rituals" (436), fent seua una tradició complexa 

                                                 
     433 Alfons Cucó, op.cit. ps. 296-297. 
     434 Vicent Franch, loc.cit. p. 
     435 La descripció de les lesiones psicològiques de la transició, així com una interpretació personal de la qüestió 

està més detallada a Miquel Nadal, "La liquidació racional d'un discurs teòric", loc.cit. 
     436 Vicent Franch, loc.cit. 
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d'alergia a la política, representada a la perfecció pel "tots són uns" del "nihilisme 
polític" de Fuster. S'accentuarà l'ingenuïtat política i la manca de tradició de govern 
en el moment en que es prepara una estructura institucional autonòmica per a tot el 
territori valencia, estructura que proporcionen els partits estatals i sense la 
participació política del valencianisme. 
Com que la política activa i de participació institucional és compromís, la 
progressiva marginalitat serà el destí del valencianisme de vocació política, 
enfrontat culturalment, a més, a un altre "valencianisme" que si comença a obtenir 
guanys electorals. 
 
L'abandó de la política activa i de partit d'Eliseu Climent i el sector que propugna el 
"fer país" i l'activisme cultural en 1968, serà interpretada per Alfons Cucó, com una 
de les raons de la implantació del PSOE al País Valencià. ¿Què no caldrà dir, 
doncs, del procés d'unitat socialista encetat després del 1977, culminat en 1978 que 
protagonitza el mateix PSPV i el propi Alfons Cucó? La ràpida fugida de la política 
valencianista estricta del PSPV; el desbaratament i balafïament de l'escàs però cert 
actiu electoral de 1977 en mans de la unitat socialista tindrà també efectes 
importants en la transició valenciana. 
 
El valencianisme de vocació política, sense quadres ni polítics, i amb uns electors 
"expectants" encara davant l'actitud del PSPV-PSOE en els governs locals i 
autonòmics, tardarà molts anys en iniciar la seua reconstrucció. Aquest 
comportament "entrista" del PSPV, a més, habituarà els afectats per la sensibilitat 
nacionalista a comportar-se electoralment amb un doble llenguatge. El vot 
valencianista diguem-ne "cultural" mai no serà fidel, i s'expressarà políticament a 
través d'unes altres organitzacions (fonamentalment a través del PSPV-PSOE i del 
PCPV-PCE/EUPV). Davant la disjuntiva de perdre les fites culturals aconseguides 
gràcies a l'esquerra en el poder, el valencianisme es ressignarà a que tinguen ser uns 
altres, "ells", els qui resolguen els problemes amparats en la seua majoria electoral. 
 
En 1977-1978, el valencianisme que optà des de 1968 per fer política lligarà els 
seus interessos personals-curriculars, i el futur de les seues biografies a la sort del 
valencianisme, el qual rebrà un impacte del que encara no s'ha recuperat. La 
ideologia cedirà davant les expectatives promocionals de les institucions. 
 
En efecte, el procés de consolidació de la unitat socialista de l'estiu de 1978 
coincidirà amb la creixent necessitat de reclutament de quadres tècnics i polítics per 
a les institucions locals i la pre-autonomia. La neutralització burocràtica del 
nacionalisme deixarà el valencianisme desguarnit i en mans -no de la generació que 
s'havia preparat per a governar- de tots aquells que sense el nacionalisme no 
tindrien cap impacte social i que així el condemnaran a ser una mena d'identitat-
refugi extra-parlamentari. 
 
De manera afegida, els qui romandran en les plataformes i institucions culturals 
unitàries, sense uns "polítics" que compensaren els excessos i els radicalismes del 
discurs verbal més exacerbat encara veuran com les seues propostes s'allunyen de 
l'evolució d'una societat valenciana que amb manipulació o sense, s'autodetermina 
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de forma inveterada en el sentit de què el valencianisme no siga el protagonista de 
l'escena social valenciana. 
 
El procés d'unitat farà que el PSOE, l'esquerra federal-jacobina  tradicional, haja 
d'assumir en l'àmbit de la identitat més del que raonablement un partit alié a la 
tradició del valencianisme tindria que soportar com a cost polític "normal". I ho 
haurà de fer per compromís democràtic i forçat per la recerca de l'estabilitat. 
L'horitzó previsible i desitjable haguera estat potser el mateix des del punt de vista 
de la situació dels grans blocs polítics i electorals, però potser amb un PSOE no tan 
forçat al valencianisme, acompanyat d'un partit valencianista coherent i amb una 
representació parlamentària modesta però sòlida. Aquest desideratum, segurament 
interromput per la ràpida deserció del PSPV, haguera dotat de més coherència les 
actuacions dels dos sectors que estem comentant: el socialista i el valencianista. 
 
 
2.1.6. Les condicions per a l'existència d'un espai polític i electoral per al 
nacionalisme en la política valenciana. 
 
Ara volem abordar ací algunes hipòtesis de treball al voltant del paper del 
socialisme nacionalista durant la transició, i a si hi ha un espai polític i electoral 
balafiat en la transició per al mateix. Al capdavall, estem parlant de si el projecte 
que s'esbossa en els anys 60 amb el PSV s'ha plasmat o no en la història posterior. 
 
Segons el nostre parer, a la pregunta sobre les possibilitats d'existència d'un espai 
polític i electoral per al socialisme nacionalista, un valencianisme de caràcter 
progressista vinculat al projecte històric del PSV, s'ha de respondre positivament. 
Existia abans de les eleccions, a principis de 1977, pogué haver-lo després, perà 
van adoptar-se unes altres estratègies, uns altres camins. 
 
En els primers anys 70, el PSOE és testimonial en el País Valencià. Bastarà dir que 
segons les actes del Congrés de Suresnes (437), el País Valencià aportava 200 
afiliats en Alacant (la majoria d'Elx), 20 a València i cap a Castelló. Per la seua 
banda, el PSOE històric de Llopis tenia un poc menys que el renovat de Felipe 
Gonzalez. Mort el general Franco, el creixement de l'afiliació seria molt lent 
pràcticament fins el mes de juny de 1977, en què el triomf electoral faria crèixer 
vertiginosament el partit. 
      
En 1974, el PSOE renovat ofereix a Vicent Ventura la direcció de l'organització, 
encara que mantenint la seua ideologia i plantejaments, però sota les sigles del 
PSOE. "Del PSOE, que en aquella época estava organitzant-se, van venir a veure'm 
per a demanar-me que m'en fes càrrec al País Valencià" (438) conta Ventura, que 
coneix Enrique Múgica, Pablo Castellano i Felipe González de les reunions a Bonn 
de la Conferencia Socialista Ibérica, en 1974- : "Ja m'havien treballat en aquest 
sentit tant com havíen pogut i diu Eliseu Climent que un dels qui venien molt era 
Alfonso Guerra". 

                                                 
     437 Vide, "Los congresos del PSOE en el exilio", Vol. II. Ed. Pablo Iglesias. 
     438 "Vicent Ventura. Converses amb un ciutadà". Adolf Beltrán. Tàndem Edicions. València, 1993. Pàg. 96. 
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Ventura veu llavors com la Convergència Socialista de Catalunya que lidera Joan 
Reventos -després Partit dels Socialistes de Catalunya PSC- va entrant en l'operació 
política d'unificar les forces socialistes davant les eleccions que abans o després 
s'hauràn de convocar. Tanmateix Ventura s'oposarà radicalment a qualsevol 
convergència amb el PSOE, i defensarà una línia política totalment autònoma, un 
model de federació de partits, i contra un partit federal, i en favor de primar la 
reivindicació nacional. 
 
La ideologia amb que impregna Ventura al PSPV i després a la CSPV serà la de 
que el PSOE era un "socialisme forani" en el País Valencià. Afirmava Ventura que 
en el PSOE  "no hay nacionalistas valencianos que tendrían que ser catalanistas, 
sino que hay "valencianistas" que no acaban de resolver los problemas: el del 
internacionalismo proletario... y el del sucursalismo" (439). 
 
Fins el moment d'integrar-se els socialistes nacionalistes (USPV i PSPV) en el 
PSOE, eixe corrent d'opinió seguirà pensant i mantenint les seues postures anti-
PSOE, configurant-se com a corrents d'opinió internes. Però l'intent del PSOE 
d'integrar als socialistes nacionalistes fracassarà. 
 
Els catalans del PSC de Joan Raventós, la Convergencia Socialista de Madrid 
(CSM), d'Enrique Barón, i altres partits de la Federación de Partidos Socialistas 
(FPS) optaran per la via contrària a la valenciana. Tant Barón com Raventós 
negocien i es vinculen al PSOE. La CSM de Barón s'integrarà i aconseguirà una 
bona part de la "desarbolada" federació madrilenya del PSOE; els catalans del PSC 
a través d'un pacte electoral (per a juny de 1977) previ a federar-se i per a, una 
vegada celebrades les eleccions, signar un protocol d'unitat i celebrar un congrés 
que crearà el "Partit dels Socialistes de Catalunya"; així, els socialistes que 
provenen del catalanisme es fan pràcticament amb la direcció i l'organització del 
socialisme català. Els socialistes nacionalistes valencians es negaran 
majoritàriament sempre a integrar-se en el PSOE siga quina siga la fòrmula elegida, 
i sent sempre ferms defensors de la seua autonomia i d'una concepció del partit 
"federal". Caldria preguntar-se si no hauria estat diferent la línia del socialisme 
valencià i el procés autonòmic posterior; creguem que si (440). 
 
Les contradiccions de tot aquest procés seran que en compte de tancar files i 
presentar-se units, els socialistes nacionalistes del PSPV es divideixen a escasses 
setmanes de les elecciones, pel que el fracàs serà sonat com ja hem analitzat abans. 
I ací caldria reflexionar sobre la trajectòria del socialisme nacionalista: el PSV es 
dissolgué per enfrontaments interns en els anys 60; el PSPV s'escindeix en els anys 
70 i acaba integrant-se en el PSOE, esborrant la seua personalitat. Es pertinent el 
recordar que un lustre  -1973-1978- el socialisme nacionalista canvia de sigles cinc 
vegades: GARS (1973/74), primer PSPV (1975), CSPV (1976), PSPV (en procés 

                                                 
     439 Document de 22 pàgines mecanografiat, sense títol, de Vicent Ventura, datat a Llíria, Camp de Túria, el 17 de 

setembre de 1976. Cedit per Rafael Arnal. Ventura acaba d'abandonar el partit dies abans, el dia 13 del 
mateix mes de setembre. 

     440 En "Los socialistas en el País Valenciano", de Benito Sanz, ja citat, es recull amb detall tot aquest procés en 
l'apartat "El PSPV tras los pasos del PSC", pp. 309-319. 
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de convergència) (1976/77), PSPV després del Congrés Constituent, i després de la 
divisió apareixerà la Unitat Socialista del País Valencià (USPV). 
 
En 1978 s'integren tots els socialismes en el PSOE valencià: el PSP.PV i els 
nacionalistes de la USPV primer en gener, i el PSPV després en juny. Un fet molt 
significatiu serà el que els dos partits bàsicament nacionalistes: el PSPV (socialista) 
i la UDPV (democristià) tindran molt poca constància en mantenir-se com a 
organitzacions independents, i ambdos projectes polítics s'uneixen de seguida als 
seus homòlegs ideològics d'àmbit estatal: el PSPV al PSOE, i la UDPV a la UCD. 
En els dos casos, rebran a canvi importants parcel.les de poder institucional i 
orgànic, per als magres guanys i força electoral que aporten als partits de referència 
en què s'integren. Els guanyadors del procés polític de la transició en el País 
Valencià van a ser els partits d'àmbit estatal PSOE i UCD. 
     
El PSOE federal jugarà fort la seua carta d'unir tots els socialismes de l'Estat sota 
les seues sigles, i ho aconseguirà. El PSOE valencià, després de la gran 
manifestació de suport a l'autonomia del 9 d'octubre de 1977 encapçala i decideix 
protagonitzar el procés preautonòmic. Hem d'apuntar tot seguit dues idees que no 
descartem desenvolupar en algun altre paper: la posició que adoptarà la ideologia 
del socialisme nacionalista en el procés autonòmic, i les actuacions dels militants 
destacats que provinents del PSPV s'integren en el PSOE. 
 
 
2.1.7. Les conseqüències indirectes de la integració del PSPV. 
 
Avancem ací algunes hipòtesis sobre els quals algun dels coautors està treballant 
(441). La integració del PSPV (tant del sector del Bloc com del pro-FPS) serà un 
encert electoral a curt i mitjà termini, ja que contribuí a evitar el fraccionament de 
l'espai polític socialista, unir les forces de totes les organitzacions i ja sense fisures, 
guanyar eleccions al País Valencià. La integració del PSPV en el PSOE eliminirà 
l'espai electoral nacionalista al marge del PSOE, i farà fracassar diverses provatures 
(PNPV i UPV) que no arrelaran de forma sistemàtica. 
 
El model català: el triomf orgànic. 
 
Respecte d'unes altres nacionalitats i regions, el model d'integració del socialisme 
valencià serà molt diferent. Per posar com a exemple els casos més significatius 
dels partits integrats o units al PSOE, a Catalunya l'acord de la unitat -el protocol de 
1978- tindrà com a conseqüència que l'antic PSC siga la formació política que 
marque la línia política del nou partit (PSC-PSOE), i que els seus militants siguen 
els que hegemonitzen la direcció orgànica (442). A Madrid, la Federación Socialista 
Madrileña controlarà en una línia semblant la federació socialista. 
 

                                                 
     441 Cf. Benito Sanz: La estrategia de la tensión. Del Consell preautonómico a la Generalitat Valenciana, de 

pròxima aparició, tercer volum de la seua trilogia sobre el socialisme valencià de la postguerra. 
     442 Gabriel Colomé, El Partit dels socialistes de Catalunya. Estructura, funcionament i electorat (1978-1984)". 

Ed. 62, Barcelona, 1989. 
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En la banda oposada hi haurà diferents partits socialistes de caràcter nacionalista o 
àmbit regional que no s'integraran en el PSOE, i que es mantindran com a 
organitzacions amb viabilitat política al marge del PSOE: el Partido Socialista de 
Andalucia (PSA), el Partit Socialista de Mallorca (PSM) o el Partido Socialista 
Galego (PSG). Notarialment i registral, o per la pràctica política, tots aquests partits 
no "entristes" acabaran perdent la sigla "S" de socialista. El PSA passarà a dir-se 
Partido Andalucista, amb una incidència electoral contínua encara que irregular 
(443); el PSG serà l'embrió de la creació del nacionalisme gallec amb el nom de 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Xose Manuel Beiras. El PSM, després d'un 
itinerari erràtic semblant al de la UPV ha acabant recolzant la candidatura de la 
coalició Convergència i Unió al Parlament Europeu. 
 
El model del socialisme valencià. 
 
El model del socialisme valencianista serà completament diferent al de les 
nacionalitats comentades: un model ben "nostre". Amb la integració el PSPV no 
aconseguirà cap de les dues apostes dels altres partits: ni hegemonitzar la direcció 
orgànica o la línia política de les noves organitzacions, ni quedar-se al marge i 
consolidar un partit nacionalista encara que acabara perdent la "S" amb el tempos. 
 
El socialisme nacionalista s'integra en el PSOE una vegada es coneix el pes 
electoral de cada força política: el PSOE un 37%, el PSPV-Bloc un 2'5%, i la 
Unitat Socialista (PSPV-FPS/PSP.PV), un 4'5. Les negociacions no són d'unitat, 
sinó de condicions per a la integració en un moment en que la militància del PSOE 
creix espectacularment. Una vegada dins del PSOE, un sector del PSPV (el pro-
FPS, Unitat Socialista) contribuïrà crear un corrent d'opinió permanent (els 
"crítics"/Esquerra Socialista). El sector nacionalista del PSPV (Pro-Bloc) 
aconseguirà una certa incidència ideològica entre els anys 1978-1981, per a partir 
de 1982 la perdrà, i cap dels seus membres no ocuparà cap càrrec orgànic 
d'importància, encara que si institucionals. En 1982 es dissoldrà com a corrent, per 
a formar part un grup de poder intern no ideològic. 
 
Durant el període 1978-1982, el sector nacionalista del PSPV-PSOE, minoritari, 
aconseguirà imposar temporalment alguna de les seues tesis, el que contribuirà a 
que el PSOE, que no havia estat ni ho serà mai de "nacionalista" -sí federal-jacobí-, 
siga percebut "formalment" des de l'exterior com a nacionalista. L'esquerra 
parlamentària en el seu conjunt (PSPV-PSOE i PCPV-PCE) serà majoritària sobre 
el centre-dreta (UCD i AP) en 1977 i 1979. 
 
L'estratègia de la tensió. 
 
L'estratègia de la dreta serà la de la tensió. S'impulsarà, en un procés que hem 
descrit amb anterioritat, al "blaverisme" contra el PSOE, partit al que s'acusarà de 
pancatalanista, obrint-se una confrontació civil i ciutadana al voltant dels signes 
                                                 
     443 El PSA arribà a tenir 5 diputats al Congrés dels Diputats en 1979. En 1991 -ja com a Partido Andalucista- 

aconseguí l'alcaldia de Sevilla el seu líder Alejandro Rojas Marco a conseqüència del pacte de govern amb el 
PP. En les eleccions autonòmiques de 1994 obtingué tres diputats al Parlament d'Andalusia. Actualment 
detenta algunes alcaldies importants.  
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d'identitat (la trilogia bandera, llengua i denominació) i de la via d'accés a 
l'autonomia (article 143 vs. article 151 de la Constitució espanyola de 1978). 
 
El periode tens, violent i conflictiu que va de 1978 a 1982 estigué a punt de generar 
unes hostilitats obertes i generalitzades. UCD agitarà com a arma política les idees-
força del "blaverisme" que més tard s'estructurarà i organitzarà sota les sigles 
d'Unió Valenciana. El sector nacionalista del PSPV-PSOE aconseguirà radicalitzar 
el conflicte. UCD utilitzarà com a força de xoc els "blaveros". El PSOE no tindrà al 
seu voltant cap formació política nacionalista que el permeta ubicar-se en el centre 
del debat: els que podien haver-la promoguda estan dins del PSOE. Un sector 
minoritari en tots els aspectes del PSPV-PSOE (orgànicament, política i electoral) 
assumeix un protagonisme que no respon a bases reals. La sobredimensió de l'ex-
PSPV s'acabarà amb la derrota d'aquest sector en el Congrés del PSPV-PSOE de 
Benicàssim de 1981.  
 
El PSPV-PSOE assumirà per necessitat el fet autonòmic. Les Comunitats 
Autònomes esdevenen un espai de poder, i a partir de 1983, la consecució dels 
grans objectius històrics i simbòlics del nacionalisme valencià quedaran en mans 
del tempo que marque la direcció del PSPV-PSOE. Sense partits nacionalistes 
compensadors els inicis de la construcció de la "Comunitat Valenciana" es faran al 
marge del nacionalisme polític, i de la infrarepresentació electoral i política d'aquest 
caldrà donar uns agraïments retrospectius als protagonistes de la unitat de 1978. 
 
Una societat sense grans desitjos ni demandes d'identitat acabarà aconseguint que la 
identitat siga un dels eixos que explique la tortuosa transició valenciana. 
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3 
L'allargada ombra del PSV en el procés 
autonòmic. Del "Parlem Valencià" a la 

"Llei d'Us". 
 
El socialisme valencià sota les sigles PSPV-PSOE serà el partit hegemònic en la 
política del País Valencià, sobre el que recaurà el pes i la iniciativa de dur endavant 
el procés autonòmic i iniciar les primeres passes del Consell Preautonòmic del País 
Valencià. Les circumstàncies històriques faran pivotar sobre el PSPV-PSOE un 
procés d'integració social i política que ben bé podem definir com de "construcció 
nacionalitària". De la necessitat autonòmica el PSOE farà virtut. 
 
Aqueix procés culminarà amb unes perspectives que ni el més optimista dels qui 
participaven en la política de la postguerra podia imaginar: un Estatut d'Autonomia, 
la recuperació de la Generalitat com a institució d'autogovern, unes Corts 
Valencianes amb capacitat legislativa i pressupostària, i el reconeixement històric 
del valencià com a llengua oficial del País Valencià, la creació d'institucions 
consultives o de control com la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges o el 
Consell Valencià de Cultura, o la presència d'uns mitjans de comunicació àudio-
visuals propis amb la creació de la Ràdio Televisió Valenciana. 
 
Com una mostra concreta d'aqueix procés -no sabem a hores d'ara si reversible o 
no- ens hem decidit a exposar la connexió que algunes polítiques públiques de la 
identitat exemplificades en la recuperació lingüística han tingut amb aquell horitzó 
que en els anys 60 uns joves de vint anys es van proposar. 
 
La qüestió del consens estatutari. 143 versus 151= 148. 
 
El pacte entre la UCD i el PSOE a Madrid marcarà que la via de l'accés a 
l'autonomia havia de ser la de l'article 143, encara que al final del procés acabarà 
utilitzant-se la de l'article 148 amb les competències delegades del 151 per la 
LOTRAVA. Josep Lluís Albiñana serà obligat a dimitir en 1979, el que farà que 
després d'alguns anys de paralització, governs fantasmes d'UCD (la presidència en 
funcions d'Enrique Monsonís), i davant l'agrujament de les tensions i el clima 
polític a Espanya (el cop d'Estat del 23 de febrer de 1981), s'acorde consensuar un 
procediment d'accés a l'autonomia i un Estatut que es tancarà a Madrid. 
 
L'Estatut d'Autonomia serà negociat pel PSOE, la UCD i el PCE. Els 
"nacionalistes" oficials de les tres formacions estaran al marge: els ex-PSPV 
integrats en el PSOE, els ex-UDPV integrats en la UCD, i els nacionalistes que 
militen en el PCE. La seua intervenció en el procés de negociació serà interminent, 
encara que seran una coartada dels tres partits estatals. 
 
El consens s'imposarà en la redacció i tancament de les negociacions estatutàries 
que finalment, i després d'una llarga batalla política i ciutadana s'aprova. UCD, un 
dels partits del consens s'afona electoralment en el mes d'octubre de 1982, per a 
desaparèixer en 1983 com a partit polític. Els socialistes accediran al govern de 
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l'Estat eixe mateix any 1982 amb deu milions de vots i majoria absoluta en les 
Corts Generals. El PSPV-PSOE repetirà els resultats en les eleccions autonòmiques 
i locals. 
 
Les primeres Corts Valencianes tindran una majoria socialista (51 dels 89 diputats), 
seguits dels populars d'AP (32 diputats) i els comunistes del PCE (6 diputats). 
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (1 de juliol de 1982) tancava les 
qüestions conflictives de la identitat com ara la denominació: Comunitat 
Valenciana (si bé el preàmbul reconeixia les denominacions de País i Regne), la 
bandera (senyera coronada) i la llengua (valencià). Ara bé, caldria desenvolupar 
allò que l'Estatut enunciava i donar-li contingut. 
 
 
El Decret de Bilingüisme del Consell. 
 
Un tema fonamental del procés autonòmic que s'iniciava era donar resposta a la 
qüestió de la llengua i a la implantació del valencià en l'ensenyament. Era un dels 
reptes que la recen estrenada autonomia valenciana devia assumir. La figura clau 
del procés serà el conseller de Cultura, Educació i Ciència, el socialista Ciprià 
Ciscar Casaban, un personatge sensible a les reivindicacions culturals "clàssiques" 
del valencianisme. 
 
Ciscar impulsarà amb decissió el procés de recuperació lingüística, la pedra de toc 
del nou Consell que tantes passions havia despertat durant la transició i els 
conflictes civils de la batalla de València. La situació requeria fets accelerats, i la 
qüestió hagué d'abordar-se en un temps polític mínim. 
 
Aprovat l'Estatut d'Autonomia, el president "en funcions" d'UCD des de 1980, 
Enrique Monsonís, es ressistirà a abandonar la presidència del Consell fins que la 
UCD perdrà les eleccions d'octubre de 1982 i es done entrada a un Consell 
provisional fins a arribar a la convocatòria de les primeres eleccions autonòmiques 
en maig de 1983. En el primer Consell provisional autonòmic (29-XI-1982) serà 
nomenat conseller de Cultura, Educació i Ciència l'anterior conseller de Cultura, el 
socialista Ciprià Ciscar (444). Com a primera mesura en aquest nou Consell, Ciscar 
proposarà un Decret sobre l'ensenyament en valencià, que aprovarà el Govern dies 
després. El Consell no podia fer més. Deuria esperar a les elecccions autonòmiques 
del mes de maig de 1983, per a que poguera legislar-se amb plenitud de 
competències i d'acord amb els mandats estatutaris. 
 

                                                 
     444 Ciprià Ciscar fou el primer alcalde democràtic del País Valencià, en ser proposat en 1976 per la Junta 

Democràtica i ser elegit per Picanya. Destacarà per les seues inicatives de recuperació de la identitat 
valenciana. Picanya serà el primer municipi que tindrà una plaça "del País Valencià". En ser elegit alcalde en 
les primeres eleccions democràtiques de 1979 (amb 12 dels 13 concejals per a la llista que encapçala), 
proposarà i s'aprovarà per unanimitat a la localitat la sol.licitud oficial d'autonomia en el primer ple celebrat 
en la data simbòlica del 25 d'abril. S'obria així el "termini de sis mesos, per tal que la resta dels ajuntaments 
valencians es pronunciaren a favor de l'autonomia" (Lluís Aguiló, L'Autonomia, 1982, p. 62). Picanya era el 
primer municipi del País Valencià que demanava l'autonomia per l'article 151 de la Constitució. 
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“Si escoltem de veres la veu del poble, del nostre poble, d'eixe mateix poble que 
fa pocs anys pintava clandestinament a les parets allò de: "Parlem Valencià..." 

Ciprià Císcar Casabán, conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat, en la defensa de 
la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, el 17 de novembre de 1983. 

 
El que havia estat una pintada del PSV en 1965 -"Parlem Valencià", es convertia en 
un dels arguments emotius i de reconeixement en la tribuna de les Corts 
Valencianes en la defensa de la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, el 17 de 
novembre de 1983. La reivindicació del nacionalisme dels anys 60 esdevenia una 
realitat estatutària i legal divuit anys després en un parlament valencià, una altra de 
les aspiracions dels membres d'aquella nova tradició del valencianisme del PSV. 
 
El missatge d'aquelles pintades clandestines es defensava públicament "amb llum i 
taquígrafs", davant dels primers diputats elegits democràticament pel poble 
valencià. Aprovat l'Estatut, i després del Decret de desembre de 1982, el tema 
lingüístic rebia un recolzament i una empenta clara. Després de les primeres 
eleccions autonòmiques, i una vegada elegit el govern, el Consell treballarà 
acceleradament per a dur a les Corts Valencianes un projecte de llei que es 
convertira en la normativa bàsica del valencià. 
 
El Consell aprovarà el projecte de Llei sobre ús i ensenyament del valencià en el 
mes d'agost de 1983, i el remetrà a les Corts Valencianes, que iniciarà la seua 
tramitació el 7 de setembre de 1983. Discutit en la Comissió d'Educació i Cultura 
en octubre, es debatrà i votarà en les sessions plenàries de les Corts Valencianes 
dels dies 17 i 18 de novembre. Una mostra de la imprtància política de la qüestió la 
trobarem en que en poc mes de 4 mesos s'havia proposat, tramitat, discutit i aprovat 
una llei: un temps record des del punt de vista parlamentari. 
 
El ple de les Corts en el que es debatí la Llei d'Us es celebrà en Alacant, iniciant-se 
així un intent de que la llei fóra coneguda com a la Llei d'Alacant per tal de 
dissoldre la previsible conflictivitat del tema lingüístic en aquella ciutat. S'acomplia 
així amb les prescripcions de l'Estatut, quan establien que les dues llengües oficials 
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eren el valencià i el castellà; que la Generalitat Valenciana garantiria el seu ús 
normal i oficial; es protegiria la recuperació del valencià i, per llei s'establiran els 
criteris d'aplicació de la llengua pròpia en l'Administració i l'ensenyament. 
El text del preàmbul de la llei adoptava un compromís explícit amb aquella nova 
tradició i, convé recordar-ho, amb la línia que el PSV havia plantejat quan deia que 
un dels compromissos irrenunciables de la Generalitat era la defensa del patrimoni 
cultural, 
 

"...i d'una manera especial amb la recuperació del valencià, llengua històrica 
i pròpia del nostre poble, del qual constitueix la més peculiar senyal 
d'identitat. 

 
Davant la situació digòssica en què està immersa la major part de la població, 
consegüent a la situació de sotmetiment del valencià durant gairebé tres-cents anys, 
la Generalitat, com a subjecte fonamental en el procés de recuperació de la plena 
identitat del poble valencià, té el dret i el deure de retornar la nostra llengua a la 
categoria i el lloc que mereix, acabant amb la situació de deixadesa i deterioració en 
què es troba. La nostra irregular situació sociolingüística exigeix una actuació legal, 
que sense tardar, acabe amb la prostració i propicie l'ús i l'ensenyament del valencià 
per tal d'assolir l'equiparació amb el castellà". 
 
"Reprengam la il.lusió de sentir-nos el poble que som". 
 
Ciscar impulsarà i defensarà un projecte de llei (445) amb uns arguments i en el 
marc d'un discurs molt semblant al de la nova generació valencianista, quan en la 
presentació davant de les Corts afirme que "crec que seria bo per al nostre poble 
que la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià fóra un motiu d'unitat, de superació 
d'enfrontaments", i més avant diga que: "El valencià, des d'aquells esdeveniments 
històrics que culminaren amb els Decrets de Nova Planta, i d'açò en fa ja quasi bé 
tres-cents anys, fou un vehicle d'expressió prohibit, desterrat de les institucions i les 
escoles, menyspreat; fou la llengua dels vençuts: sense cap dret ni mirament " (446). 
 
Ciscar demanà la solidaritat de totes les forces parlamentàries ("el poble valencià la 
necessita") amb el convenciment que de la resposta institucional que se li donara al 
tema de la llengua, dependria el futur i la legitimitat de l'autonomia valenciana. A 
continuació vinculà el projecte de llei amb la tradició del socialisme valencianista 
dels anys 60, el PSV, quan afirmarà que: "Si escoltem de veres la veu del poble, del 
nostre poble, d'eixe mateix poble que fa pocs anys pintava clandestinament a les 
parets allò de: "Parlem Valencià" i "Valencià a l'escola", si tenim presents quantes 
humiliacions ha patit el nostre poble en no emprar, en no poder expressar-se en 
valencià, estic convençuts que assumirem el projecte com a un projecte de 
recuperació històrica, com a un projecte de tot el poble valencià". 

                                                 
     445 El text excedia dels límits dels acords congressuals del PSPV-PSOE, apostant per una línia clara de defensa 

del valencià, arrossegant al propi partit, i arribant al màxim del que el context social i polític permetia, tot i 
que hi haurà algunes tensions i conflictes al si del socialisme valencià, acallades davant el grau de consens 
aconseguit. Vide sobre el tema Benito Sanz, La estrategia..., op.cit. de pròxima publicació. 

     446 "Diari de Sessions de les Corts Valencianes nº 12. I Legislatura. 17 de novembre de 1983. Alacant, ps. 249 i 
ss. 
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Ciprià Císcar Casabán, conseller de Cultura, Educació i Ciència de la 
Generalitat, en la defensa de la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, el 17 de 
novembre de 1983, en Alicante. 
 

 
 
D'alguna manera era un reconeixement i un homenatge parlamentari a la tasca del 
sector polític que durant el franquisme havia defensat en la clandestinitat la identitat 
i la llengua del poble valencià. 
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Tant Aliança Popular com el PCE havien defensat esmenes que preconitzaven la no 
obligatorietat del valencià (447). Fins i tot un sector del PSPV-PSOE defensava el 
mateix a nivell intern, encara que les seues postures no es van traduir en esmenes. 
Així, AP proposava que quedaren exclosos de l'ensenyament del valencià "los que 
habiten en zonas territoriales castellano-parlantes", i aquells "cuyos padres o tutores 
así lo soliciten al formalizar la inscripción del curso que se trate" (esmena 41). En 
una línia semblant, el PCPV-PCE proposarà que: "La obligatoriedad...quedará sin 
efecto de manera individual cuando los padres o tutores expresen, al formalizar la 
inscripción, el deseo de que a sus hijos o tutelados se les exima de la enseñanza del 
valenciano" (esmena 42). 
 
En la presentació del projecte de llei, el conseller defensarà la postura de 
l'obligatorietat: "Si en la nostra Comunitat ambdues llengües són oficials per igual, 
no se li pot donar a una un tractament d'obligatorietat i negar-li'l a l'altra...Seria una 
paradoxa o més bé una greu renuncia inaprovable o un incompliment de la 
Constitució i de l'Estatut no fer obligatori l'ensenyament del Valencià...¿Com 
podem evitar discriminacions lingüístiques si no equiparem les dues llengües?" 
 
Un aspecte fonamental de l'itinerari polític del projecte és que cap dels grups 
parlamentaris votà en contra del text. Es pronunciaran finalment a favor el PSPV-
PSOE i el PCPV-PCE i s'abstindrà el centre-dreta de la cambra, present a les Corts 
Valencianes en forma de coalició AP-PDP-UV-UL. Ni AP, doncs, ni la Unió 
Valenciana s'oposen amb el seu vot en contra, sinó que s'abstenen (448). 
 
L'absència política del nacionalisme en les institucions autonòmiques. 
 
Les operacions d'enginyeria del consens que permeteren el tancament de la 
transició al País Valencià, encara demanen un estudi pluridisciplinar que analitze i 
avalue les polítiques públiques de la identitat (p.ex. el paper del Consell Valencià 
de Cultura, la creació de l'ens públic Ràdio-Televisió Valenciana, les infrastructures 
cultural públiques i integració en el sistema de molts intel.lectuals del 
nacionalisme) aplicades durant els primers deu anys de l'autonomia i els seus 
efectes en la conformació d'un espai comunitari i comunicacional valencià. 
Obviament, aquest estudi excedia ja els propòsits que ens marcàvem a l'iniciar la 
redacció del manuscrit. 
 
A propòsit de l'Estatut i de les primeres etapes de realitzacions caldrà recordar de 
bell nou que davant l'absència política del nacionalisme de les institucions 
autonòmiques i la consolidació d'un model de legitimació autonòmica basat en la 
cultura dels serveis públics, el valencianisme no reaccionarà segregant un model 
compensatori. Un valencianisme com a moviment d'atracció de consciències, de 
mínims compartits, de referències comunes  

                                                 
     447 Vide "Textos en tramitació". Butlletí Oficial de les Corts Valencianes (B.O.C.V.) nº 16, ps. 399 i ss. 
     448  En funció de segons quins resultats polítics futurs, una lectura atenta i detinguda dels Diaris de Sessions pot 

il.lustrar a la perfecció el caràcter de les postures, esmenes i debats, i en general, la ideologia lingüística de 
les forces polítiques presents en aquella legislatura. 
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que els actors polítics no posen en dubte i ajuden a impulsar els processos 
d'integració comunitària. La batalla serà guanyada per la cultura dels serveis 
públics com a forma incompleta de legitimació i ocultació de la realitat, pel laissez 
faire del mercat simbòlic i la ressignació a l'administració domèstica i folkloritzant 
de la diferència. 
 
El valencianisme no serà una ideologia-marc o una atmosfera cívica: un model 
afectiu d'entendre que ser valencià no té perquè  ser una singularitat amarga sinó 
una opció serena i decidida. Davant un País que ja és un territori de gestió l'opció 
del nacionalisme per les ideologies de resistència i la fugida de les pautes admeses 
per la societat continuarà impedint la recuperació d'un espai polític per al 
valencianisme democràtic. 
 
Els anys noranta trobaran el valencianisme com una perifèria  ideològica de la 
nostra societat. Mentre la integració autonòmica  es consolida i avancen els eixos 
d'integració comunitària no  fonamentats en cap legitimitat identitària (449), la 
"Comunitat Valenciana" s'interioritzarà com a espai territorial i simbòlic  perifèric 
de la perifèria, resistent i alèrgic a qualsevol projecte d'afirmació nacional. 
 
Per als nacionalistes s'afirmarà la patologia i per a la resta de la societat la 
singularitat. Per a un observador extern la resposta a la pregunta del paper del 
nacionalisme en la política valenciana, si "hom" demanara un informe estratègic 
sobre les possibilitats de supervivència seria fàcil: enllestir un procés  
plural de reagrupament del valencianisme oposat a la vernaculització de la política 
valenciana i deslegitimador d'aquell dels espanyolismes que, com sempre, se n'ha 
servit de la "méffiance" anticatalana. 
 
Però a això requeriria l'esforç de conciliar el programa i la sensibilitat pròpies amb 
la realitat, sense forçar-la per tal  de fer-la acomodar al prejudici estèril de la 
catalanitat arqueològica que legitima les pràctiques compensatòries de la dreta local 
i reduirà la incidència social del nacionalisme a la cosmètica graciable del partit que 
governe les institucions autonòmiques (sempre hi haurà algun perill electoral 
inminent). 
 
 
Una història encara inacabada. 
 
Caldria continuar reflexionant molt més i aportant hipòtesis sobre el nacionalisme 
al País Valencià, l'expressió política del mateix moviment i l'existència o no d'un 
espai electoral (un lloc sota el sol) per al nacionalisme progressista en la política 
valenciana. Però el manuscrit ja se'ns escapa de les mans. 
 
L'eix del nostre assaig era estudiar si existia un procés de creació d'una tradició 
nacionalista, moderna i progressista apareguda al voltant dels anys 60 i un concret 

                                                 
     449 Sobre aquesta qüestió, vide, de Miquel Nadal l'apartat, "Els perills d'una autonomia concreta", dins "La 

liquidació racional d'un discurs teòric", loc.cit. i "Identitat i Modernitat: el procés clàssic", Premi Ramon 
Muntaner 1990, Saó nº 119. 
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personatge: el Partit Socialista Valencià i la seua continuïtat ideològica en els anys 
70 i 80. Moltes d'aquelles esperances i les d'aquells que van agafar camins diferents 
i una altra tradició encara estan inacabades. 
 
El món de la política és un món fictici, nascut de l'abstracció i encarnat en la gent. 
Del catàleg semàntic de les idees amb èxit  comunicatiu no participarà el 
valencianisme. Aquest no podrà continuar oferint conflicte, caos o confusió. La 
incertesa per a les societats humanes és prou insuportable i no es pot romandre  en 
eixa situació durant molt de temps. Les societats opten per la certesa...però d'això ja 
s'haurà de preocupar l'autoritat competent en la matèria o l'especialista del ram. 
 
Si en 1859 les consecucions polítiques d'aquells primers Jocs Florals bilingües i 
conservadors van ser tan inapreciables, cent anys després, les conseqüències de la 
comemoració del V Centenari d'Ausiàs March en 1959 ja donen molt de què parlar. 
Inclús per a presentar-nos a uns Premis Octubre. Això ho hauríem d'agraïr. Fuster 
donà les gràcies en 1962 tant als poetes de guant com als d'espardenya, per què 
sense ells la història de la societat valenciana no seria la mateixa. 
 
Avui serà just que nosaltres donem les gràcies a tots aquells que, pintorescos o no, 
equivocats o no, vells o moderns, ens han ajudat amb el seu esforç impagat i 
generós a ser el que som ara. 
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L’oposició universitària al franquisme. València 1939-
1975. 

Dirección y texto Benito Sanz Díaz. 
DISE. Universitat de València. 1996. 

 
Autor Benito Sanz Díaz  
Títol L'oposició universitària al franquisme: València, 1939-1975 
Edició [1ª ed.] 1996 
Publicació València : Servei d'Informació a l'Estudiant-DISE, Universitat de València 
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Memoria del antifranquismo. 
La Universidad de valencia bajo el franquismo. 1939-1975 

 
Edición de Benito Sanz Díaz y Ramón Rodríguez Bello. 

Fundació Cinc Segles. Universitat de València. 1999. 
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Rojos y demócratas. Las oposición al franquismo en la 
Universidad de Valencia. 1939-1975. 

Benito Sanz Díaz. 
Albatros-FEIS-CCOOPV. Valencia 2002. 

 
Autor: Benito Sanz Díaz 
Título:   Rojos y demócratas: la oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 1939-1975  
Publicación: Valencia] : Albatros, [2002]    XV, 349 p. : il. ; 27 cm  
Notas:   Bibliografía: p. [333]-335. Índice  
En la port.:  FEIS, CC.OO.PV  
Materias: Movimientos estudiantiles-Valencia-1939-1975  
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Tradició i modernitat en el valencianisme (1939-1983). 
 

Benito Sanz / Miquel Nadal. 
Eliseu Climent Editor. 3i4. Valencia, 1997. 

 
Finalista de los premios Ensayo Joan Fuster Octubre 1995, recoge con detalle los 
orígenes del valencianismo político, la creación, desarrollo y desaparición del 
PSV, así como su influencia posterior en la política valenciana. 
 
Autores Benito Sanz Díaz / Miquel Nadal 
Títol Tradició i modernitat en el valencianisme (1939-1983) 
Edició [1ª ed.] 
Publicació València : Eliseu Climent, 1996 (València : Puertes) 
Desc. física 283 p., [12] p. de lám. ; 19 cm 
Sèrie La unitat; 163  
Matèria Nationalism -- Valencia  
 Nacionalismo -- Valencia  
 Nacionalisme -- València  
Cdu 323.1(460.31) 
Dip.legal V.5267-1996 
ISBN 84-7502-504-8 
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Autores Benito Sanz Díaz, Josep María Felip i Sardà 
Títol Política y políticos valencianos. 25 años: 1975-2000.  

Tomo I. Del tardofranquismo al Estatuto de Autonomia. 1975-1982 
Publicació Valencia : Gules, D.L. 2002 
Desc. física 391 p. ; 28 cm 
Sèrie Ideas 9  
Nota Volumen I: Del tardofranquismo al Estatuto: 1975-1982 
Matèria Valencia -- Politics and Government -- 1975-1982  
 Valencia -- Politica y gobierno -- 1975-1982  
 València -- Política i govern -- 1975-1982  
Cdu 329(467.3)"1975-2000" 
ISBN 84-86330-11-4 
 
 



El Partit Socialista Valencià, mès que un partit 

 

 272

 
 

Autor Benito Sanz Díaz 
Títol Los socialistas en el País Valenciano, 1939-1978  

Publicació València : Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1988 
Desc. física 404 p.: il. ; 22 cm 
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 Socialismo -- Valencia -- 1939-1978  
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ISBN 84-505-7546-X 
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Autor Benito Sanz Díaz 
Títol Sociología y política del Socialismo Valenciano : País Valenciano, 1939-1989 
Publicació Valencia : Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1990 (València : Soler) 
Desc. física 375 p. : il. ; 22 cm 
Sèrie Col.lecció Politècnica; 42  
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