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octubre 79 - butlletí intern per a socis col·laboradors 

OCTUBRE 

dia nacional del 
, 

PAIS 



La Vila, bressol de 

la nostra població. 

ONTINYENT 

Consciencia valenciana~ ahir i 
avui 

.. 

La presentació del CERCLE CULTURAL LLUfs GALIANA, 

volem que siga senzilla i sense desmesures programa-

tiques. SoIs ens guien dos ideals. Un ideal nacionalis

~, fonamentat en la llavor sembrada en temps passats 

i adversos, i un ideal c!vic, en la mesura que aquest 

significa participació en la vida d'una comunitat, 

el País Valencia, i dtun poble, Ontinyent. Ara com ara, 

disposem de poques eines de treballa la nostra inqui

etud i la nostra dedicació. 

Que en tinguem m~s, dep~n deIs lectors que ara ence

ten aquest butllet!. 

Número O 

Fotografía portada: Cameraman 

Muntatge i Coordínací6: Joan Tormo 



llif;ó del 

GP. GLluís Galiana 

Joan Fuster 

El CERCLE CULTURAL LLUÍS GALIANA vol retre , 
en aquest primer butlletí, un homenatge a l'il
lustre erudit P. Lluís Galiana, a través del r~ 
cord que Joan Fuster li dedica en l'article que 
ara publiquem. Bs intenció del CERCLE recopilar 
tot el que s'ha dit sobre l'autor del RONDALLA 
DE RONDALLES i publicar-ho en una proxima ocasi 
ó. 

Es, indiscutiblement , una de 

les gráns figures del nostre se

gle XVIII. Potser els contempor~ 

nis no ho haurien reconegut. El 

P. Lluís Galiana va morir als 

trenta-un anys, i trenta-un són 

molt pocs anys¡ una edat en que 

normalment, un intel.lectual pot 

consid'2rar-se "format", pe "'o sen 

se que la seua obra haja aconse

guit encara la seua solvencia de 

la maduresa. Ell havia cremat la 

seua joventut en l'estudi, en la 

investigació, en l'ensenyan9a: el 

seu esfor9 era brillant i prome

tedor, i els homens més il.lus-

tres del seu temps li concediren 

elogi i respecte. La mort prema

tura venia a trencar aquella ad

mirable esperan9a quan tot just 

comen9ava a donar els millors ren 

diments. La desaparició del R Ga 

liana degué ser lamentada amb la 

melancolia que sempre desperten 

els destins frustrats ... Pero no 

saltres hem de valorar d'una ma

nera ben distinta la significaci 

ó historico-cultural de l'insig

ne dominic d'Ontinyent. Per a no 

saltres, el P. Lluís Galiana és 

molt més que un erudit o un teo

leg de major o menor categoria : 
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és, exactament, un noble senyal 

d'afirmaci6 idiom~tica, de "con.§. 

ci~ncia de País", implantat en

mig d'una ~poca de renúncia o de 

sídia. Com Carles Ros , com Leo

pold Ignasi Piles, el P. Galiana 

aler~ la seua veu, entre nost~lg.! 

ca i admonit~ria, en defensa de 

la llengua aut~ctona i de la tra 

dici6 liter~ria que hi va lliga

da. Els valencians d'avui no po

dem deixar de veure en ell un sím 

bol de la nostra continuitat com 

a poble i un precursor en la ll~ 

ta per preservar la nostra pers~ 

nalitat col. lectiva. 

Havia nas cut a Ontinyent en 

1740. Profess~ en l'Orde de Pre

dicadors quan acabava de complir 

setze anys, a Ontinyent mateix . 

La disciplina mon~stica no l' a

parta de la seua vila natal: ll~ 

vat d'unes temporades que pass~ 

a Oriola i Val~ncia, el P. Galia 

na qued~ vinculat a la casa que 

els dominics tenien a Ontinyent 

on vingué a morir en 1771. Consi 

re que és important el fet del 

seu arrelament al lloc de naixen 

era, el seu contacte directe i f.! 

del amb les realitats més pures 

i vives del poble. Aix~, en def.! 

nitiva, hagué d'ajudar-lo a des

cobrir i a estimar la profundar! 

quesa social i humana de l'idio

ma. D'altra banda, la seua incor 

poraci6 a l'Orde de Predicadors 

també havia d'influir-lo positi

vament. Els dominics comptaven ~ 

leshores amb no poques personal! 

tats d'envergadura, sobretot en 

el camp de la investigaci6 hist~ 

rica, i els arxius i les biblio

teques dels seus convents eren 

vertaderes escoles d'erudici& Un 

d'aquells frares curiosos, el P. 

Josep Teixidor, escrivia en 1764 

al P. Galiana: 

"Vuestra Paternidad, que es mozo 
y capaz, aplíquese a ilustrar 
las cosas del Reino , pues esto 
no hay que esperarlo de los ex
traños, que, aunque quieran, no 
pueden escribir con acierto de 
las nuestras" 

Era un consell oportuníssim , 

sensat i útil. I afegia: 

"Déjese de trabajos en favor de 
extraños, y estime el honor de 
su nativa patria y reino ..• " 

El P. Galiana tenia bons ori

entadors. 

Per~ potser no li calien. Per 

qu~ ja en 1763 firmava d'Oriola 

estant, una carta a Carles Ros , 

que després aparegué com a pr~-

leg del DICCIONARIO VALENCIANO 

CASTELLANO d'aquest benem~rit no 

tari de Val~ncia. La carta del P. 

Galiana a Carles Ros és molt co

neguda: Constantí Llombart la va 

reproduir, traduida, en "Les fills 

de la M:::lrta Viva" , i els h~mens de 

la Renaixen9a van accepta~a com 

un document decisiu, alhora simE 

tom~tic i allieronador, que anun

ciava les possibilitats de recu

peraci6 cultural del segle XIX . 

El P. Galiana hi fa el panegíric 

de l'idioma i evoca la magnifi

c~ncia de la nostra literaturaan 

tiga. La seua intenci6 és, en e

fecte, la defensa de la llengua. 



Jo no sé que cosa mala han encon 	 "un escorcoll ben rigur6s de qul 
nes expressions i maneres de par

trat en ella els valencians, pe~ lar s6n circunspectes i dignes 

qu~ aixina vagen oblidan-la, diu 	 de homens savis, i quines són 
vulgar i proporcionades solament 

segons la versi6 de Llombart. En per a la gent més baixa i ordin~ 

ria":reivindicar les seues gl~rie s ve 

nerables i recordar la seua dig "desterrar los modos de parlar 

nitat civil i intel.lec t ua l , ex vulgar" i revaloritzar "les veus 

clama: castisses". Per aix~ en 1767 es

" ¿ Qui no s I admirara de que aquens criu la seua RONDALLA DE RONDA
homens que hagueren pogut adelan LLES, una encantadora narraci6re 
tar-la, o per lo menys conservar

la, s'hagen descuidat tant, que dactada amb frases fetes , idio

no sols no li han donat llustre 
 tismes i refranys populars, a i 
ningú, sinó que encara han segut 
causa per a que aquell gran es mitaci6 del CUENTO DE CUENTOS de 
plendor que l'adornava poc a poc Quevedo. La idea del P. Galiana 
anara enfosquint-se?" 


era 

I d a vant d'aquesta gene ral iE 

"traure a vergonya les grosse
difer~ncia, e l P. Galiana reacci res expressions i les vulgari 

on~ amb unes animades exhortaci tats" 

ons a la l lei altat id iom~tica habituals en el col.loqui diari 

"en profit d'este Regne, que tant dels valencians del XVIII. En a
interés té en retindre sa propia quest sentit, i no sense propo
llengua". 

sar-ho, el P. Galiana llegava a 
I f i n s i tot exposa un proj e~ 

la posteritat un fabulós repert~
te ambici6s i eloqüent:pub l i car 

ri folkl~ric que mai no 11 agral 
una biblioteca de cl~ss ic s valen 

rem prou. Per~ jo voldria desta
cians, a fi de facilitar la re s 

car-hi una altra cosa: la volun
tauraci6 lingüística e n terme s de 

tat de reconstrucci6 de la llen
justa viabilitat. El l mateix de~ 

gua liter~ria, implícita en la 
criu i comenta una s ª r ie d'obres 

seua actitud. La RONDALLA volia 
que, al seu entendre, conv i ndria 

ser un toe d' a tenci6 davant la te
reedi tar: consti tueixen una selec 

mible decad~ncia de l'idioma. Si
ció raonada i intel. l igent . 

relacionem aix~ amb la iniciada
En el prop~sit del P. Galiana 

explanada en la carta a Carles 
entrava ja un des igni depurador 

Ro s de 1763, comprendrem de se 
i estabi li t zador. Caiguda de l"ús 

guida que el P. Galiana es posa
culte, la l lengua deI s valenci 

va en la millor línia possible 
ans vegetava en la m~s tri sta cor 

atent als cl~ssics, per un cos 
rupció dialectal. I era l ' ús culte 

t a t, i per l' altre, buscant en el 
all~ q ue, segons el P. Galiana , 

poble la part no contaminada de
calia r e s tablir . Era , dones, ne

la parla actual. 
cessari fer 

ccl /3 




Per~ encara hi ha un aspecte 

a subratllar. Quan explica el pla 

d'edici6 d'una biblioteca d'au

tors antics, el P. Galiana diu: 

"Soc de sentir que qualsevol 
que imprimira esta obra, res 
havia de pedre, perque tots 
els que foren de bon gust en 
aquest Regne, i en Mallorca 
i Cataluña se quedarien molts 
eixemplars, per ser la llen
gua de tots estos regnes una 
mateixa en la sustancia, i 
encara casi en lo modo, si 
parlem de fetxa més antiga" . 

. Aix~ equivalia a postular, tam

bé, la unitat de l'idioma natu

ral de les terres que s'estenen 

entre Perpiny~ i Elx, entre Llei 

da i Ma6. Els valencians del se- . 

gle XVI i XVII, en general, havi 

en tendit a accentuar les dife

r~ncies regionals de la nostra 

llengua, i es referien al "valen 

ci~" com si fos un idioma distint 

del "catal~" i del "mallorquí" . 

En tot cas, reconeixien que en el 

passat totesaquestes regions~ 

laven "llemosí", del qual deriv~ 

ven les tres modalitats lingüís

tiques modernes, germanes per~ s~ 

parades. "Una mateixa en la subs 

t~ncia", afirma el P. Galiana. 

Ell continua emprant el nom de 

"valenci~" quan vol al. ludir a la 

llengua deis v~lencians: també 

en diu "el nostre llemosí". Era 

la vella i dificultosa "qUesti6 

de noms", inspirada i fomentada 

pels amors propis locals i loca

listes. Siga com siga, el que a 

nosaltres ha de meréixer-nos més 

interés és la convicci6 unit~ria 
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del P. Lluís Galiana. Per ella , 

com per la proposta depuradora 

el trobem ben prop de nosaltres. 

Aquell fill d'Ontinyent se situa 

així, en la primera fila delsno~ 

tres gratituds militants. 

Disseny: ARTUR SALES 

Al proper buttleti parlarem 
de: 

· EL DECRET DE BILINGUISME 

· I VOLTA ANTINUCLEAR 

· MES INFORMACIO 



M. Sanchis G uarner 

A Alcanyís estant el gener de 

1233, dos cava1lers, Hug de For

calquer, mestre dels Hospitalers 

i Blasco d'Alag6, assabentaren 

el rei, tot cofoi pel guanyde Ma 

llorca, de les excel.lencies de 

Valencia, "la melloY' teY'Y'a e la 

pus bella del món"~ tot i inci

tant-lo a conquerir-la. Jaume 1 

erigit en protector del destronat 

Abú Zayd, la campanya seria te~

ricament presentada com una in

tervenci6 en una contesa civil 

dels musulmans. 

Cal dir que la reconquesta -

més d'una desena d'anys--i la r~ 

població de Valenc ia, foren molt 

més llargues i complexes que no 

pas les de Mallorca . Mentre que 

la conquesta de l'illa de Mallor 

ca l'havien propugnada els merca 

ders catalans amb criteri defen

siu, la del regne sarraí de Va

lencia la conceberen els aristo

crates aragonesos amb proposit 

expansiu, per bé que Jaume 1 re

eixí a maniobrar, i foren a la fi 

el rei i la burgesia catalana els 



que se'n beneficiaren principal

mento 

CONQUESTA I REPOBLACIO DEL MAES

TRAT 

Jaume I conquerí Borriana l'a 

gost del 1233, i llavors se li 

lliuraren tots els castells de 

més al nord. Els sarrains evacua 

ren totalment aquelles terres que 

constituirien el Maestrat, puix 

que foren donades als cavallers 

de l' orde militar del Temple (deE. 

pr~s Montesa) en r~gim de lati

fundi, altres latifundis septen

trionals foren la Tinen~a de l'a 

bat de Benifassa, i Morella, gu~ 

nyada i posseida per Blasco d'A

lag6. 

En aquelles comarques d'econ~ 

mia ramadera, s'establiren escaE. 

sos repobladors que, com que la 

majoria procedien de la Catalu

nya Nova, hi dugueren el dialec

te catala occidental, tot i que 

la major part de les cartes de ~ 

blaci6 atorgades per a aquest se~ 

tor, ha foren a fur de Saragossa 

i que els aristocrates aragone

sos pretenien que aquelles ter

res conquerides esdevinguessenun 

simple ap~ndix senyorial i lati

fundista de llur regne, una mena 

d'Andalusia de la Corona d'Arag~ 

segons l'expressi6 de Joan Regl~ 

ACCELERACIO DE LA CAMPANYA 

L'any 1236 el rei de Castella 

sant Ferran s'apodera de Cordova 

Llavors Jaume I convoca corts a 

Monts6 a posta per a accelerarla 

conquesta sistematica de Val~nci 

a¡ el papa Gregori IX atorga la 

butla de Croada. Aleshores comen 

9~ Jaume I usar el títol de rei 

de Val~ncia, i sembla que el pri 

mer dels documents en qu~ l'os

tenta n'~s un datat a Tarassona 

el 30 de setembre de 1236. La im 

mensa majoria de les donacionsde 

terres a Valencia d'aquesta ~po

cal van datades segons el siste

ma aragonés de l'era hispanica i 

no pel sistema catala de l'any 

del Senyor, de la qual cosa de

dueix Ubieto que la conquesta de 

Val~ncia era llavors considerada 

com una empresa aragonesa. 

LA DECISIVA BATALLA DEL PUIG 

Convocats a Terol per a laPas 

qua del 1237, els croats que s'hi 

aplegaren no foren gaire i en 

llur majoria aragonesos. Menada 

pel rei l'host ocupa temeraria

ment el Puig, a 15 km al nord de 

la ciutat de Val~ncia posici6 

que Zayyan havia desmantellat 

Jaume I hi deixa una petita guaE 

nici6 comandada pel montpellerí 

Bernat Guillem d'Enten~a, oncle 

seu. El Puig, com el toponim in

dica, és una elevaci6, l' única 

enmig de l'Horta septentrional, 

i la seua importancia estrat~gi

ca havia quedat ben palesa en les 

guerres del Cid. Els arabs l'ano 



menaren Djubayla, diminutiu de 

d jabal, mot que tamb~ significa 

muntanya, i els mossArabs, per ~ 

timologia popular, digueren Ceb~ 

lla per Djubayla. Hom sol identi 

ficar el Puig amb el top~nim pr~ 

romA Enesa, emprat tamb~ pels g~ 

~grafs Arabs. 

Zayyan, penedit de la seua im 

prud~ncia, aplegA un gran ex~r

cit per tal de reconquerir el 

Puig. Fou venc;ut, per~, el 20d'a 

gost de 1237, en una batalla que 

resultA decisiva . El rei Jaume I 

que no hi participA, frisA a acu 

dir en socors d'aquella posici6 

avanc;ada que els cavallers voli

en evacuar. 

LA REPOBLACIO DE LA PLANA I DE 

LES COMARQUES PONENTINES 

Durant la Quaresma del 1238 es 

rendiren per capitulacions els 

castells de la Plana i la Vall 

d'uix6. La repoblaci6 cristiana 

de la Plana fou molt m~s activa, 

densa i de tipus diferent que no 

la del Maestrat. La Plana, coma~ 

ca de rica economia agrícola, fou 

donada en peti tes parcelo les a iE 
dividus concrets, principalment 

catalans, igual que els repobla

dors de les viles traslladadesde 

la muntanya al pla, com Castel16 

(1251) i Nules, o de nova funda

ci6, com Vila-real (1274). 

Al contrari, la vall d'Uix6 i 

la serra d'EspadA, rornangueren 

poblades exclusivament per musul 

mans, tot i consti tuint-hi un m6n 

tancat, fins al segle XVII. Tam

b~ eren sarraIns els habitantsde 

l'Alt Millars, on s'havien refu

giat els moros expulsats del Ma

esbrat. L'Alt Millars s'haviarnan 

tingut fidel a Abú Zayd, el des

tronat rei almohade de Val~ncia, 

el qual SI havia converti t al cris 

tianisme i figurava entre els ca 

vallers aragonesos de Jaume I ~ 

Aba Zayd f~u donaci6 al bisbe de 

Sogorb de l'Alt Millars i tamb~ 

de les terres serranes de l' Alt 

Túria que se li rendirien (1236). 

En les comarques de l' antiga 

di~cesi de Sogorb es parla cast~ 

llA, per tal com encara que est~ 

ven molt majoritAriament pobla

des per musulmans, hi foren est~ 

blits petits nUflis de cristians 

aragonesos. 

CONQUISTA DE LA CIUTAT I CONSTI

TUCIO DEL REGNE 

Jaume I posA setge a la ciu

tat de Val~ncia el 22 d'abril de 

1238. Dotze naus de socors trame 

ses pel rei de Tunísia, no pogu~ 

ren desembarcar-hi, i Zayyan es 

rendí el 28 de setembre. El rei 

Jaume I f~u l'entrada triomfal a 

la ciutat el 9 D'OCTUB~ despr~s 

que els moros hagueren hissat la 

bandera de les barres catalanes 

en la torre d'Alí Bufat. Els ca

vallers se sentiren despagats 

puix que la capitulaci6 havia i~ 

pedit el saqueig de la ciutat. 
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Grava t de l a primera meitat de l segle XVI~ on e s repres enta l 'atac 
a l a porta de la Boat ella de Va lencia~ per le s tropes de Jaume 1 
(Primera part de la historia de 
edid6 de 1604 ) 

El rei En J aume , semp r e en pU9: 

na amb els nobles aragones os, a 

fi de limitar llurs ambi c ionsfe~ 

dals, crea de dret el r e gne de V~ 

l~ncia en atorgar, l'abril o el 

maig del 12 39, la Costum , codi 

legal que l ' any seglie nt , amb a d

dicions, es conv e rtiria e n els 

Fu rs de Vale n c i a , els qua l s, per 

bé que admeten elements del dret 

consuetudinari- " s e gons era us a t 

e acost uma t en te mps d e l s s a rra 

i n s" és la f 6rmula estereotip ada 

--, es f oname nte n sob r etot en el 

dret roma; igual havia esdevin-

gut abans amb la cre a c i 6 de l Res 

ne de Mallorca. 

El 1245 foren insti t ui t s el 

Municipi i els J urats, i les Cort.s 

valencianes del 12 81 determi nari 

en la c o nstituci6 del Conse l l de 

la Ciutat. Martf nez Aloy consid~ 

ra que una reuni6 parlamentaria 

de nobles, clergues i ciutadans 

en el 1261, fou l 'ori gen de les 

Corts gener a l s del Regne de Va

l~ncia. La moneda jaquesa, pr~p! 

Valencia, de Pere Antoni Beuter~ 

a del Regne d' Ar ag6 , que havia 

circulat de primer antuv i , fou 

substituIda el 1247 pels "reals 

de Valencia", moneda particular 

del nou regne valenci a. 

Havien sorgit a i x1 , per deci

sí6 sobirana de Jaume I, dos reg 

nes nous i aut~noms, el de Mallor 

ca i el de Val~ncia , on pe r bé 

que s'hi mante ní a e l carac t e r p~ 

trimon i al de la monarquia, l'au

to ri tat del rei estava subjecta 

a les lleis, i hi era evitada la 

inger~ncia d'ari s tOcrat e s i cler 

gues en el gove r n, pui x que eren 

domini de la burges i a a mb clara 

p reponderancia de l'urbs comercl 

al sobre el camp senyo r ial. Se

go ns sintetitza Mart1 Dom1 ngue z, 

el Regne de Val~ncia , amb corts 

i moneda prOpies, · des del bres

so l era histOricame n t fill , perO 

po11ticament germa del Principat 

i un germa no fa d r i s tern s i n6 h e 

~eu , 
~ 

amb 
\ . 

el mate i x gra u, d i ns la 

Corona d ' Arag6, q ue la mateixa 

Catalunya. 
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CRÓNICA AFATICA 


Des de la manifestaci6 del 9 

d'Octubre del 77 en9~, ha plogut 

molt. Des d'aquella data memora

ble en qu~ milers i milers de va 

lencians envairen el carrer, el 

procés de recuperaci6 de la con~ 

ci~ncia nacional ha sofert certs 

canvis, aixo és evidente On fa 

uns anys hi havia quatre elarents 

conscients, ara n'hi ha huit. Pe 

ro ta~bé, on abans hi havia un 

corifeu que es dedicava a fer la 

guerra i no el País, ara, nhi ha 

jUstament el doble. 

Ja en el seu dia, hi hagueren 

les veus que desconfiaren de la 

quantitat di "autonomistes"que ·hi 

havien aparegut de la nit al ma~ 

tí. Aix~ era, justament, el pri

mer avís deis "enemics de sempre' 

pel que fa a la seua actuaci6 p~ 

lítica. A fi d'evitar fragmenta

cions de la "nación", el millor 

era crear allo de "las autono~ 

mías". 5'obria el bagul de les 

disfresses d'autonomista. 

Després vingué allO del Plena 

ri i de la Pre-autonomia. Varen 

omplir la sol. licitud i, a corre 

cuita, acudiren a signar a Madrid: 

després de la foto protocol~ria, 

teníem ja allo del Consell. Con

sell majorit~riament d'esquerra, 

el qual, sense transferencies i 

sense diners, acaba per no pas

sar més enlla de la Pre. 

Mentre, predicaven i invoca-

ven el "sentit comO deis valenci 

ans", sense adonar-se que el sen 

tit comO, malgrat Descartes, es

t~ molt malament repartit ací. 1 

així ana progressant la campanya 

anticatalanista. Campanya amb les 

seues viol~ncies implícites, ví~ 

times de les quals foren perso-

natges de tots ben coneguts. En 

alguns casos, " les brome s " amb 

prou feines varen meréixer un tí 

mid comunicat. 

Vingué més tard l'epoca con

sensual, i va n~ixer la criatura : 

la Constituci6. Com que els nos

tres parlamentaris, aleshores te 

nien picor de gola, no obriren 

. la boca, i sense ' posar-hi culle

rada la constituci6 --dita l'E

milianense-- fou aprovada. 

La Moncloa toc~ la campana de 

les Eleccions, frui t de les quals 

result~ una nova composició del 
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Consell: llevat de la Presid~n-

cia, Madrid havia ocupat totsels 

carrecs. Aleshores, els cbnsuls, 

a fi de dur a terme les reformes 

del Consel i instal.lar-hi la co 

neguda multinacional "SANO REGIO 

NALISMO S.A.", emprengueren la 

lluita contra l'últim bastió: 

el President del Consell. Era 

és-- la lluita del lle6 i l'a

guilanya. 

PUNT FINAL 

Aquests dies són decisius per 

al futur immediat del nostre País. 

Les eleccions a Senyera (decisi

ves per a la Presidencia de la -

Diputació), l'afer de l'alcalde 

de Valencia, la marxa del procés 

autonomic ... s6n esdeveniments 

que ens han de fer reflexionar 

i també actuar. 

Mentrestant, des de l' a ltra 

banda del riu, l'abella Reina eE 

do19a els paladars conformistes 

amb les seues beceroles periodí~ 

tiques. 

A. PEIRO 
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Davant el fort resorgiment de les comunitats 
nacionals, no sols a Europa sinó també a la res 
ta del món, crec oportú la publicació d'aquest 
article~ Parla d'un problema vigent i cada dia 
més radicalitzat: les comunitats nacional s més 
fortes continuen oprimint les febles; i aques-
tes es troben en una situació de veritable colo 
nialisme, entés d' una forma un poc diferent a úi 
tradicional. 

El País Valencia, conjuntament amb d'altres 
terres forma una comunitat nacional, clarament 
diferenciada de la resta de l'Estat espanyol 
(llengua, costums, etc.) 1 igualment com altres 
segueix immers en una total opressió, amb tot 
el que aixo comporta. Pero cal afegir que en a
quests últims anys, la consciencia nacional ha 
reviscolat i s'ha lligat amb teories polítiques 
que fins avui no havien acceptat aquesta reali
tat, tal vegada per manca d'objectivitat políti 
o realisme. 

D'uns anys en~a Europa ha assistit al resor
giment de moviments i minories, en la seua ma-
jor part nacionalitats, que reivindiquen llurs 
drets polítics amb la freqüent utilització de 
metodes violents. Aquests grups formen l'avant
guarda d'un sentiment cada vegada més generalit 
zat: l'alineació dels governats en sentir-se 0= 
primits per la maquina, cada volta més complexa 
d'una societat de consum i les multinacionals , 
tendeix a perdre contacte amb les institucions 
de l'Estat i a identificar-se amb grups minori
taris que representen llurs interessos a curt 
termini. ~s així com el concepte de la nació~Es 
tat queda destrult de forma estrepitosa davant 
la possibilitat, per pa~t dels governants, de 
frenar els moviments autonomistes o independen
tistes dins les seues fronteres. 

RECONEIXEMENT JUR!DIC DEL RESPECTE 

PARLEN 


LES «NA

CIONS 

SENSE 


ESTAT" 

A LES MINORIES 

EIs exemples no s6n difícils 
de trobar. A Irlanda una guerra 
fratricida entre catolics i pro
testants ha suposat m~s de 1.500 
víctimes al llarg de vuit anys , 
mentre que a Gran Bretanya, esco 
cesos i gal.lesos exigeixen la ~ 
devoluci6 de llurs drets. A Fran 
~a, els independentistes corsos
han desencadenat nombrosos atemE 
tats contra el poder central i , 
a Euzcadi, el poble basc ha pro
tagonitzat els episodis m~s vio
lents i m~s greus des de la guer 
ra civil, en pro de la seua lli~ 
bertat. 

-DEIA, nQ 52, Dissabte 6 d'agost de 1977 

1 2 

Avui, en la majoria deIs es-
tats, la violació sistematica 
deIs drets humans --especialment 
de les minories-- constitueix u

. na realitat innegable. Nombrosos 
grups etnics, racials, religio 
sos o lingüístics s6n les vícti
mes de discriminació i repressi6 
generalitzades. Tota estructura 
social, injusta, reflectida en u 
na explosi6 economica, dominaci6 
político-militar o domini psico
logic sobre l'individu, crea un 
clima optim per a la violaci6 
dels drets humans. Tot allo que 
siga treballar per a aconseguir 
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sen 
ne El resorgiment de les minories nacionals~ 
em 
e~d moltes vegades acompanyades de la lluita armada~ 
Le és un fenomen generalitzat a Europa. En 1976 i 
aut a Corsega~ aparegueren pintades amb la frase: 
trio Les fusils reparleron bientot.
Dr 
tagt 
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un canvi d'aquestes estructures, 
suposar~ una lluita en pro dels 
drets humans. 

QUE ts UNA MINORIA? 

La resposta a aquesta pregun
ta no ~s gens f~cil. Ja en 1950 
el secretari general de Nacions 
Unides argument~ que el terme no 
podia ~sser utilitzat literalment 
ja que aleshores totes les comu
nitats que existeixen dins d'un 
Estat podrien ~sser considerades 
com minories. ~s a dir , el fac 
tor num~ric no ~s essencial en u 
na definici6 útil. 

Per aBen Whitakeer, director 
del Minority Rights Groups (úni
ca organitzaci6 mundial dedicada 
al problema de les minories), un 
grup minoritari ~s qualsevol grup 
que~ bé per les seues caracteris 
tiques fisiques o racials~ és Ob 
jecte per part de la societat en 
que viu~ de tracte diferencial o 
desigual. 

Tanmateix, segons la comissi6 
contra la discriminaci6 i la pro 
tecci6 de minories de l'ONU , el 
terme sols ~s v~lid per a aquells 
grups no dominants que desitgen 
conservar característiques esta
bles ~tniques, religioses o lin
güístiques, diferents a aquelles 
que posseeixen la resta de la po 
blaci6 (1). 

En cap d'aquestes definicions 
no ~s parla de grups reduits o 
num~ricament inferiors a la res
ta de la societat en qu~ viuen . 
Per aix~, no podem excloure de 
la nostra definici6 a majories nu 
m~riques, com poden~s·ser els ne 
gres a Africa del Sud. En aquest 
sentit, cal apuntar l'exist~ncia 
d'organismes internacionals de 
defensa de les minories, que evo 
lucionen r~pidament cap al reco= 
neixement jurídic dels drets de 
la persona, per damunt de tots 
els restants. En aquesta nova pers 
pectiva, l'ordinari dret a la no 
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ingerªncia, que serveix de cober 
tora a les més flagrants violacI 
ons, passaria a un segon pla. 1 
és que defensar els drets humans 
és defendre les minories. Més en 
cara, possiblement el més efica~ 
dret de les minories siga el que 
garanti tzen l' exercici deIs drets 
human s a tots i cadascun deIs 
membres d'aqueixes minories. 

PER UNA DEFENSA EFICA~ 

Els drets específics rEferents 
a les minories, garantits per 
l'article 27 deIs pactes pactes 
civils i polítics de l'ONU , de
claren que als Estats on existei 
xen minories, no se'ls negara a 
les persones que hi pertanyen 
els drets que els corresponen en 
comú amb els altres membres de 
llur grup de tenir llur prbpia 
vida cultural i religiosa , així 
com l'expressi6 en llur propi i
dioma. 

Perb, precísament, un deIs 
principals problemes de fons al 
si de l'ONU ha estat de comple-
mentar les resolucions existents 
en matªries de drets dins delpla 
internacional. De les 100.000 de 
núncies rebudes per aquest orga~ 
nisme durant els últims set anys 
cap ha pogut ésser comprovada 
per manca de col.laboraci6 per 
part del país implicat. 

Tanmateix, la situació pot can 
viar en un futur immediat, gracI 
es a les recents declaracions de 
Carter en el sentit que els Es
tats Units estarien disposats a 
abordar i investigar denúncies 
sobre la situaci6 deIs drets hu
mans, i en especial\ les de les m~ 
nories, dins del sep paí s. En el 
mateix sentit, Carter proposa la 
creaci6 d'un alt comissari dins 
l'ONU, amb objecte de vetlar els 
drets humans a nivell mundial. 

Peribdicament, els Estats de
tentadors del poder, declaren pú 
blicament que el problema de les 
nacions se ns e e s ta t no és sin6 el 
residu romantic superat per la 
nova problem~tica s~cio-econbmi
ca. Tanmateix, el resorgiment de 
la consci~ncia nacional en pobles 
que pareixien assimilats, l'apa
rici6 en el camp polític de no-
ves nacionalitats, constitueixen 
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un fenomen de gran importa.ncia en 
importancia en el nostre temps . 
Oprimits, menys forts en homes 
interposici6, les nacions sense 
Estat se solidaritzen unes amb 
les altres per fer sentir llur 
veu davant l' opini6 pública i ins 
t~ncies internacionals. L'objec~ 
tiu comú no és altre que el d'as 
segurar una representativitat de 
les minories dins els organismes 
estatals i internacionals. Així 
com de comen9ar a canviar o modi 
ficar les estructures deIs Estats 
centralistes de forma que aquests 
respecten els drets i caracters 
deIs distints pobles. 

Introducció i traducció de 
PERE MAJOR 



UNA QUESTI6" QUOTIDIANA, 
DE DRETS HUMANS 

M'haur~ de disculpar el lec

tor les dues an~cdotes que tot 

seguit vaig a contar-li. An~cdo 

tes que no ho s6n tanto Al cap 

i a la fi,algú deia que la mi

llor socio logia es fa al carreL 

Crec que no descobresc la Medi

terr~nia si dic que a Val~ncia 

ciutat es parla majorit~riament 

el castella. Tamb~, que és un 

dels llocs on m~s s'ha palesat 

la despersonalitzaci6 i la p~r

dua del sentiment nacional. Pe

ro crec tamb~ que ja ~s hora de 

donar l'alerta davant els atro 

pellaments que hem patit, i pa

tim, els que som de comarques • 

Doncs b~, anem a l'assumpte. 

Anem a imaginar que jo, o vo~ 

t~, els qui ens reconeixem com 

de poble, anem a la capital, a 

Val~ncia, per a uns afers con-

crets. D'aquells afers que sols 

tenen soluci6 en la Ciutat. 

Jo, i tamb~ vost~, pot en

trar en qualsevol de les cafet~ 

ries que prosperen al centre de 

la ciutat, i innocentment -- o 

no tan innocent-- s'expressa en 

la llengua que es parla al seu 

poble. Pot requerir l' atenci6 

del cambrer i amb la urbanitat 

que la situaci6 exigeix, demana 

un caf~ en llet. Pot passar que 

el cambrer --del qual sabem que 

ent~n perfectament la nostra 

llengua-- li diga: 

--¿como dice? 

1 vost~, o jo amb tota la 

bonhomia creiem que no ens han 

sentit, i repetim: 

--un caf~ en llet, per favor. 

Pero el cambrer no entén, o 

no vol entendre: 

--No ~e entiendo. 

1 vost~, o jo, amb una paci

~ncia que ni Job, tractem de pr~ 

nunciar clarament: 

. --un-ca-f~-en-llet. 

La situaci6 ~s trencada amb 

la iniciativa del cambrer: 

--Lo que Vd. quiere es un café 
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con leche. 

Llavors vosté té dues opci

ons. O fer-li saber que allb 

que ell ha dit, en valenci~ es 

diu café en llet, o bé armar-se 

de mala educaci6 i eixir-se'n. 

Després d'aixb, és cIar, hom 

se sent ultragal~ctic i li en-

tren ganes d'anar-se'n al Saler 

menjar-se una paella, demana

da pr~viament en perfecta llen

gua anglesa. 

Una vegada paida, potser vo~ 

té j a se sent en force s per a s~ 

guir la jornada. Prendr~ un ta

xi. Pot protagonitzar també la 

següent 	seqü~ncia: 

--a la Pla9a del País Valenci~ 

--¿Dónde? 

--A la Pla9a del País Valenci~ 


--Plaza de qué ? 


--Pla9a del País Valenci~. 


--Pues no la conozco . 

--No coneix la pla9a on hi ha 

l'Ajuntament ? 

--Bueno~ esa es la Plaza del 


Caudillo. 


--Pues aixb. 


--¿Y cuando la han cambiado? 

p orque yo no me he enterado. 

--M'estranya que sent taxista 


vosté .•. 


Quan vosté ja ha arribat al 

lloc on volia anar i li indica 

al taxista que pare, el taxi s'a 

tura. Perb de sobte, inicia una 

carrera desenfrenada cap enrere 

i s'atura davant d'un cartell. 

El taxista amena9a: 

--Ahi dice Plaza del Caudillo. 

"m e extra~a que siendo taxis 

ta . .. " 

Siendo espa~ol parece mentira 

que vayan haciendo esas tont e 

rias! 

Per un moment, ens quedem al 

birant a fi de saber si allb amb 

qu~ hem ensopegat és un element 

d'extrema dreta o és un valencia 

nero, perb com que vosté i jo te 

nim instints conservadors i no 

volem apar~ixer a la p~gina de 

"Sucesos" preferim tocar el dos. 

Aquests fets, com diuen a les 

pel.lícules, s6n verídics. 

~s una qüesti6 de drets hu

manso I el lector ja m'entén. 

Mentre, anem tirant ... 
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"Bandera vella, honra de capita" 

EIs valencians ens trobem em

bolicats en una serie de discus

sions i qüestions, amb unes seg~ 

nes intencions ben paleses, que 

no es poden resoldre al carrer 

amb la llei del que tinga la veu 

més forta o del que anomene més 

cites de reis i fets histories 

més o menys desconeguts fins i 

tot per al "cronista provisional~ 

A la recerca d'estudis serio

sos i objectius, que puguen acl~ 

rir conceptes basics, cal desta

car aquesta obra de Pere M~ Orts. 

No es tracta de barallar-se ver

balment ni de pretendre imposar 

judicis sobre els fets histories, 

sinó de donar-los a conéixer cla 

rament, sense interpretacions~ 

cials. I així ho ha entés l'au-

tor i ens ho indica a la intro

ducció del llibre. 

Ens trobem davant d'un grapat 

de fotografies, documents i texts 

enxarxats amb una exactitud cro

nomªtrica, que vénen a abocar un 

poal d'aigua clara en l'estudi 

de l'origen i evolució de la se

nyera de tots els valencians, in 

closos els del cap i casal. Pere 

Ma. Orts ens mostra aquest reco~ 

regut, bo i seguint les paraules 

i el testimoniatge d' historiadors, 

personalitats i cronistes de to

tes les ªpoques, des de Jaume 

i Jaume Roig fins a Giner Harco 

i Miquel Duran en 1935. I de més 

a més ens ho il.lustra mitjanc;:ant 

tota mena de quadres, retaules i 

gravats, comenc;:ant pel penó de la 

Conquesta i el retaule de Sant 

Jordi i cloent en les més recents 

mostres grafiques. 

L'autor assenyala les causes 

i la data possible de l'aparició 

del color blavenc i conflictiu 

en el penó valencia, amb tot el 

significat pejoratiu que aixo cam 

portara després. 

Potser, trobem massa embolic 

de dades i matisbs en aquestes~ 

gines, tanmateix calien per tal 

de bandejar d'una volta per to-

tes qualsevol desinformació o ma 

lentés i, pense que amb aquest 

treball s'ha aconseguit. 

VICENT LLACER 

I 
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