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1.

El Poble Valencià, integrat pels habitants de l’actual autonomia
valenciana heretera de l’historic Regne de Valencia, constituix una forta
personalitat social caracterisada per la possessio d'una llengua propia,
per les seues caracteristiques etniques, per la comunitat d’historia i de
condicions economiques.

2.

El Poble Valencià, pel fet de la seua existencia i per la voluntat dels seus
components, i havent constituit un estat en furs propis, ha de tindre el
dret a l’autogovern, en el poder de donar-se ell mateix la seua forma i
estatut. Esta es la fonamental reivindicacio valencianista.

3.

Reconeixem la compatibilitat de la nacionalitat valenciana i la seua unio i
convivencia en les demes nacionalitats i regions dins d'una Espanya de
caracter federal, establint clarament la distribucio de competencies entre
Valencia i la Federacio, i una divisio de la Facenda Valenciana i la
Federal per a cobrir les respectives atencions. Les funcions propies de la
nacionalitat valenciana, deuran ser eixercides en plena sobirania.

4.

Sense prejujar definitivament la distribucio actual de competencies
acceptem de moment les que establixen la Constitucio Espanyola i
l’Estatut d’Autonomia vigents.

5.

Existint en Valencia, segons els territoris, dualitat de llengües valenciana
i castellana, exigim la cooficialitat real per als dos idiomes en tot el
territori valencià i el deure de coneixer-les i el dret a usar-les per tots els
valencians. Fem patent que sent la llengua valenciana propia i privativa
deu normativisar-se en independencia i seguint actualment les Normes
d’El Puig o de la RACV, que reflectixen adequadament la tradicio
lliteraria i el llenguage viu dels valencians.

6.

Conseqüents en l’idea de respecte als organismes naturals, els
municipis valencians fruiran de la seua autonomia i seran l’eix
vertebrador de Valencia, d’a on s’hauran d’eliminar les divisions
provincials.

7.

Reconeixent les diferents realitats territorials existents dins de l’historic
Regne de Valencia, i conseqüents en el criteri descentralisador, es
respectaran les comarques historiques i s’impulsaran les unions en
mancomunitats que puguen sorgir de la lliure voluntat dels diferents
municipis i des d’uns criteris d’eficiencia administrativa.

8.

Les relacions entre Valencia i els pobles proxims estaran regides pel bon
veïnat, la cooperacio economica i el civisme, des d’un tracte d’igual a
igual i el respecte mutu cap a les seues identitats propies. Valencia
podrà acceptar l’inclusio de les demarcacions territorials que han segut
valencianes a lo llarc de la seua historia o d’aquelles que tinguen
afinitats economiques o culturals, si aixina ho soliciten els seus habitants
i s’estima convenient, conservant-se integra la personalitat valenciana.
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Introduccio
Al celebrar el centenari de la Declaració Valencianista som conscients de que
el temps nos ha fet madurar com a colectiu i, a l’hora, ha anat deixant
antiquades moltes de les exigencies que en 1918 demanava un grup de
valencianistes. De la mateixa manera que el mon d’aquells principis del sigle
passat no te massa que vore en el que vivim actualment, les estrategies
utilisades des de lo que s’ha vingut a denominar Batalla de Valencia (anys 70 i
80) i durant les ultimes decades tampoc s’ajusten ad estos moments, per lo que
hem intentat preparar unes bases actualisades que sorgixquen del consens al
temps que puguen ser acceptades per les corporacions politiques valencianes i
posades en practica pel restant del valencianisme de manera natural, perque,
en la seua constitucio, estes bases son, en tota rao, unes propostes naturals.
En esta nova proposta, i tenint en conte els impediments que tingueren que
afrontar els valencianistes de 1918 al presentar aquella Declaració, hem volgut
que siguen les associacions valencianistes les que, atenent als punts i les
explicacions pertinents presentades en el Congrés Valencianisme 2018,
consensuaren el contingut definitiu del present document, una vegada
esmenant en cada un dels huit punts que l’integren.
L’equip redactor desija que s’entenga que este ha segut un intens treball fet en
devocio, com diria Fullana si vixquera en este sigle, fent us de moltes peretes
de llum, per a conseguir redactar, en consens, lo que ara se presenta.
Voldriem donar les gracies de manera especial al Grup d’Accio Valencianista
per cedir-nos el seu local per a les reunions de treball, a l’hotel Albufera per les
atencions del seu personal en la celebracio i desenroll del Congrés, als
ponents, els treballs dels quals foren la rao de ser d’eixe encontre en el que
desinteressadament participaren deixant-nos eixe cumul de sabiduria del que
estan impregnats; i, com no, a tots els participants que, tenint moltes atres
obligacions familiars o personals, decidiren omplir l’afor de les dos sales en que
es desenrollaren les exposicions de les ponencies i els debats.
Per tot aixo i per mes, gracies. Es la nostra aspiracio que el valencianisme
puga, algun dia, contar victories com esta i celebrar triumfs com el consens que
aço deuria comportar.
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El Poble Valencià, integrat pels habitants de l’actual autonomia valenciana
heretera de l’historic Regne de Valencia, constituix una forta personalitat
social caracterisada per la possessio d'una llengua propia, per les seues
caracteristiques etniques, per la comunitat d’historia i de condicions
economiques.
Els valencians i les valencianes conformem un poble que ve definit per
compartir una llarga tradicio historica, ser generador d’una cultura particular,
gojar d’una llengua propia i estar assentat en un marc geografic concret, les
terres situades a l’est de la peninsula iberica, entre els rius Senia al nort i
Segura al sur, llimitat a l’oest per Castella i Arago i a l’est per la mar
Mediterranea.
La genesis del poble valencià podria remontar-se a periodos prehistorics; es
possible parlar d’un etnos iber, tema de debat entre els estudiosos. La situacio
geografica aludida, en unes fronteres naturals en els territoris veïns facilment
salvables i oberta a la mar Mediterranea, solcada per multiples pobles
mariners, ha propiciat que, des d’epoca antiga, estes terres i les seues gents
hagen estat aveades a rebre l’influencia d’uns atres pobles i cultures, havent
patit tambe distintes invasions en diferents epoques. L’ocupacio romana deixa
una impronta decisiva, la base essencial de la nostra cultura i llengua, l’epoca
visigoda propicia la creacio del primer Regne de Valencia del que se te noticia,
el qual se reprendria en acabant del periodo, de cinc sigles, de domini andalusi.
Finalment, des de la conquista cristiana, protagonisada per Jaume I en el sigle
XIII, i per voluntat d’este monarca, el Regne de Valencia mantindra la seua
integritat i adquirirà els llimits geografics descrits, conformant una unitat
sociopolitica estable, en una llegislacio privativa, els Furs, i en institucions
particulars. La modernitat d’esta llegislacio, entre uns atres factors, propiciarà
un despegament economic que el fara ocupar un lloc sobreixent en el marc
europeu. Aço, junt en la consolidacio d’una llengua i cultura propies,
cohesionara als seus habitants refermant el seu sentit i orgull de poble, tant des
d’un punt de vista intern com a nivell extern, defenent la seua integritat front a
amenaces foranees i els seus interessos colectius front als d’uns atres pobles.
Des d’aquell sigle XIII nomes s’han produit alguns llaugers canvis en les
fronteres geografiques, modificacions que ya no han tingut cap alteracio
significativa des de mitat del sigle XIX, en l’incorporacio definitiva de la plana de
Requena-Utiel en l’area central i el terme de Villena i Sax en el sur, i
l’incomprensible segregacio de Capdet, Jumella i Arcos de las Salinas.
L’estat valencià fon una realitat en l’epoca foral, en la que el llavors Regne de
Valencia descollà en els ambits politic, social, economic i cultural respecte dels
atres estats que, units unicament per la figura del rei, configuraren la Corona
d’Arago. Aquell ordenament juridic, els Furs, fon obstaculisat a partir de
l’arribada al tro de la casa d’Austria -prova de lo qual es que la convocatoria de
les Corts fon cada vegada mes espayada- i definitivament truncat en el sigle
XVIII, a rant de la guerra de Successio –“por justo derecho de conquista”–.
L’uniformisme borbonic instalat en eixe periodo es fara hegemonic fins a la
Primera Republica. Les decisions politiques preses tindran l’objectiu d’anar
substituint el sentiment de pertinença a un poble sobira pel de provincia
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espanyola, promovent l’ignorancia de la propia historia, cultura i llengua i d’esta
manera anar socavant l’autoestima dels valencians com a poble.
Arribats al sigle XX, despuix d’un periodo de renaixença i revitalisacio d’amor
per lo propi, que tambe es tradui en l’afany per recuperar part de l’autogovern,
no sera fins a l’arribada de la Segona Republica que se plantege la consecucio
d’un estatut d’autonomia, intent que quedà frustrat per diverses circumstancies,
especialment per la dificultat per a alcançar un consens politic i per la falta
d’interes de moltes demarcacions territorials valencianes i, sobre tot, per l’esclat
de la guerra civil. Ya en el periodo democratic, iniciat a la mort del dictador a
finals dels anys 70 del passat sigle, les forces politiques, socials i economiques
de la recent estrenada democracia treballaren per a conseguir un estatut
d’autonomia que fora assumible, a pesar de les fortes discrepancies, pel
conjunt de la societat valenciana. L’aprovacio del mateix en l’any 1982
supongue un alvanç en les llegitimes reivindicacions de major autogovern,
demanat en el carrer i en els acorts de centenars de municipis valencians que
el reclamaven, a l’hora que, per mig del pactisme, se buscaren vies per a
solucionar els conflictes identitaris que havien segut generats per interessos
espuris; tot aço demorà l’aprovacio de l’estatut, conduint-nos a l’autonomia per
una via especial que nos alluntava de la que s’havia aplicat a les llavors
denominades “comunitats historiques”.
Actualment, des del posicionament d’un valencianisme conscient i conseqüent,
entenem i subscrivim esta primera base, que ve a resumir-se en que la
personalitat valenciana existix, atenent als següents termes:
1. Els valencians som un poble que habita el territori descrit en el primer
paragraf d’este comentari. Estimem que la vertebracio del territori
valencià passa inexorablement per la propia cohesio del conjunt de la
societat que l’habita, d’ahí que evitarem parlar de “provincias”, terme
despersonalisador, acunyat des del centralisme de l’estat espanyol, que
ha contribuit des del sigle XIX a buscar la confrontacio entre els
valencians, volent reduir este gentilici als habitants de Valencia ciutat o
de les arees centrals del territori. En este sentit, proclamem el necessari
desmantellament d’eixes administracions, les funcions i competencies de
les quals han de passar a ser absorbides per la Generalitat Valenciana i
en benefici dels municipis.
2. Nos reafirmem en que el poble valencià constituix una personalitat socicultural que, si be es cert que ha segut cercenada i mermada durant
sigles pel centralisme uniformisador de l’estat espanyol (epoques
virreinals, derogacio dels Furs, absolutisme borbonic, dictadura, etc.),
seguix viva. Eixa personalitat ve donada per gojar d’una historia
compartida, unes manifestacions culturals particulars i exclusives, per un
idioma propi –la llengua valenciana, protagonista d’un Sigle d’Or, els
autors del qual han eixercit una important influencia en autors d’unes
atres llengües– i per tot un conjunt de caracteristiques que el
particularisen i que han anat configurant l’actual caracter valencià, en el
qual els valencians s’identifiquen i que es reconegut pels foraneus.
3. Nos reafirmem en que posseim una llengua propia, la valenciana. Som
conscients de la situacio bilingüe del nostre territori, del fenomen de
diglossia entre els valencians i dels perills als que s’enfronta el valencià:
4
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per una banda, de substitucio llingüistica, absolutament vigent, per la
pressio del castella i, per una atra, d’assimiliacio per part del catala.
Estos dos processos son fomentats des de les administracions
valencianes i de part d’unes desafectes elits universitaries alluntades del
sentir del poble. Front ad estes actituts, nos ratifiquem en
l’independencia de la nostra llengua, secularment nomenada i
considerada, pels valencians i pels foraneus, com a llengua valenciana,
la qual ha gojat i goja de tots els elements que precisa un idioma per a
ser considerat com a tal: estandarisacio, autonomia, historicitat i vitalitat.
4. Diversos treballs basats en l’estudi del ADN han mostrat que el poble
valencià te una distribucio estadistica de gens caracteristica, diferent a
les dels pobles que l’envolten, lo qual demostra una estabilitat
poblacional a sovint negada per alguns autors. No obstant, no compartim
la terminologia “modalitat racial”, que figura en l’enunciat de la base
original, i que es mes propia de finals del sigle XIX i principis del XX. Sí
volem fer notar que, a pesar del mon globalisat en el que vivim, som
hereus d’una identitat que hem generat, que desigem preservar i que es
traduix en manifestacions de caracter social, cultural, festives –moltes
vinculades a la tradicio cristiana–, gastronomiques, de relacions
familiars, de dret, de comunicacio (llengua) etc.; en suma, unes
caracteristiques etniques singulars.
5. La particularitat d’una economia en la que historicament ha tingut un
gran pes el sector primari, en una agricultura variada, intensiva en molts
casos i exportadora en el seu conjunt, complementada per una industria
de base artesanal, conformada per chicotetes empreses, ha contribuit
tambe a modelar el caracter dels valencians: creatius, ingeniosos,
mamprenedors, aveats a fer front als caprichos de la naturalea i a
adaptar-se a les modes del mercat. En el pas del temps uns atres
sectors economics han anat arraconant aquella tipologia economica
d’una forma prou uniforme a lo llarc de tot el territori. Actualment els
sectors servicis i turistic s’han convertit en els mes dinamics i potents,
sense oblidar el pes del comerç i encara de la chicoteta i mijana
empresa. La racionalisacio d’esta economia es fa necessaria, no se pot
basar exclusivament en sectors que depenen de factors fluctuants i
externs. S’ha de pensar en la necessitat de recuperar la diversificacio
sectorial per a conseguir un equilibri que done major estabilitat.
El fet de prendre consciencia de totes les caracteristiques identitaries que nos
definixen com a poble, la necessitat de posar-les en valor i de proyectar de
manera conjunta un futur colectiu, nos ha de fer reparar en l’existencia de la
nostra patria i reavivar el nostre sentiment de pertinença a la nacionalitat
valenciana.

Congrés valencianisme 2018

5

2
El Poble valencià, pel fet de la seua existencia i per la voluntat dels seus
components, i havent constituit un estat en furs propis, ha de tindre el
dret a l’autogovern, en el poder de donar-se ell mateix la seua forma i
estatut. Esta es la fonamental reivindicacio valencianista.
Entrats en el sigle XXI resulta complex, donat l’ordenament juridic internacional,
parlar directament de la possibilitat de la constitucio d’un estat al referir-nos a
Valencia (hui oficialment Comunitat Valenciana). No obstant, considerem que
els valencians, com a poble, tenim dret a aspirar a qualsevol estatus que nos
beneficie en la nostra organisacio territorial, civica, social i tambe politica. Hui
gogem d’una autonomia que en part pot superar les aspiracions que se
plantejaven en l’any 1918, pero que està intervinguda per l’estat espanyol, ya
que el nostre parlament no goja de la capacitat ultima per a modificar l’Estatut
que la regula sense la tutela d’aquell. De fet, les modificacions estatutaries se
poden realisar, i se realisen, sense contar en la poblacio valenciana en dret a
sufragi, lo qual es molt greu puix se priva d’un dret democratic a la ciutadania,
que es usurpat pels seus representants en les institucions i, donat el sistema
establit per la Constitucio de 1978, estos se troben absolutament constrenyits
per l’ideologia i els interessos de les formacions politiques a les que se deuen.
Aço ve donat per les circumstancies que propiciaren l’acces a l’autonomia, per
una via no desijada –ya en el seu moment– per restrictiva, la qual hague de ser
complementada en una llei especial (la LOTRAVA) que a l’hora feu “especial”
l’Estatut i la seua aprovacio, negant de pas als ciutadans valencians el dret a
intervindre directament en la seua aprovacio i en les possibles modificacions
futures.
Hui, la primera reivindicacio que reclamem es que qualsevol possible
modificacio d’esta llei fonamental, que regula la nostra autonomia i convivencia,
haja de ser debatuda i aprovada en les Corts Valencianes i posteriorment
ratificada per la ciutadania valenciana, i per tant posada a votacio.
La voluntat politica dels valencians hauria d’anar mes alla; conectaria
perfectament en proyectes que definixen i conceben l’estat espanyol com una
nacio de nacions, i per tant cabria plantejar la seua organisacio com un estat
federal. Inclus esta voluntat pot anar mes llunt i treballar per a conseguir que la
forma organisativa siga la d’un estat confederal en el que els valencians
gojariem d’una sobirania que nos permetria defendre els nostres drets i
interessos mentres colaborem en el proyecte colectiu de la confederacio.
No oblidem que el primer pas, el de ser una nacionalitat nos es reconegut
actualment per l’ordenament juridic; aixina s’expressa la Constitucio espanyola
en el Titul Preliminar, Articul 2: “La Constitucio se fonamenta en l’indissoluble
unitat de la Nacio espanyola, patria comuna i indivisible de tots els espanyols, i
reconeix i garantisa el dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions que
l’integren i la solidaritat entre totes elles”; ademes dedica el Titul VIII a les
comunitats autonomes i les seues competencies. Molts redactors de la propia
Constitucio identifiquen els termens nacio i nacionalitat; es el cas de Gregorio
Peces-Barba, Miquel Roca o Jordi Solé Tura. De la mateixa manera, l’Estatut
d’Autonomia vigent reconeix la consideracio de nacionalitat historica en el
Preambul i en el Titul primer, Articul primer: “1. El Poble Valencià, historicament
organisat com a Regne de Valencia, es constituix en Comunitat Autonoma, dins
6
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de l’unitat de la nacio espanyola, com a expressio de la seua identitat
diferenciada com a nacionalitat historica i en l’eixercici del dret d’autogovern
que la Constitucio espanyola reconeix a tota nacionalitat, en la denominacio de
Comunitat Valenciana”.
En l’actual ordenament les comunitats autonomes queden supeditades a la
voluntat d’unes cambres llegislatives (Congrés i Senat) en les quals no hi ha
cap garantia de representativitat territorial. Els diputats i senadors son electes
per circumscripcions en les que no tenen perque tindre cap vinculacio, i les
decisions que prenen i les iniciatives que plantegen responen als interessos de
la formacio politica de la que formen part molt mes que als del territori al que
supostament representen, ni inclus als dels ciutadans els vots dels quals han
fet possible que puguen ostentar el carrec.
Es per lo tant una exigencia democratica canviar la llei electoral, en una
adscripcio real de diputats i senadors al territori pel qual ixen elegits, mentres
no se puga alcançar un atre estatus en la composicio i integracio en un estat
que supere estrictament el concepte de la nacionalitat valenciana.
Discrepem en la Declaració de l’any 1918 en la concepcio que el redactor de la
Base 2 fa respecte de Catalunya i Mallorca. Es cert que en estos territoris, en
uns atres moments historics compartirem un mateix monarca –com tambe en
Arago–, pero en absolut pot defendre’s que constituim, o hajam de fer-ho, una
unitat cultural, llingüistica o politica, ni molt manco que eixe siga un proyecte
positiu per a nosatres.
Neguem la figura de la Confederacio catalano-aragonesa, per ser un invent del
catalanisme decimononic sense cap fonament historic. Eixa denominacio
representa una visio manipulada, biaixada, irreal i falsa que preten suplantar a
l’historica Corona d’Arago, que incloia als regnes d’Arago, Valencia, Mallorca,
Napols i Sicilia, als comtats catalans i a uns atres territoris del Mediterraneu.
El conjunt dels valencians constituim un poble i des del valencianisme s’ha
d’insistir en la necessitat de profundisar en allo que nos identifica, aixina com
desenrollar proyectes de futur, i realisar-ho al marge de qualsevol concepcio
sucursalista. Si el nostre objectiu es treballar per a evitar les tuteles foranees i
aspirar a un major autogovern, seria un contrasentit embarcar-nos en proyectes
que suponguen noves dependencies basades en concepcions imperialistes i
neocolonialistes que hipotequen el nostre futur i diluixquen la nostra
personalitat i identitat.
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Reconeixem la compatibilitat de la nacionalitat valenciana i la seua unio i
convivencia en les demes nacionalitats i regions dins d'una Espanya de
caracter federal, establint clarament la distribucio de competencies entre
Valencia i la Federacio, i una divisio de la Facenda Valenciana i la Federal
per a cobrir les respectives atencions. Les funcions propies de la
nacionalitat valenciana, deuran ser eixercides en plena sobirania.
Com be dia el comentari d’esta tercera base en la Declaració de 1918, ya
estava justificada en les anteriors la necessitat d’un alt grau d’autonomia –Estat
valencià dien ells– com a solucio a les reivindicacions nacionals del poble
valencià; i s’abordava en este punt la relacio en els atres pobles d’Espanya,
fent-se inclus un plantejament ample: incloent Portugal. Se fea igualment
referencia a una federacio de pobles: llatins, europeus i tambe a l’ideal
socialiste d’una federacio mundial.
Es necessari abordar ara la relacio entre l’Estat espanyol, les nacionalitats i els
pobles que el conformen i entre ells. Pero tambe hem de considerar l’actual
context europeu a l’hora de valorar l’autogovern real que pot alcançar la nacio
valenciana. Defenem un model federal com a forma de superar el model
autonomic actual, el qual ha segut un element transitori per a articular la
descentralisacio de l’Estat, pero que s’ha revelat incapaç de solucionar els
problemes reals. Es veritat que un model federal no es molt diferent sino en el
concepte de base pero est es fonamental. Per una atra part, tambe continua
existint una situacio de discriminacio del poble valencià respecte d’uns atres
pobles en l’actual model, en el qual el sistema partidiste i els mijos de
comunicacio han impossibilitat el desenroll llogic cap a un federalisme.
Creem que ara, i mes que mai, es l’estat federal el que pot resoldre d’una
manera clara les aspiracions valencianistes a nivell politic; i mes hui en dia a on
se veu clarament que la sobirania està cada volta mes compartida en diferents
estrats dins de l’Unio Europea i inclus en organismes internacionals dels que
l’Estat espanyol forma part. Pero per a defendre els interessos propis dels
valencians, la nostra economia, les nostres infraestructures, el nostre mig
ambient i la nostra cultura hem de reafirmar-nos en la nostra identitat, de lo
contrari uns atres ho faran per nosatres. Ha de ser el poble valencià el que,
despertant de l’apatia i recuperant la seua autoestima, exigixca als seus
dirigents que miren pel seu futur. Com a bons hereus del nostre passat
parlamentariste, pactiste i representatiu, hem d’alçar la veu, com un nou
Vinatea, per a defendre lo que es just. Exigint-ho primerament als nostres
governants i als partits que els donen soport, els quals constituixen la nova
“elit”, la qual, per desgracia, una volta mes, se troba alluntada del sentir popular
i de la defensa dels interessos comuns i l’interes general i mes proxima a les
sensibilitats dels seus “amos” que al verdader futur dels fills de Valencia. I es
necessari fer-ho ya. Es constatable objectivament que hem perdut pes
economic en el PIB respecte del conjunt de l’Estat, aixina com que la nostra
economia i poder adquisitiu han disminuit respecte del nivell que teniem abans
de l’establiment de l’Estat autonomic. Estes sifres son utilisades per aquells que
volen recuperar un major centralisme com a prova de que este nos resultaria
beneficios, quan en realitat els estudis internacionals mostren que els països en
major PIB per capita i millor index de desenrollament huma (IDH) son els mes
8
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descentralisats. Si aci les coses han produit el resultat invers ha segut per
culpa de l’infrafinançacio i la falta de forces politiques valencianes que actuaren
reclamant igualtat de tracte i velant pels nostres interessos.
L’Estat federal a soles te sentit si tots estem disposts a defendre’l i a jugar el joc
que aço supon. La llibertat no es un do que s’obté per a sempre, s’ha de
guanyar dia a dia, com demostra l’historia. Hem de deixar de confiar el nostre
futur a uns politics que estan mes preocupats en defendre els interessos dels
seus partits i unes propostes politiques i culturals que beneficien a l’estat
centraliste i recentralisador, o a un atre estat que vol trencar l’unio “federal” per
a fer una nova federacio o un estat nou que nos incloga, de lo contrari haurem
entrat en el joc d’aquells que nos volen fer desapareixer. Que els partits que
s’han declarat valencianistes i han tengut adscripcio valenciana unicament
hagen segut chicotets i inclus hagen desaparegut del panorama institucional,
demostra la falta de voluntat del poble valencià per construir el seu propi futur.
Unio Valenciana representà el maxim exponent d’est autonomisme integrador
nacionaliste. Atres partits que s’autodenominen valencianistes no treballen, per
desgracia, majoritariament sino en el sentit de construir una nova federacio dels
països que, segons ells, compartixen la “llengua”.
Ad aço afegim un atre problema de gran envergadura: l’absorcio de sobirania
per part de l’Unio Europea, la qual està dominada pel bloc dels països
norteuropeus, i mes especificament per Alemanya, en detriment dels països
meridionals, als que s’està perjudicant seriament; es convenient, per lo tant,
que eixe estat federal treballe unit en la defensa dels interessos socials,
economics i culturals dels seus ciutadans.
Per a fer efectiva la sobirania de la nacio valenciana, esta ha de gestionar els
recursos economics que genera. En el seu moment els redactors de les bases
de 1918 apostaven per un sistema compartit, en una Facenda Valenciana que
recaptaria uns imposts, i una Facenda central que ne cobraria uns atres, i
consideraven a extinguir la solucio del concert economic –com els actuals vasc
i navarres– per considerar-lo discriminatori, poc solidari i anacronic. No obstant,
en l’actualitat, per a actuar d’acort en el model d’integracio europea, la
recaptacio del total dels imposts hauria de fer-se per la Facenda Valenciana,
aportar a la central la part que corresponga i esta, a la seua volta, contribuir al
presupost de l’Unio Europea.
Tenint en conte que el poder llegislatiu en l’Estat ve determinat per un sistema
bicameral, en el cas del manteniment del Senat entenem que esta cambra ha
de complir en la seua funcio primordial, que es la representacio territorial, la
qual cosa ha de contribuir a articular verdaderament l’actual estat autonomic i,
donat el cas, l’estat federal que plantegem. Aixina com en el Congrés s’ha
d’exigir que cada diputat represente de manera individual als seus electors,
s’ha de conseguir tambe que els partits mantinguen una independencia federal,
encara que entre ells formen grups parlamentaris d’afinitat ideologica.
Per ultim, no podem seguir constantment en estat de confrontacio; per tant, una
volta conseguit l’estat federal, si be la seua dinamica generarà problemes i
conflictes que s’hauran de resoldre, no tindra sentit, d’entrada, el seu
qüestionament i destruccio.
Dins de l’estat federal, s’enten que no cap la federacio entre les diferents
nacionalitats o territoris que el componen, ni s’hauran de consentir els intents
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d’absorcio d’unes nacions sobre unes atres. La llealtat institucional ha de ser
escrupulosament respectada i fomentada des de totes les entitats que
s’establixquen.
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4
Sense prejujar definitivament la distribucio actual de competencies
acceptem de moment les que establixen la Constitucio Espanyola i
l’Estatut d’Autonomia vigents.
Donat l’actual context politic, l’aspiracio del valencianisme de superar el marc
autonomic establit no deixa de ser una meta a llarc determini. No obstant,
sense eixir-nos-en de la llegalitat vigent, l’autonomia pot satisfer algunes de les
exigencies mes urgents que se nos plantegen; per a conseguir-les faria falta
una mentalisacio de la societat valenciana, una voluntat politica per part dels
nostres representants i unes circumstancies favorables a nivell de l’estat.
No obstant, una eventual consecucio de les reivindicacions que anem a
expondre no es un objectiu suficient, ya que el manteniment de les mateixes
quedaria sempre a expenses de nous canvis socials o politics que variaren
l’orientacio del govern central del moment.
Per lo tant, es important remarcar que la lluita per estes metes no ha de fer-nos
oblidar l’essencial reclamacio valencianista, que es la de gojar d’una sobirania
que nos lliure de tuteles foranees i nos garantise uns drets mes alla de les
conveniencies politiques; i aço ho hem de conseguir partint del marc actual,
fent valdre la justicia de les nostres reivindicacions.
En una primera aproximacio el problema mes important dels valencians en
l’actualitat no es tant la falta de competencies de la Generalitat Valenciana, que
en son moltes i de diferents ambits, si no la falta de finançacio per a eixercir-les
d’una manera satisfactoria i cobrir aixina les necessitats de la ciutadania.
Al problema de l’infrafinançacio s’ha d’afegir la falta d’inversio directa a carrec
dels presuposts del govern central. La poblacio valenciana representa
aproximadament un 10% de la total espanyola, de la mateixa manera
l’economia valenciana representa tambe un 10% del P.I.B. estatal, per tant,
atenent ad estes dos senyes, el total d’inversio de l’Estat en Valencia hauria de
ser del 10% del total de lo invertit en tota Espanya. Esta circumstancia fa molts
anys que no es produix i els presuposts generals de l’Estat no arriben ni a la
mitat d’eixe 10%. Inclus tenint en conte una possible contribucio neta per
solidaritat interterritorial, el desfase continua sent intolerable.
Entenem que l’unica manera justa de solucionar definitivament esta
infrafinançacio es la de crear una facenda valenciana. Es podria solucionar
aixina l’agravi indicat i estariem en disposicio d’assumir unes atres
competencies que hui no han segut transferides i que unes atres autonomies
ya tenen assignades.
Seguint en l’ambit economic i de desenroll, d’entre les competencies a assumir
de manera mes immediata senyalem les següents:
1. La creacio d’una facenda valenciana, tal i com s’indica en la Base 3.
2. La creacio d’un cos de policia valenciana real, els minyons, “antiga
tropa policial valenciana”. Actualment hi ha una unitat de la policia
nacional assignada a la Generalitat Valenciana, que passa per ser
policia autonomica, pero en realitat no constituix un cos policial autonom.

Congrés valencianisme 2018

11

3. La gestio dels ferrocarrils de contornada. Les inversions en esta materia
han segut minimes; no solament no s’han creat noves llinees, per contra
se n’han desmantellat; no s’ha millorat la ret existent i inclus la falta de
manteniment en algunes llinees les fa inoperatives en la practica. El
ferrocarril es una bona opcio per a atendre les necessitats de movilitat
dels valencians, ademes, es mes ecologic que el transport per carretera.
Este no es un tema secundari. Si este servici fora de gestio autonomica,
es podrien aumentar les inversions i potenciar les llinees existents i
posar en marcha noves conexions, permetent una major autonomia a
l’hora de planificar l’economia, potenciant els sectors que mes
interessen.
4. La gestio de les costes i dels ports valencians. Sent l’Autoritat Portuaria
un organisme autonom que depen de l’estat, considerem que nomes la
qüestio aduanera hauria de quedar en mans d’este, mentres que la
gestio i el restant de competencies els han de correspondre a les
autoritats valencianes.
En l’aspecte politic i llegislatiu, solicitem:
1. La supressio de les diputacions com a organismes politics. Considerem
este un punt fonamental puix s’acabaria en una institucio que ve a
incrementar el número d’administracions, que ha servit i servix per a
separar als valencians, fomentant el provincialisme, i no contribuixen,
mes be al contrari, a la vertebracio territorial i social que tan necessària
es en Valencia. Es una institucio, ademes, constituida per politics que no
han segut elegits de manera lliure, directa i democratica per la
ciutadania. Entenem que, si be la demanda de la seua completa
supressio requeriria una modificacio constitucional i donat que de
manera immediata aço es improvable, si que han de ser buidades d’eixe
aparat politic. Les competencies administratives que eixercixen, aixina
com el seu personal funcionari, deuen ser assumits per la Generalitat
Valenciana i les seues respectives conselleries.
2. En el marc d’esta base considerem necessari un canvi en la llei electoral
de tal modo que hi haja una vinculacio real de l’elegible en els electors,
puix viu, treballa i forma part de la societat a la que vol representar, per
tant, que es faça necessaria l’adscripcio real de diputats i senadors al
territori pel qual son elegits, com s’ha indicat en la Base 2.
3. Respecte del govern municipal solicitem que l’eleccio es faça separant la
de l’alcalde (poder eixecutiu) de la del restant de membres que
conformen la corporacio municipal (poder llegislatiu).
4. El valencianisme exigix recuperar el Dret Civil Valencià per considerar-lo
ajustat a la tradicio i a la manera en que els valencians han resolt els
seus problemes en est ambit. Ademes, la seua restitucio es
imprescindible si realment com a poble aspirem, no nomes ad eixe
autogovern somiat, sino a seguir treballant per una societat lliure i
singular que busca obrir-se pas i ocupar el seu lloc en un mon cada volta
mes globalisat. Relacionat en aço, entenem que es un deure i una
obligacio exigir la derogacio immediata del Decret de Nova Planta, per
12
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molt que se diga que l’actual regim constitucional ha superat aquella
exigencia. No considerem llogic l’existencia d’una llei assimilativa,
vexatoria i denigrant que, imposta “por justo derecho de conquista” a
principis del sigle XVIII seguixca vigent en l’actualitat, en ple sigle XXI, al
no haver-se produit una derogacio expressa. Els valencians ya decidirem
acceptar les lleis espanyoles en 1978 quan votarem la Constitucio, pero
aço no significa seguir sent maltractats historicament per un decret injust
i ofensiu, que, ademes, s’ha utilisat recentment com a excusa per a
negar-nos el Dret Civil.
Seguint en les exigencies democratiques que deurien ser un dret real a tot
poble lliure dins l’Unio Europea, els valencianistes exigim el dret per al nostre
poble a que puga modificar el seu Estatut d’Autonomia, i per tant el dret a votar
el poble valencià en referendum qualsevol modificacio en el text estatutari o la
seua substitucio completa, si es donara el cas, com a conseqüencia d’un atre
marc distint de relacio en l’estat. Mentres se mantinga l’actual estatus, exigim
dels nostres representants en les Corts espanyoles que supediten el seu vot a
les exigencies de la ciutadania valenciana, als acorts emanats de les Corts
Valencianes i no als interessos de les seues formacions politiques, convertintse realment en representants valencians en aquelles institucions de l’estat.
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Existint en Valencia, segons els territoris, dualitat de llengües valenciana i
castellana, exigim la cooficialitat real per als dos idiomes en tot el territori
valencià i el deure de coneixer-les i el dret a usar-les per tots els
valencians. Fem patent que sent la llengua valenciana propia i privativa
deu normativisar-se en independencia i seguint actualment les Normes
d’El Puig o de la RACV, que reflectixen adequadament la tradicio lliteraria
i el llenguage viu dels valencians.
El llenguage huma es un fet cultural, es dir, no es innat sino que s’ha de
deprendre. Aixo el fa mes flexible, mes adaptable que uns atres sistemes de
comunicacio, com els dels animals socials, que s’hereten biologicament. D’esta
manera, cada grup huma ha desenrollat la seua llengua per un proces
d’evolucio i d’adaptacio.
Els valencians tenim una llengua propia i privativa, la llengua valenciana,
evolucionada a partir del baix llati sobre un substrat iber, lo que determinaria
una primera diferenciacio de les atres llengües romanç. Ademes, ha
evolucionat seguint els canvis socials interns i incorporant multiples influencies
per les successives invasions del territori, especialment l’arap, i de les llengües
veïnes fins a conformar una manifestacio cultural caracteristica unica, diferent a
qualsevol atra llengua del mon. En esta evolucio la llengua valenciana ha
integrat en la seua estructura i forma l’historia del poble valencià, constituint el
seu principal patrimoni.
Posteriorment, motivacions politiques promogueren l’introduccio del castella;
primer, i principalment a conseqüencia de la derrota de les Germanies, en
ambients exclusivaments cortesans, i en acabant, a partir de la Guerra de
Successio, per a tots els usos oficials. Diverses raons: universalisacio de
l’educacio en castella, immigracio massiva, influencia dels mijos de
comunicacio de masses, aixina com successives decisions politiques preses en
la Cort de Madrit o pels governs centrals, han determinat la seua expansio, tant
territorial –eliminant l’us del valencià en algunes zones–, com en els nivells d’us
–relegant la llengua valenciana practicament a l’ambit merament familiar.
L’aprovacio de l’Estatut d’Autonomia Valencià de 1982, en la declaracio de
l’idioma valencià com a cooficial al costat del castella, ha permes la seua
introduccio en el sistema educatiu i en l’administracio. No obstant, aço no ha fet
que se detinguera el proces de castellanisacio. Dos son les raons principals,
que passem a expondre:
Primera. Tant l’Estatut de 1982, com la seua modificacio de 2006, reconeixen el
dret a usar l’idioma valencià (Articul 5, punt 2), pero no el deure de coneixer-lo,
el qual queda establit per al castella en la Constitucio Espanyola de 1978 (Titul
preliminar, Articul 3). Tenint en conte que se partix d’una situacio de diglossia,
en la que el castella ocupa el paper de llengua principal i el valencià de llengua
secundaria, mantindre esta asimetria, en la que nomes la primera es d’obligat
coneiximent, lo unic que fa es favorir la progressiva extensio d’esta en perjuï de
l’atra. Com a eixemple d’esta diferencia de tractament, recordem que per a
reconeixer les competencies en valencià se demanen titulacions especifiques,
com si d’un idioma estranger se tractara, requisit que no se solicita per a la
llengua castellana.
14
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Si de veres se vol revertir esta situacio, el castella ha de deixar de ser una
llengua privilegiada, i la primera mida es establir la cooficialitat en igualtat. Les
dos llengües: valenciana i castellana, han de tindre la mateixa consideracio
llegal, de manera que tot valencià (o afincat en Valencia) ha de tindre el dret i el
deure de coneixer-les.
Esta es una reivindicacio basica si no se vol vore desapareixer llentament la
llengua valenciana. No obstant, no es una mida suficient. Les inercies socials
son molt dificils de canviar, i se requerix un recolzament a la llengua minorisada
si realment se vol la seua recuperacio. Aço tambe se demana en l’Estatut
d’Autonomia (Articul 5, punt 6. “S’otorgarà especial proteccio i respecte a la
recuperacio del valencià”) pero l’indefinicio que implica esta norma fa que el
seu compliment quede a expenses de les intencions dels governants. Per tant,
s’ha de conseguir un canvi llegal de manera que les administracions publiques
no puguen deixar de prendre les mides necessaries per a garantisar l’entitat,
substantivitat i pervivencia de la llengua valenciana.
La segona causa de la perdua de parlants es el model impost. La creacio de la
Academia Valenciana de la Llengua en 2001 supongue l’oficialisacio d’una
situacio que venia produint-se de facto des de 1982, aço es, l’establiment com
a model oficial de llengua d’un artificios llenguage que ignora l’autentica llengua
valenciana.
Per a analisar este fet, hem de remontar-nos al sigle XIX. Quan començà la
renaixença el proces de castellanisacio estava molt alvançat. La diglossia era
absoluta, el castella era la llengua important, la de les classes altes, mentres
que la llengua valenciana era usada per les classes populars i considerada, per
tant, d’inferior categoria. Pronte els escritors renaixentistes se dividiren entre
els nomenats “d’espardenya”, fidels a la llengua del poble i mes proclius a
recuperar el seu us en tots els ambits, i els “de guant”, que restringien la
recuperacio llingüistica a l’ambit lliterari i, des d’una mentalitat tipicament
romantica, començaren a omplir d’arcaismes els seus escrits.
Mentrestant, en Balears, en Catalunya i en la Provença, seguien processos
similars al valencià. L’objectiu comu de recuperacio llingüistica els dugue pronte
a colaborar. S’estengue un esperit de germanor interterritorial que cristalisà en
l’idea del llemosinisme. No obstant, l’impuls que cobrà en Catalunya la
renaixença, aixina com el seu potencial economic i social, feu sorgir en els
valencians un gran sentiment d’admiracio. Sentint-se impotents per a dur avant
la tasca recuperadora per les seues propies forces, molts decidiren acostar-se
als catalans, i l’admiracio dugue al desig d’imitacio, sorgint els primers procatalanistes valencians que, baix l’excusa de recuperar un valencià classic,
introduien el catala en els seus escrits. Per una atra banda, en Catalunya la
renaixença no se llimita a lo llingüistic, sino que s’estengue a lo politic; sorgí el
nacionalisme catala, que duya innat en ell un imperialisme que buscava la
creacio d’una “Gran Catalunya” que incloia Valencia i Balears. Este proyecte
requeria la desaparicio de l’identitat valenciana, per a lo qual el pas previ
necessari era la desaparicio del seu signe identitari mes important, la llengua
valenciana, i la seua substitucio pel catala. Ademes, donat que el nacionalisme
catala se sustentava en la llengua, necessitava apropiar-se dels escritors
classics valencians per a dotar al catala d’un prestigi historic del que caria.
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Les ingerencies de Catalunya en assunts valencians han segut constants des
de llavors. A partir dels anys 60 del passat sigle, el proyecte de creacio dels
“països catalans” (reformulacio de la “Gran Catalunya”) cobrà una nova
espenta. Les estrategies de manipulacio social mes rebujables –la censura,
l’ocultacio o seleccio de l’informacio, l’us d’estereotips o la mentira descarada,
entre unes atres– han segut utilisades de forma sistematica des de llavors.
Professors catalans treballant en l’Universitat de Valencia captaren per a la
seua ideologia un número considerable d’alumnes, mes tart discipuls, que en
acabant havien de dominar l’universitat i, en bona mida, el mon de la politica
valenciana. El nacionalisme catala ha actuat en l’ambit espanyol i europeu
difonent la seua visio distorsionada, quan no inventada, de l’historia i de la
realitat, atrevint-se a qüestionar l’innegable consciencia llingüistica i cultural
dels valencians a lo llarc dels sigles. Des de l’establiment de les autonomies,
han invertit cantitats ingents de diners en Valencia, finançant proyectes afins a
la seua causa. Utilisant les tecniques de manipulacio social ades mencionades
han conseguit inocular en la societat valenciana, principalment entre els mes
jovens, un profunt prejuï contra la llengua valenciana, considerada, com en el
sigle XIX, d’inferior categoria, ara no front al castella, sino front al catala. A tot
aço s’unix l’insistencia en rebaixar la consideracio del valencià de llengua a
dialecte, en el conseqüent efecte negatiu sobre l’anim de qui ha de deprendrela.
No obstant, no han conseguit que la massa social accepte que se denomine
catala al valencià, ni que els valenciaparlants troben natural el llenguage
artificios que se’ls transmet a traves del sistema educatiu i dels mijos de
comunicacio.
La conseqüencia es un rebuig a l’artificial “seudocatala” depres en l’escola i una
tensio social permanent que fa que usar el valencià, i sobretot parlar-lo, se
convertixca en un fet conflictiu, espentant a la poblacio cap al castella. El
sistema educatiu conseguix dotar d’una certa competencia en l’us d’eixe
llenguage artificial, pero l’efecte final es un descens del numero de parlants
real.
Esta perdua de valenciaparlants es admesa inclus des de les files del
pancatalanisme, a pesar de lo qual no ha originat cap canvi en l’orientacio
llingüistica, demostrant en conseqüencia que el dogma de la catalanitat del
valencià es, per ad ells, simplement un pas previ necessari per a la definitiva
sumissio dels valencians a Catalunya.
Front ad esta situacio, en l’any 1981 mes de mil institucions i personalitats
valencianistes firmaren unes normes ortografiques per a la llengua valenciana,
nomenades Normes d’El Puig o de la RACV. Estes normes foren oficials; en
elles se publicà l’Estatut d’Autonomia i el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, i arribaren a ser incorporades al sistema educatiu, dinamica
truncada per un canvi de govern, vulnerant el nou Consell l’esperit de consens
en el que se pactà l’Estatut. Esta ortografia, aixina com un lexic i una gramatica
netament valencianes, son d’us quotidià entre els valencians concienciats en la
qüestio idiomatica i en el mon del valencianisme, havent-se publicat centenars
de llibres i revistes, gojant, per tant, d’una gran vitalitat.
D’entre totes les propostes ortografiques produides l’ultim sigle, les Normes d’El
Puig o de la RACV, hereues de les consensuades en 1914 pels intelectuals i
16
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llingüistes valencians, son, sense dubte, les mes adequades, conseguint un
compromis entre la fonetica, l’etimologia i la tradicio lliteraria. Perfeccionables,
com tot lo huma, son el punt de partida sobre el que s’ha de construir la
recuperacio de la llengua valenciana.
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Conseqüents en l’idea de respecte als organismes naturals, els municipis
valencians fruiran de la seua autonomia i seran l’eix vertebrador de
Valencia, d’a on s’hauran d’eliminar les divisions provincials.
Els tres elements essencials per a l’existencia d’una nacio son territori, poblacio
i sobirania. El territori te com a element constitutiu basic el municipi, que no es
una simple creacio de la llei sino una natural manifestacio de la societat
humana i la primera concrecio d’un sentiment d’identitat colectiva. Per tant,
quan parlem de municipalisme haurem de tractar varis elements: primer, l’espai
que ocupa, el terme municipal; segon, l’identificacio dels habitants en el
municipi, i tercer, el grau de competencies que té atribuides.
Les persones s’identifiquen en l’entorn que les envolta, en la gent en la que
conviuen, en la cultura que generen, per tant s’identifiquen en el seu nucleu de
poblacio independentment que este siga mes o manco gran, siga una pedania
o un municipi.
Considerem que es essencial fer una reflexio sobre la distribucio dels termens
municipals. En este sentit, se poden observar, a lo llarc i ample de la geografia
valenciana, en relacio als termens, casos en els que molts d’estos tenen una
rao historica que els avala pero escapen a tota llogica organisativa: municipis
en decenes de pedanies, parceles disgregades entre si, barris junt als d’uns
atres municipis sense continuïtat en el nucleu de poblacio principal, edificis
construits entre dos termens, pedanies mes antigues o mes grans que el
nucleu capital, etc.
La correlacio llogica de: un poble, un terme, un municipi, un ajuntament no se
complix tan a sovint com pareix. En una parcela (seccio del terme) diferent de
la principal els servicis basics son cars per als ajuntaments i deficients per als
usuaris. Els ajuntaments afectats per estos conflictes han de tindre autonomia
per a resoldre’ls.
Sobre l’administracio dels municipis, per supost estos han de contar en una
estructura democratica i recursos economics que garantisen la seua
autonomia, pero ademes considerem que es necessaria la separacio de poders
(de la mateixa forma que entenem ha de ser-ho en el govern valencià)
diferenciant l’eleccio de l’alcalde, com a responsable maxim de l’eixecutiu local,
de l’eleccio dels regidors com a responsables en ple del llegislatiu (com s’ha
enunciat en la Base 4). No obstant, en la nostra llegislacio municipal deu
constar tambe el sistema de govern de Consell Obert per a municipis reduits,
de manco d’un numero determinat d’habitants, o aquells en els que
tradicionalment ha imperat esta formula.
Respecte a les competencies dels municipis, hem de tindre en conte que quan
se desenrollà l’actual marc competencial els problemes de les administracions i
les tecnologies de les que disponien eren molt diferents. Actualment hi ha
competencies que s’han de mancomunar perque resulta inviable la seua gestio
per nomes un municipi, i unes atres son cares de gestionar per part
d’administracions superiors. Per a buscar una major eficiencia es necessaria
una revisio de les mateixes.
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Respecte a la qüestio provincial hem d’entendre que era una aplicacio de
l’experiencia francesa de valdre's d’esta divisio politica per tal de dissoldre els
sentiments dels pobles-nacio. Dia Javier de Burgos:
“Me ha parecido que una de las cosas más importantes al objeto de
suprimir los nombres de Aragón, Cataluña, Navarra, (...) y todos los
demás que lleven consigo peligro de rivalidad o de preferir el amor del
distrito en que nace al de la verdadera patria cuya calidad no tiene ni
puede tener una provincia, siendo solamente miembro del cuerpo de la
España madre”.
S’ha definit la provincia com una operacio centralista que pretenia trencar els
teixits humans tradicionals i potenciar el paper absorbent de les capitals
politiques. La divisio provincial ha segut una ferramenta que,
indissimuladament, ha intentat acabar en la personalitat valenciana, separant al
poble valencià en castellonenses, valencianos i alicantinos. Des de la seua
creacio en 1822 i la seua reafirmacio en 1833 les provincies han segut un
element distorsionador de la societat que conforma el Regne de Valencia. Les
seues funcions deurien ser assumides pel govern de la Generalitat Valenciana,
desapareixent les diputacions com a organisme politic.
Vist aço, les aspiracions del valencianisme en politica municipal son:
1. L’eliminacio de la divisio provincial, passant a ser una unica la demarcacio
territorial, coincidint en els llimits geografics actuals del Regne de Valencia,
sense perjuï de que els pobles o pedanies que historicament hagen format part
del Regne de Valencia en algun moment de la seua historia vullguen
reincorporar-se lliurement.
2. El govern valencià podrà fer divisions purament administratives en l’objectiu de
millorar la prestacio de servicis, escoltant sempre als municipis afectats i
atenent a la seua historia i particularitats culturals.

3. La separacio dels poders eixecutiu i llegislatiu municipals, conformats per mig

d’un proces d’eleccions universals, lliures, iguals, directes i secretes. En cas de
l’eixecutiu, en una segon volta si cal, i en el llegislatiu un repartiment de
regidories per proporcionalitat pura.
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Reconeixent les diferents realitats territorials existents dins de l’historic
Regne de Valencia, i conseqüents en el criteri descentralisador, es
respectaran les comarques historiques i s’impulsaran les unions en
mancomunitats que puguen sorgir de la lliure voluntat dels diferents
municipis i des d’uns criteris d’eficiencia administrativa.
En l’aprovacio de l’Estatut d’autonomia valencià en 1982 se recuperà part de
l’autogovern i de les institucions de l’estat valencià existent fins al 1707 baix la
forma de Regne de Valencia, dins de les llimitacions que imponia el marc
constitucional espanyol. Aixina puix, la descentralisacio de l’Estat en les
autonomies ha de conviure en la divisio provincial reconeguda en la
Constitucio, resultant en l’existencia de dos estructures administratives
superpostes.
Per una atra banda, ara com fa un sigle, nos trobem que tenen vigencia tant
l’agrupacio tradicional d’alguns municipis en comarques –que responen a una
serie de caracteristiques historiques, geografiques, llingüistiques o d’unes atres
classes– com les modernes mancomunitats, constituides pels municipis per a la
prestacio eficient de servicis als seus ciutadans. Estes entitats supralocals,
encara no regulades completament per la falta de voluntat politica de les Corts
Valencianes, podrien ser una entitat descentralisadora adequada entre
l’administracio de la Generalitat Valenciana i els municipis.
Dit aço, prenent com a principis la realitat historica del Regne de Valencia i el
benestar del ciutada com a element central constitutiu i beneficiari de tota
organisacio, des del valencianisme del sigle XXI subscrivim esta septima base
atenent als següents termens:
a) Municipis
Els ajuntaments son el primer nucleu a on residix la representativitat de la
ciutadania valenciana, i per ad ells se reconeix la maxima llibertat d’accio
en favor de la millor atencio al benestar dels ciutadans, per a lo qual han de
poder contar en els mijos necessaris. Les competencies dels municipis
emanaran de la Generalitat Valenciana i s’eixerciran per delegacio d’esta.
El sistema d’eleccio dels regidors i de l’alcalde de les poblacions es
regularà mijançant una llei electoral valenciana i, aixi mateix, la finançacio
dels municipis serà regulada per una llei aprovada en les Corts
Valencianes.
b) Comarques
El valencianisme no admet l’actual divisio comarcal, en tant que en molts
casos no respon –ni en distribucio ni en nomenclatura– a criteris historics,
demografics, culturals ni funcionals. Es, per tant, arbitraria i ineficient per
als objectius que han de regir la divisio comarcal: vertebracio, funcionalitat i
adscripcio. No obstant, el fet de que l’actual comarcalisacio oficiosa siga
ineficient no resta validea a l’idea d’una estructura intermija entre els
municipis i el govern autonomic.
El valencianisme del sigle XXI reconeix que el territori valencià a lo llarc del
temps ha conformat un mosaic de diferents realitats regionals, a on cada
una d’elles es viu reflex de la varietat i riquea que presenta aquell en el seu
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conjunt. Esta riquea, constituida per matisos geografics, demografics,
etnologics, llingüistics o economics, se manifesta en les diferents realitats
comarcals. Per tant, conseqüents en l’esperit descentralisador de
l’administracio, respectem i desigem que els diferents municipis, en
eixercici de la seua llibertat, tinguen la possibilitat de consolidar dites
realitats comarcals a traves d’unions o mancomunitats. L’objectiu immediat
de la comarcalisacio ha de ser una millor vertebracio territorial i una millor
gestio dels recursos i infraestructures que garantisen els majors nivells de
servici per al benestar dels valencians de cada comarca.
c) Provincies i diputacions provincials
La divisio provincial fon concebuda com un instrument de control del
territori i en l’intencio de debilitar una identitat nacional perillosa per a la
visio centralista de l’Estat: un poble dividit i enfrontat per les rivalitats entre
ciutats i provincies es mes facil de manejar.
S’instaurà una estructura administrativa i politica, les diputacions
provincials, organismes en els que el poble no interve en l’eleccio directa
dels seus representants, perpetuant-se com a un mig de colocacio del
poder politic, ademes del balafiament de recursos que supon, puix a sovint
les competencies atribuides a les diputacions presenten duplicitats respecte
del govern de la Generalitat. Este fet, denunciat en 1918, seguix plenament
vigent passats cents anys, a l’haver segut consagrat per la Constitucio de
1978, en conseqüencies tan rellevants com ser l’entitat basica de les
circumscripcions electorals.
Tenint aço en conte, el valencianisme del sigle XXI considera necessari
l’eliminacio de les provincies i el trasllat de les competencies de les actuals
diputacions cap a la Generalitat i les comarques que compondrien el model
territorial esbossat en l’apartat anterior. Tambe, de forma coordinada,
considerem important revisar el mecanisme d’eleccio dels representants en
les camares estatals, actualment basat en circumscripcions provincials. En
ultima instancia, buidades les provincies de rellevancia a nivell electoral
estatal, i reforçada l’identitat comu del Poble valencià, se podria abordar
l’eliminacio de les mateixes, almenys en la seua vertent politica, implantant
una nova circumscripcio, per mig de la pertinent reforma constitucional, be
que abarcara tot el territori valencià, be que fora d’ambit comarcal.
d) Govern autonomic
El valencianisme es conscient dels llimits a l’autogovern que establixen el
marc de la Constitucio espanyola i l’enquadrament de l’Estat espanyol en
l’Unio Europea, a pesar d’aço no ha de renunciar a conseguir les maximes
quotes d’autogovern que pogueren alcançar-se; tampoc ha de renunciar a
cap canvi del marc llegislatiu estatal, si en ell se garantisa un millor
autogovern del poble valencià. En canvi, veem com sorgixen en la societat
espanyola i valenciana certes tendencies recentralisadores que suponen
una amenaça als guanys conseguits en estos vora quaranta anys des de
l’aprovacio de l’Estatut d’Autonomia, cosa que constituix un atre front de
lluita.
Per ultim, i enllaçant en els apartats anteriors, que fan referencia a les
divisions provincials i comarcals, considerem que la forma de tindre unes
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Corts Valencianes mes representatives seria canviar les actuals
circumscripcions provincials per unes atres basades en la divisio territorial
comarcal i en el diferent pes demografic, com s’ha apuntat en l’apartat
anterior.
e) Unes atres divisions territorials: la divisio eclesiastica
La divisio del territori valencià en diocesis eclesiastiques es el resultat de
diferents canvis a lo llarc de l’historia. Actualment està repartit en quatre
diocesis: Tortosa, Sogorp-Castello, Valencia i Oriola-Alacant, que ajusten la
seua extensio a la del territori valencià, excepte en el cas dels municipis
dependents de la de Tortosa. Creem que es desijable que tots els municipis
valencians queden adscrits a demarcacions eclesiastiques valencianes, en
l’objectiu general de reforçar l’identitat valenciana pero tambe en objectius mes
concrets com fomentar l’existencia de texts lliturgics i elements de comunicacio
diocesana en clau valenciana i en llengua valenciana. La creacio de la diocesis
Sogorp-Castello-Morella seria una solucio per a que els pobles del nort del
nostre territori quedaren adscrits a una diocesis valenciana.
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Les relacions entre Valencia i els pobles proxims estaran regides pel bon
veïnat, la cooperacio economica i el civisme, des d’un tracte d’igual a
igual i el respecte mutu cap a les seues identitats propies. Valencia podrà
acceptar l’inclusio de les demarcacions territorials que han segut
valencianes a lo llarc de la seua historia o d’aquelles que tinguen afinitats
economiques o culturals, si aixina ho soliciten els seus habitants i
s’estima convenient, conservant-se íntegra la personalitat valenciana.
Existix l’idea de que el marc territorial que hem ocupat i ocupem els valencians
ha segut sempre el mateix, lo qual es totalment inexacte. Pero hi ha una
qüestio que resulta important destacar: si no som conscients de que forem
grans, es impossible que tingam consciencia de que nos estan arraconant i de
que si no reaccionem l’identitat valenciana desapareixerà definitivament. La
divisio provincial, amen de la perdua de territori a lo llarc del temps, ha debilitat
la personalitat valenciana, sent atacada en l’actualitat per dos ideologies
profundament antivalencianes, una de caracter castellanisador i l’atra de
caracter catalanisador.
Els accidents geografics son elements essencials per tal d’establir les fronteres
d’un territori i per al desenroll dels seus nucleus de poblacio: unes fronteres
fisiques permeten reduir el cost en defensa, rius navegables i acces a la mar
faciliten el comerç, una orografia plana incentiva la comunicacio, un clima
templat es essencial per a l’agricultura i la vida a l’aire lliure, etc. Estos
elements van, a lo llarc de l’historia, modelant la forma de cada nacio.
Hi ha historiadors que afirmen que el naiximent del Regne de Valencia data de
l’epoca visigoda. Afirmar categoricament quin era el territori d’este regne es a
totes llums una temeritat, per lo difus que era el concepte frontera en aquella
epoca i per lo que variaven els llimits territorials. No obstant, i per tal de poder
fer-nos una idea, el territori valencià estaria comprés entre l’Ebre i la serra de
Mariola-Bernia (es possible que anara mes llunt, tal i com ho demostra el
territori del rei Llop en 1160).
El 12 de febrer de 1009 naix el Mamlaka Balansiya, que significa lliteralment
Regne de Valencia. Mubarak, davant la guerra civil que se vivia en aquell
moment en Al-Andalus, decidix proclamar l’independencia. Esta volta si que se
sap que el regne comprenia des de Tortosa fins a Requena i Elda, pero nomes
50 anys mes tart tambe inclouria Murcia.
Jaume I va conquistar el regne arap de Valencia i va incloure els regnes de
Denia i Murcia, encara que posteriorment cedi el regne murcia a Castella per la
firma del Tractat d’Almizra en 1244. Com que Castella incompli el tractat,
Jaume II l’any 1300 pren per tercera volta el Regne de Murcia i, com els
anteriors, el va incloure en el Regne de Valencia. Finalment el 1304 se firma el
Tractat de Torrellas i el 1305 el d'Elig; en ells es van acabant de perfilar les
fronteres valencianes fins que en 1310 el Regne de Valencia cedix part del seu
territori sur. La frontera sur del regne patirà poquets canvis des d’aquell
moment, basicament la segregacio de Jumella (Jumilla) i Capdet (Caudete).
No se pot afirmar que un municipi es valencià per haver format part del Regne
de Valencia en el sigle XIII, pero aixo no significa que no hi haja municipis molt
vinculats a Valencia dels quals s’hauria de reivindicar la seua valencianitat.
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Estariem parlant basicament d’El Castell (pedania del municipi catala
d'Ulldecona), Arcos de las Salinas (Terol), Capdet (Albacete) i les pedanies de
l'area murciana de parla valenciana d'El Carche que son: en Yecla, El Rapay;
en Jumella, l'Alberquilla, la Canyada del Trigo, la Raja, la Sarsa, la Torre del
Rico; i en Favanella, La Canyada d'Alenya, el Collado dels Gabriels i l'Ombria
de la Sarsa.
En qualsevol cas s’hauria de deixar la porta oberta ad aquells municipis que
formaren part del Regne de Valencia en algun moment de la seua historia, per
a que pogueren tornar a integrar-se en Valencia si aixina ho desigen, sempre
des de la llegalitat i en naturalitat.
Valencia, com a nacionalitat en personalitat propia, podrà establir les relacions
bilaterals que considere oportunes, tant a nivell economic, tecnologic,
d’investigacio o sociocultural en unes atres nacionalitats quan ho estime oportu.

Entitats firmants
Associació d'Escritors en Llengua Valenciana
Casal Bernat i Baldoví
Convencio Valencianista
Consciència Valenciana
El Piló de Burjassot
En Moviment
Grup d'Accio Valencianista
Institus d'Estudis Valencians
Joventuts del GAV
Mestres i Llicenciats del Regne de Valencia
Plataforma Jovenil Valencianista
Roc Chabàs-La Marina
Rogle Constanti Llombart
Software Valencià
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En Valencia, Cap i Casal a 3 d’octubre de 2019
Benvolguts companyons,
Reunida la la Junta Directiva del Grup d’Accio Valencianista per a tractar de la firma de la Declaracio Valencianista 2018
en acabant de la negativa a modificar la nomenclatura en la que es referix a la normativa de la llengua valenciana durant esta
declaracio, s’aprova finalment la firma dels punts, per considerar que es un pas necessari per al futur del nostre moviment i per
considerar-lo just en acabant de les hores que els representats d’esta entitat han dedicat a la redaccio de la dita declaracio. No
obstant aixo, volem fer constar lo siguient:
Que considerem mes adequada la denominacio de la normativa de la Llengua Valenciana en l’unica terminologia oficial
de “Normes d’El Puig”, deixant l’apelatiu “de la RACV” com a segona terminologia d’us coloquial i a criteri personal. Els motius responen a una llogica de costum, puix tradicionalment es molt mes habitual i oficial la denominacio “Normes d’El Puig”;
de coherencia llingüistica, puix havent diferencies entre la normativa firmada en el Puig, i estant encara en us les Normes d’El
Puig originals, es evident que no existix una sinonimia absoluta entre les dos normatives; d’estrategia, perque aplegat el moment, la vinculacio de les Normes d’El Puig en la RACV tambe mos vincula necessariament a les decisions i canvis de rumbo
que esta prenga – incluint els negatius per al nostre moviment-; de respecte i cohesio cap a les associacions que som usuaries
i defensores de les Normes d’El Puig originals, i per tant, no seguim a la RACV, sino a l’Institut d’Estudis Valencians (ent
que es en tambe organisador del Congres Valencianiste, al contrari que la Real Academia), especialment tenint en conter que
moltes d’eixes associacions hem segut co-organisadores d’este Congrés, formant part molt activa de les comisions de treball,
inclus redactant alguns dels punts de la Declaracio.
En definitiva, pensem que la doble terminologia, entenet-la com a sinonimia entre “Normes d’El Puig” i “Normes de la
RACV” es incorrecta, negativa i divisoria. Remarca un dels punts mes debils del valencianisme cult, que es la divisio normativa com a conseqüencia de la modificacio que introdui la RACV en 2003. Eixa greu ferida que mos dividix no deuria de destacar-se de forma tan innecesaria per la Comissio de Ponencies que deuria d’afavorir la cohesio i l’integracio de les diferents
postures i no discriminar la postura d’algunes de les associacions firmants. Per eixe motiu proponguerem formalment a la Comisio l’utilisacio d’una unica denominacio que cohesione sense conflictes a totes les associacions organisadores i, en general,
a tot el valencianisme susceptible d’adscriure’s ad esta declaracio que hem fet entre tots en molt d’esforç. Inclus encara que
es considerara que es la mateixa normativa en una denominacio que en l’atra, utilisar nomes “Normes d’El Puig” no exclou a
ningu, sino que, al contrari, es una terminologia mes integradora i perdurable, facil d’acceptar per un poble que sempre l’ha
utilisat i volgut, i per damunt de tot, utilisar nomes “Normes d’El Puig” garantisa una acceptacio total d’esta qüestio, cohesionant en eixe unic terme totes les sensibilitats.
Llamentem profundament que la Comisio haja denegat esta peticio que es feu de manera positiva i en l’intencio sempre
de buscar lo millor per al futur del valencianisme, un futur que esta declaracio volia ajudar a fonamentar com a base teorica
i que, desgraciadament, no tindra en conte en els seus punts esta terminologia inclusiva, cohesionadora i respectuosa que es
pronpongue per part dels membres representants en la comisio, i per la Junta de Govern de manera formal. Esperem que, a
pesar d’aixo, esta Declaracio siga un exit i una ferramenta que ajude a dirigir al valencianisme en la direccio correcta.
La Junta Directiva del Grup d’Accio Valencianista

