
 Conreem el passat,

construim el present, 
preparem el futur

9 d’Octubre de 2016

Monasteri d’El Puig
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Consens per al futur, una publicacio de 2012 que 
continúa de plena actualitat

Consens per al futur es la publicacio que arreplega el 
Document Marc aprovat per la Convencio Valencianista. 
Valencianisme2012 celebrada el 21 d’abril de 2012 en la ciutat 
de Valencia, en la que participaren mes de 150 persones -de les 
prop de 200 inscrites- en el proposit de consensuar postures i 
plantejar objectius per a un valencianisme de construccio.

L’edicio incorpora un Preambul que explica la manera en 
que sorgi –i se desenrollà– l’idea d’abordar tota una serie de 
plantejaments que superaren els mes habituals del valencianisme 
–els signes identitaris–, per a, sense desatendre estos, posicionar-
se en temes civics, socials, culturals i inclus d’organisacio territorial 
i politica, que son abordats en els diferents capituls. L’intencio 
era tambe deixar arrere vells desencontres i buscar la manera de 
recuperar presencia en la societat valenciana.

El llibre que recomanem inclou informacio complementaria 
ben significativa que no per aixo es manco important, com 
son els discursos d’inauguracio i clausura de la Convencio i les 
estadistiques relatives a la participacio.

Esta guia que vol ser el Document Marc hauria de ser llegida 
per tot valencianiste/a interessat/ada en el futur del moviment, 
perque ningu deu quedar al marge d’este consens conseguit per 
gents dels mes diferents ambits i llocs de la societat valenciana. 

Consens per al futur no 
preten donar totes les 
solucions per a la nostra 
societat, pero si que es 
un primer pas d’uns atres 
que es deuen pegar en el 
mateix esperit: treballar per 
a conseguir un futur mes 
autenticament nostre. 

L’associacio Convencio 
Valencianista, editoria 
d’este Dossier, se fundà 
a partir de la Convencio 
de 2012 precisament per 
a difondre i implementar 
en el valencianisme, i en la societat valenciana en general, les 
orientacions contingudes en esta obra.

La publicacio, realisada per Edicions Mosseguello C.B., presenta 
un format de 11,5 x 17,5 cm i consta de 128 pagines. En la pagina 
uep de Convencio Valencianista (www.convenciovalencianista.
org) hi ha un enllaç des del que se pot accedir a l’editorial. Tambe se 
pot descarregar debades en pdf des de la mateixa uep.
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CONSENS PER AL FUTUR

EDITORIAL: DIGNITAT I AUTOESTIMA

QUE NO TE CONFONGUEN

L’ASSALT POLÍTIC A LA RACV 
JOAN CARLES MICÓ

LA TECNICA DE L’IDENTIFICACIO 
JOSEP PEIRÓ

EL MONASTERI D’EL PUIG DE SANTA MARIA, COR I ANIMA 
DE LA PATRIA VALENCIANA 
JULI MORENO

¿Qué es Convencio Valencianista?
El 21 d’abril de 2012, els assistents a la Convencio Valencianista-Valencianisme2012 aprovaren un Document 
Marc (publicat en llibre baix el titul de Consens per al futur) en la voluntat de que servira per a definir clarament 
el concepte valencianisme i inspirar les llinees de futur del moviment per al sigle XXI.

Per a poder dur a terme les orientacions alli arreplegades se creà Convencio Valencianista, una entitat civic-
social en el mateix esperit que inspirà la Convencio: ser un punt de trobada de valencianes i valencians en el 
que, de forma constructiva, treballar per a revertir l’actual situacio de despersonalisacio del nostre poble i 
començar a construir un futur mes valencià i mes lliure per a tots.

L’OBSERVATORI DE LA LLENGUA VALENCIANA 
ZAÏT MORENO 

RAONEM. PUNT D’ENCONTRE MANOLO SOLER, UN 
PROYECTE AUDIOVISUAL 
JOAN SANCHO

L’HIMNE VALENCIÀ

ALÇAR ELS VALORS REVALORISANT LO NOSTRE 
JOSEP ESCUDER

HIMNE 
JOSEP MARIA BAYARRI I HURTADO



Convencio Valencianista 3 cvalencianista@gmail.com

Un any més tens en les teues mans un eixemplar del Dossier 
que en vespres del Dia Nacional Valencià publica Convenció 
Valencianista, una associació naixcuda en l’objectiu de traure a 
la llum els problemes que nos afecten com a poble, analisant-
los des d’un punt de vista estrictament valencià per a, com diu 
la portada d’enguany, conrear el passat, construir el present i 
preparar el futur.

I, repassant l’últim any, veem que no s’ha alvançat ni una 
miqueta en el sentit d’aumentar l’autoestima dels valencians ni 
tampoc en incrementar l’orgull de sentir-se part d’un poble en 
identitat pròpia i diferenciada des de fa segles. Per a mostra,  
recordem breument alguns dels fets que han ajudat els últims 
12 mesos a fomentar la despersonalisació i el desarraïlament dels 
valencians.

Per començar per lo més recent, fa poc el Consell ha tret a 
la llum el borrador del decret de plurilingüisme, el qual, si be en 
el seu contingut te aspectes positius, no elimina l’exenció del 
valencià per a zones castellaparlants, com si els qui allí residixen 
no foren valencians, ni trenca en la filosofia instaurada en 
l’administració de tractar el valencià com una llengua estrangera 
quan s’afirma que en acabar el Bachillerat s’obtindrà el certificat 
B1 d’anglés i el C1 de valencià, sense fer menció al castellà; o siga, 
posa el valencià al nivell de l’anglés, llengües secundaries les dos, 
considerant, per defecte, el castellà con a llengua materna de 
tots, raó per la que el seu coneiximent no requerix acreditació. 
Tot açò, unit al canvi de lèxic utilisat en el DOCV, que l’allunta 
encara més de l’utilisat pels valencians, no ajuda en res a l’estima 
dels ciutadans per la llengua pròpia.

Un atre fet important ocorregut en els últims mesos és 
l’anulació per part del Tribunal Constitucional de distintes figures 
pròpies recuperades algunes del nostre Dret Civil Foral: la Llei 
de règim econòmic matrimonial valencià, la Llei de custodia 
compartida, la Llei d’Unions de Fet o la Llei de contractes i unes 
atres relacions jurídiques agràries. Aixina, per eixemple, el Règim 

matrimonial valencià rescatat, a partir de la sentència tornarà a 
ser com el castellà, el de gananciales. Este fet resulta encara més 
greu perque en la justificació s’indica que no pot ser regulat per 
la Generalitat degut a que no estava en vigor a l’aprovar-se la 
Constitució. És dir, se valida aixina el Decret de Nova Planta, que 
va ser el que derogà els Furs, castigant-nos de nou per ser l’única 
comunitat, entre les que conformaren la Corona d’Arago, a la que 
no se li va tornar el dret foral, com si que se feu en les atres a les 
que per tant se les deixa llegislar ara al respecte.

Per una atra banda, un any més continuem contribuint a 
l’Estat molt per damunt de les nostres possibilitats per culpa d’un 
sistema de finançament –que ya porta dos anys caducat– pel 
qual hem deixat d’ingressar des de 2002 més de 12.000 millons 
d’euros. I l’única cosa que se li ocorre al Consell és escudar-se 
darrere d’un front comú de partits, sindicats, patronals i societat 
civil que ho reclame, com si al govern central açò no li entrara per 
un oït i li ixquera per l’atre.

Pero tot açò no pareix ser prou per ad alguns valencians, dels 
quals un bon grapat se diuen valencianistes, que s’encaboten en 
posar per davant els interessos d’Espanya i la seua unitat als de 
Valéncia, acusant, per eixemple, al President de la Generalitat d’alta 
traïció per reunir-se en el president català a fi de reclamar junts 
el Corredor Mediterràneu, una infraestructura sistemàticament 
bloquejada pel govern central i vital per a l’economia valenciana.

A la fi, com es pot comprovar, un any més de passos arrere en 
el camí de la dignificació de la nostra terra en el concert de les 
nacions del món.

El nostre propòsit no es només la denuncia o la crítica, és 
treballar per la dignificació valenciana, i en eixe camí voràs, si fas 
llectura del contingut d’este Dossier, dos proyectes que, a dia de 
hui, son ya una realitat. Si vols comprometre’t en una verdadera 
tasca valencianista, ¡t’esperem! 

Dignitat i autoestima

Entorn a la jornada del 9 d’octubre es poden vore pels carrers banderes diverses, 
cada una en un significat diferent. Per a evitar confusions, valga la chicoteta explicacio 
que indiquem de lo que representen algunes de elles.

• Senyera Valenciana: La Real Senyera, 
en una corona sobre fondo blau dalt de 
les barres del casal d’Arago, naix sobre el 
1377 com a reconeiximent del rei Pere el 
Cerimonios a un Regne, el de Valencia, 
que havia fet front a les intencions 
expansionistes de Castella en la coneguda 
Guerra de Castella o dels dos Peres. 
Es l’unica bandera que ha representat 
historicament a tot el territori valencià, 
es l’oficial, reconeguda en l’Estatut 
d’Autonomia valencià.

• Estrelada Valenciana Roja: Igual 
a l’anterior pero en connotacions 
ideologiques d’esquerres, representades 
per eixa estrela roja.

• Estrelada Valenciana: Sobre la franja 
blava una estrela en conte de la corona. 
No representa el territori ni es oficial, 
pero simbolisa la lluita per l’identitat del 
Poble Valencià, per cert tan menyspreat 
hui en dia. No implica una ideologia 
concreta, te exclusivament connotacions 
valencianistes i nacionalistes. Es, per tant, 
especifica del valencianisme estricte.

EDITORIAL

SENYERA VALENCIANA

ESTRELADA VALENCIANA

ESTRELADA VALENCIANA ROJA

Que no te confonguen
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La tecnica de l’identificacio

Si d’alguna cosa pot fer alardo el catalanisme es de la perfeccio 
en la que a lo llarc dels ultims cent anys ha sabut utilisar les 
tecniques de manipulacio social.

Coneixedors de que eixa suposta unitat de sentiment identitari 
entre valencians i catalans es mes falsa que el Peno de la Conquista, 
sabien que l’unica forma de que els valencians acceptaren les 
seues veleïtats era que provingueren d’uns atres valencians. Aço 
es una aplicacio “de manual” d’una de les tecniques de persuasio 
mes conegudes, la de la simpatia o identificacio. Consistix 
simplement en aprofitar el fet de que les persones estem mes 
predispostes a acceptar les sugerencies d’aquells pels qui sentim 
simpatia (un venedor antipatic o desagradable poquet ven) o 
d’aquells en els que nos identifiquem (saber que el venedor es 
del mateix equip de futbol que tu, te predispon mes a comprar).

JOSEP PEIRÓ
Secretari de Convencio Valencianista.

Vicepresident del Rogle Constanti Llombart.

És evident que els moviments dels últims temps per part 
de l’actual decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana 
(RACV), Federico Martínez Roda, que inclouen l’acort de la RACV 
en l’Acadèmia Valenciana de la LLengua (AVL) i l’aterrisage de 
polítics alliçonats del vot en els plens de la RACV, són de traça 
plenament política i estan alluntats de qualsevol plantejament 
científic.

Davant d’estos moviments, Convenció Valencianista, en este 
9’d’Octubre de 2016, vol manifestar públicament que va a seguir 
utilisant les Normes emanades de la Secció de Llengua i Lliteratura 
de la RACV, també conegudes com a Normes d’El Puig, en tots 
els seus documents i comunicats públics, animant a valencians 
i valencianes a que facen lo mateix en tots els seus documents 
davant l’administració pública. De fet, el Colectiu Fullana de 
Professors Universitaris, Catedratics i Doctors, que forma part 
de les associacions que colaboren assiduament en Convenció 
Valencianista, seguirà utilisant la normativa de la RACV tant en 
els seus documents com a l’hora d’impartir les classes en llengua 
valenciana en el sí de les universitats valencianes.

Sigam clars: carix de qualsevol llògica l’intent del decà de 
la RACV i alguns dels seus acadèmics d’acostar-se a la AVL, ya 
que la funció de la RACV ha de ser la de potenciar l’autonomia 
de la llengua valenciana i el seu us en tot el Regne de Valéncia, 
mentres que la AVL dialectalisa la llengua valenciana respecte al 
català, despersonalisant-la i desarraïlant-la del Poble Valencià. 
Més encara, qualsevol forma de colaboració de la RACV en la 
AVL eixampla la distància del Poble Valencià de la seua pròpia 
llengua, potenciant aixina la castellanisació, que podria acabar 
per convertir-se en irreversible. 

El Sr. Martínez Roda, doctor i catedràtic d’Historia, sap 
perfectament que els valencians sempre hem tengut una 
consciència llingüística autònoma i independent de les llengües 
del seu entorn. Eixa consciència és ademés històrica, ya que 
aixina ho han declarat els escritors valencians de tots els temps, 

afegint-se ademés el fet de que ha segut la llengua oficial d’un 
estat independent fins a 1707, el Regne de Valéncia.

Insistim que és evident que tot açò correspon a un programa 
polític planificat des de llocs aliens a la RACV i completat pel 
seu actual decà en el pacte en la AVL. Lo que el mateix decà va 
anunciant com un pas valent, és només un pas alluntat de lo 
pròpiament científic i, per tant, d’una mediocritat evident. 

Podem imaginar cóm s’estaran fregant les mans en satisfacció 
en la AVL per la fractura que ya han conseguit introduir en el sí de 
la RACV per este tema. Només esta image hauria de ser suficient 
per a que el decà donara un pas valent, este sí, renunciant a pactar 
en la AVL, i assumira un compromís sense claudicacions en la 
llengua valenciana, compromís com el que defen científicament, 
rigorosament i amplament la Secció de Llengua i Lliteratura de la 
RACV. En eixe camí trobarà al seu costat a Convenció Valencianista 
i, estem segurs, a tot el moviment valencianiste; en cas contrari, 
eixe recolzament resultarà del tot impossible.

L’assalt polític a la RACV
JOAN CARLES MICÓ

President de Convenció Valencianista.
President del Colectiu Lluís Fullana de Professors Universitaris, Catedratics i Doctors.

Encontre entre el decà de la RACV i el president de la AVL, negociant un 
acostament en detriment de la normativa propia, les Normes d’El Puig 
(foto de Las Provincias)

La tecnica ha segut aplicada de forma sistematica, lo qual ha 
requerit inversions millonaries arribades des de Catalunya. Alguns 
eixemples: per a vendre llibres en ideologia pancatalanista es 
millor que els autors i les editorials siguen valencianes; si la gent 
no vota a un partit que es i se diu “de Catalunya”, se funda (i finança) 
un atre que se diga “del País Valencià”; associacions “culturals”, 
trobades, repetidors de televisio (i les sancions que comporta la 
seua illegalitat) son dirigits i finançats des de Catalunya, encara 
que vullguen aparentar ser d’iniciativa valenciana.

Volem destacar aci tres moments especialment rellevants en 
els que s’ha fet us d’esta estrategia. Anem a vore’ls.

Els catalanistes valencians de principis del sigle XX se negaren 
a acceptar les normes que en 1914 havia confeccionat Lluïs 
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la veritat. En realitat fon producte d’un pacte entre ell i Zaplana. 
Lo del Consell Valencià de Cultura fon una pantomima, una 
vergonyosa enganyifa que desacredita a l’institucio i a tots els 
que s’avingueren conscientment a participar. (Ad este respecte 
s’ha de resaltar el vot en contra que emeteren, junt en la denuncia 
de les irregularitats que havien detectat –i que ara trobaven una 
explicacio clara– Josep Boronat, Lleopolt Peñarroja i Xavier Casp.)

Pero de nou la vergonyosa estrategia donà els seus fruits i 
son majoria els valencians que continuen creent la mentirosa 
propaganda que insistix en que la AVL es producte d’un pacte 
entre les diferents “sensibilitats” de la societat valenciana per 
a superar el conflicte, quan no fon mes que una estafa al poble 
valencià covada a les seues esquenes.

Han segut tres ocasions destacades, pero, com diem al 
principi, no les uniques. En estos moments s’està tornant a usar 
en un ambit mes reduit: la Real Academia de Cultura Valenciana. 
Esta institucio està hui mes que mai en el punt de mira del 
catalanisme. La AVL li ha fet una proposta de colaboracio que 
passa pel reconeiximent de la seua autoritat llingüistica. Pero no 
l’ha feta directament, en un escrit oficial, sino que primerament 
ha negociat en el nou deca, Federico Martínez Roda, que es qui 
ha presentat l’acort ya tancat (per mes que insistixca en que es 
modificable). El matis es important, ya que, des del punt de vista 
d’un academic, no es l’institucio aliena, la AVL, la que fa la proposta, 
sino u dels seus, un academic, el que la presenta i la defen com a 
cosa propia. Per a molts –els manco compromesos en la llengua 
valenciana– esta identificacio pot haver segut determinant per a 
decantar-se al seu favor. (En este cas no actua, com puga pareixer, 
el principi d’autoritat, donat que el deca no es expert en llengua 
ni l’avala un decanat prolongat de reconegut merit). No cal dir 
que res bo se pot esperar de la AVL, ni del catalanisme en general, 
donada la falta d’escrupuls que a lo llarc del temps han demostrat 
a l’hora d’utilisar tota classe d’estrategies manipuladores.

Pero pensem en positiu: a pesar de tot l’esforç realisat, de 
tots els diners invertits, de tant de patiment infligit als valencians 
que se neguen a deixar de sentir-se orgullosos de ser-ho (unica 
forma d’acceptar les tesis anuladores del catalanisme) continuen 
necessitant de mes i mes maganches i continuen sense vore la fi 
de la resistencia.

Darrere de la AVL, Jordi Pujol, president catala. (Noticia explicant el 
pacte per a la creacio de la AVL, ilustrada en un encontre entre Zaplana 
i Pujol)

Fullana per a la llengua valenciana, unes normes perfectament 
valides, racionals, solidament fonamentades i solidariament 
confeccionades, al contrari de les que Pompeu Fabra havia 
redactat un any abans, en 1913, per al catala.

Per a que estes ultimes foren acceptades necessitaven fingir 
que eren obra de valencians, de manera que idearen l’estrategia 
de confeccionar unes noves normes, aparentment producte del 
consens de totes les sensibilitats, pero que en realitat no eren 
mes que les normes fabrianes en unes quantes concessions al 
valencià, per a dissimular. Estes foren les Bases del 32, redactades 
per una persona, sense debats, estudis previs, ni consensos, 
i per a les que anaren de porta en porta demanant la firma 
d’adhesio. Unes normes que en realitat els mateixos promotors, 
els catalanistes de Valencia, mai respectaren, perque ni tan sols 
se dignaren a usar les chicotetes concessions al valencià que 
contenien. El mateix Sanchis Guarner reconegue anys mes tart 
que les Bases del 32, popularisades com a Normes de Castello, 
havien segut la porta d’entrada de les normes de Fabra en 
Valencia.

La segona ocasio se produi en 1962. En Catalunya duyen 
decades inventant-se una gloriosa historia en la que els valencians 
nomes figuravem que com a comparses, una colonia catalana que 
havia oblidat les seues raïls a causa del proces d’espanyolisacio. 
Pero en Valencia pocs anaven a prendre’s en serio eixa coleccio 
de destarifos si venien de fora. Necessitaven que un valencià 
les presentara com a cosa propia. Aci apareix la figura de Joan 
Fuster, un jove escritor en ambicio i en una capacitat innata per 
a escriure qualsevol ocurrencia en un estil tan convincent que 
pareixia una veritat contrastada. Li feren l’encarrec i poc li costà 
escriure el Nosaltres els valencians, el “catecisme” del catalanisme 
valencià en paraules del que ha segut durant decades el cap de la 
quintacolumna catalana en Valencia, Eliseu Climent.

Que el llibre de Fuster fon un encarrec no es una suposicio 
ni una malicia, es un fet reconegut per Max Cahner, director de 
Edicions 62, que en una entrevista posterior reconegue haver-li 
fet l’encomanda a Fuster.

De nou dissimulaven l’orige de les idees foranees per a que els 
valencians pensaren que eren producte propi.

Durant la Transicio se pensaven que ya estava tot fet i que 
en estes martingales i en el control dels sistema educatiu i els 
mijos de comunicacio la catalanisacio sería imparable. Pero, com 
el catalanisme es tan contra natura, el poble valencià seguia 
resistint obstinadament.

Havia arribat el moment d’utilisar el vell recurs per tercera 
volta. Estem parlant de la creacio de la Academia Valenciana 

de la Llengua (AVL). 
Aparentment Eduardo 
Zaplana encarregà 
una via de solucio al 
conflicte llingüistic al 
Consell Valencià de 
Cultura. Este, al final 
d’una serie de reunions 
i d’haver sentit la veu 
de diferents entitats i 
institucions, determinà 
que la solucio passava 
per la creacio d’una 
academia ex novo.

Aixo es lo que nos 
dien; pero anys mes 
tart Jordi Pujol desvelà 

Darrere de Joan Fuster sempre les quatre barres catalanes, en este cas independentistes.



Convencio Valencianista 6 cvalencianista@gmail.com

El Monasteri d’El Puig de Santa Maria ha segut sempre un 
referent per al valencianisme cultural i tambe politic, no de bades 
en este lloc es decidi la partida mes important en l’alvanç cristia 
en epoca de reconquista. En 1237 les tropes de Jaume I lliuraren 
aci la batalla que determinà la rendicio de la ciutat de Valencia, 
fita imprescindible en aquell proyecte que el monarca aragones 
s’havia traçat de conquistar i incorporar a la suea corona, 
conferint-li entitat politica i juridica propia, el Regne de Valencia.

Acampades les forces cristianes en el que es nomena en 
les croniques com a Puig de Cebolla, i despuix d’un llarc siti, la 
capital del regne musulma es rendia un 28 de setembre de 1238. 
Les capitulacions entre el rei Zayyan i Jaume I oferiren ventajoses 
condicions als rendits, donant-los la possibilitat de triar entre 
anar-se’n o permaneixer en les seues llars i propietats. Uns dies 
mes tart, el 9 d’octubre, entrava Jaume I triumfal en Valencia i es 
consagrava com a iglesia catedral la que fins a llavors havia segut 
la mesquita major, celebrant-se un solemne Te Deum en accio de 
gracies.

Este preambul es necessari entorn a la data que celebrem, i 
pel fet i les repercussions que en el futur tingue, puix l’intencio 
es centrar-se en el simbolisme que historicament ha tingut el 
Monasteri d’El Puig, sense restar importancia a la montanyeta 
de la Patà o l’ermita de Sant Jordi, tres enclaus situats en El 
Puig, municipi de l’Horta de Valencia, a nomes uns escassos 15 
quilometros del Cap i Casal.

El valencianisme de principis del segle XX, gestat durant la 
Renaixença, en eixe ambient de reviure fets i tradicions, d’exaltar 
les singularitats propies del poble valencià, de la seua historia i 
llengua, de la seua cultura en general, reparà en la transcendencia 
que havia tingut El Puig, i tambe en l’estat deplorable en que es 
trobava el que s’havia considerat el santuari espiritual de la patria 
valenciana, el Monasteri de Santa Maria dels Angels. En 1915, el 
director del diari La Voz de Valencia, diputat i actiu ratpenatiste, 
Joan Pérez Lucia, llançava un crit d’alarma denunciant l’estat 
ruïnos del monasteri; una crida que volia captar l’atencio de les 

institucions, de les forces politiques, de les entitats culturals 
i civiques…, en la que apelava a la consciencia dels valencians 
en general per a afrontar de manera immediata la restauracio 
d’aquell santuari. Lo Rat Penat, Las Provincias, Patria Nova i 
Joventut Valencianista foren les entitats i mijos que mes pronte 
respongueren a la crida. Convergiren en la necessitat d’iniciar 
una campanya de conscienciacio i colaboracio ciutadana que 
es materialisaria en un aplec, donant aixina visibilitat al proyecte 
traçat.  

Les entitats compromeses en la restauracio promogueren 
diferents reunions que es celebraren en la seu de Lo Rat Penat; 
les labors d’esta Assamblea es complementaren en un acte 
que el Centre de Cultura Valenciana organisava en el Paranimf 
de l’Universitat, el 18 de juny, al que assistiren autoritats i 
representants d’associacions, corporacions, etc.

Patria Nova, entitat entusiasta que havia estat des del principi 
entre les promotores de l’acte i de les accions a mamprendre, 
en el semanari del mateix nom i en diferents numeros, donava 
informacio puntual sobre els alvanços i a l’hora cridava a la 
participacio buscant sensibilisar a la ciutadania. Pero pronte feu 
notar el seu descontent i se retirava de la comissio organisadora 
en saber de l’invitacio cursada i de l’esperada participacio de 
politics i autoritats que representaven el poder central, acusant-
les de que havia segut precisament la seua propia deixadea la 
que havia conduit a l’estat ruïnos del Monasteri. A pesar de 
tot, en el numero de Patria Nova corresponent al 22 de maig, 
l’entitat donava noticia de les dos comissions, una tecnica i una 
de propaganda, encarregades de l’organisacio d’aquell acte, i 
escrivia sobre els seus acorts.

La comissio tecnica estava encarregada d’estudiar el proyete 
de rehabilitacio, de cóm abordar-lo, d’establir un presupost, 
procurar fondos i, junt a la comissio de propaganda, elaborar una 
resenya historica sobre el monument a fi de publicar un fullet per 
a donar difusio i posar de relleu l’importancia del mateix. Tambe 
tenía l’encarrec de fer gestions davant de l’Ajuntament del Cap i 
Casal per que “la gloriosa ensenya valenciana original, o siga la 
mateixa senyera del Rei En Jaume” presidira l’acte. Les gestions 
prosperaren, puix, efectivament, el Peno de la Conquesta 
(considerat, llavors, autentic) fon cedit i presidi aquell primer 
aplec, junt a les innumerables senyeres tricolors, la bandera que 
feyen onejar centenars de valencians arribats de tots els confins.

Pero, seguint en Patria Nova, en el numero 11 del seu 
semanari, corresponent al 15 de juny, advertia de que es devia 
evitar l’invitacio, i per tant la presencia en l’encontre proyectat, de 
qualsevol autoritat que representara al govern central, puix l’acte 
havia de constituir una vigorosa protesta, i no convertir-se en 
una manifestacio de sumissio o de colaboracionisme. Aixina dia: 
“pera res deuran barrejar-se en este assumpte ninguna d’aquelles 
autoritats que representen nòstra roïna i son, per tant, culpables 
de tot lo que ara pretenen anar subsanant”.

Estes critiques, com ya hem dit, a banda de que s’enduriren, 
motivarien l’absencia definitiva de Patria Nova en l’organisacio; 
l’entitat es ratificava: “eixes autoritats, per dignes que siguen, 
repetim, no son assí, vullguen o no, més que’ls representants 
llegítims dels govèrns que’n un segle de centralisme, s’han sosuit, 

El Monasteri d’El Puig de Santa Maria,
cor i anima de la Patria Valenciana

JULI MORENO
Membre de la Junta de Convencio Valencianista.

President del Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana.

Pintures de Vergara en la cupula del camari de la Mare de Deu d’El 
Puig, narrant el fet miraculos de la seua aparicio, premonitori de la 
conquista de Valencia.
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portant l’Espanya a la ruïna. Son descendents espirituals dels 
que nos privaren de nostres sagrats furs (…) [i] ens imposaren 
la llengua castellana.” Tot aço no fon obstacul per a que el grup 
de Patria Nova fera una crida a la participacio el dia 19 de juny, 
la mateixa vespra de l’acte i encorajara a la participacio dels 
valencians:

“¡VALENCIANS!... El Monasteri del Puig obrigué en l’història 
el cicle del Reine Valenciá. Sa restauració, per tant, ha de tindre 
pera vosatros el valor d’un símbol: vòstre noble intent de que 
perduren, en l’abatoll dels segles, les esències valencianes, les 
esències de la Valencia dels temps forals, potenta i gloriosa, les 
esències que’ns donaren relleu en el mon. Siga, pues, el Puig el 
mágic conjur a cual nòm se despèrte en vòstres cors el sentiment 
de la nova Patria Valenciana, renaixenta, com atra Au Fènix, de 
ses cèndres.

En este únic sentit entén Patria Nova que debem anar al Puig

¡VIXCA EL REINE DE VALENCIA!”

El mateix semanari, en el numero 18 corresponent al 4 
de juiol, donava conte de l’acte en un ample reportage. De la 
cronica, estes apreciacions que es transcriuen posen de manifest 
el desencant del coletiu Patria Nova:

“Allí no se oixqué pera res la paraula autonomía ni se parlá 
com punt de partida d’una política valencianista…” 

“No fon, pues, l’aplec del Puig atre concili de Clermon, del que 
ixquera la primera creuada nacionalista […], gens de guerra al 
centralisme, la veu ardenta d’un jove que aixina es manifestá res 
signifi ca”.

Els responsables de les institucions valencianes, escudant-se 
sempre en un cert formalisme, quan no des del mes despreciable 
vassallage davant de tantes i tantes situacions i ocasions 
historiques, han provocat que el nostre poble no alvance, puix 
se li ha privat d’un proyecte com a tal. Molt poc han fet per la 
recuperacio i restitucio dels drets dels valencians, mes be han 
colaborat en lo contrari, o han assistit com a testics muts en 
multitut d’ocasions en que se nos ha utilisat com a moneda 
de canvi per a conseguir, be la governabilitat de l’Estat, be 
prebendes personals o, pijor encara, favoritismes per a unes atres 
autonomies en detriment de la propia.

Actualment nomes Lo Rat Penat, en un acte semipublic, 
acodix cada any al Monasteri d’El Puig i celebra un Te Deum en 
l’iglesia de Santa Maria dels Angels; una jornada que es mou en el 
marc del “regionalismo bien entendido”, eixe que denunciava en 
1915, ara fa 101 anys, Patria Nova. Mentrestant el valencianisme 
nacionaliste, el valencianisme conscienciat, ha deixat en mans 
dels negacionistes eixa cita emblematica en el Monasteri que es 
breçol del Regne cristia de Valencia, de la nacionalitat valenciana, 
i alli acodixen el “darrer dumenge d’octubre” a convertir en un 
acte mes de sumissio, ple de banderes alienes, el que deuria ser 
un acte de rotunda afi rmacio valenciana.  

La nostra reivindicacio esta ahi, no devem perdre la memoria 
historica i tindre present eixe referent identitari que es el Real 
Monasteri de Santa Maria dels Angels, lloc a on es venera a la 
copatrona del Regne de Valencia, i punt a on se gestà l’alvanç mes 
important en les campanyes d’aquell rei, Jaume I, que respectà 
l’integritat del nostre Regne, dotant-lo dels furs mes alvançats de 
l’epoca, constituint-nos aixina, i aço es lo mes important, en un 
poble lliure. 

Aplec valencianiste a El Puig, 1933, en motiu de la celebracio del
VI centenari de la gesta de Vinatea.

Portada del semanari de Patria Nova, una de les entitats promotores 
del primer aplec a El Puig
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L’Observatori de la Llengua Valenciana
ZAÏT MORENO

Coordinador General de L’Observatori de la Llengua Valenciana

Gràcies a l’iniciativa de Convenció ha vist la llum un proyecte 
tan ambiciós com necessari. Un proyecte que conta en el soport, 
colaboració i assessorament de membres de institucions 
acadèmiques valencianes (Institut d’Estudis Valencians, Real 
Acadèmia de Cultura Valenciana), la centenària associació Lo Rat 
Penat i els colectius professionals en vinculació directa en la 
llengua (Associació d’Escritors en Llengua Valenciana i Colectiu 
Fullana de Professors Universitaris, Catedratics i Doctors).

Baix el nom de L’Observatori de la Llengua Valenciana, 
esta nova institució té com a objectiu l’observació i defensa de 
l’us de la llengua en tots els àmbits de la vida. Dos són les llínees  
d’actuació: per una banda, ajudant al valenciaparlant en l’us diari 
de la seua llengua i, per una atra, defenent els drets llingüístics 
dels usuaris del valencià davant d’entitats públiques o privades.

Ajuda a l’usuari

Dins d’esta llínea d’actuació està vinculada l’àrea de 
Assessorament Llingüístic. Esta està formada per un equip de 
fi lòlecs i llingüistes que s’ocupen de resoldre els dubtes que els 
puguen sorgir en el dia a dia als usuaris del valencià, lo qual es fa 
sempre des d’una estricta obediència valenciana i documentant 
i argumentant les repostes. Per a facilitar este servici, disponem 
d’una ferramenta en la uep des d’a on se poden preguntar els 
dubtes i consultar els que ya s’han respost.

L’atra àrea vinculada ad esta llínea d’actuació és la de 
Voluntariat. Esta àrea de L’Observatori oferix el servici de 
voluntariat llingüístic. En ell se posa en contacte a persones que 
volen ensenyar-se o millorar el seu valencià en unes atres que ya 

el dominen. Una forma amena d’ensenyar-se i també una bona 
forma de conéixer a gent nova i compartir. Ademés, s’organisaran 
encontres periòdics per a reunir a voluntaris i benefi ciaris del 
voluntariat en un ambient festiu.

Defensa dels drets llingüístics

La funció bàsica de l’àrea de Orientació Llegal i 
Administrativa és oferir als usuaris de la llengua valenciana 
assessorament i ferramentes per a fer valdre els seus drets. Des de 
la pàgina uep de L’Observatori se poden enviar denúncies que 
atenten personal o colectivament contra els drets llingüístics. 
També se poden consultar els confl ictes que s’han assessorat, 
quedant protegida sempre l’intimitat de l’assessorat. Conforme 
se vagen elaborant, també s’aniran trobant, en la uep, models i 
recursos per a poder presentar reclamacions davant de situacions 
de violació dels drets llingüístics.

Organisació i comunicacions externes

Per a completar, L’Observatori té tres àrees més: Coordinació, 
Comunicació i Archiu, biblioteca i publicacions. Estes tres 
àrees s’ocupen de l’organisació interna, el manteniment de la 
uep i rets socials i unes atres tasques administratives; pero també 
s’encarreguen de documentar tota la realitat llingüística 
valenciana per mig de la recopilació de notícies i documents 
i de les consultes que apleguen a L’Observatori, tant de la 

llínea d’us de la llengua com de la de drets. En esta recopilació 
s’aniran elaborant informes i estadístiques que puguen 
ajudar a conéixer la realitat llingüística valenciana i poder 
buscar solucions per a la normalisació de l’us del valencià.

També s’encarrega l’àrea de Comunicació de coordinar 
i desenrollar les campanyes de màrquetin llançades des de 
L’Observatori. En este sentit, ya s’han llançat les campanyes: 
#SíaValéncia, #SíaAlfarp, ...pero no té còdic ISO i ¿No sona 
tot millor en la teua llengua?, que podeu trobar en Facebook, 
Twitter, Google+, YouTube i Telegram.

Per a tot lo que necessites, estem a la teua disposició en 
http://observatoridelallenguavalenciana.org. No oblidem 
mai que la millor forma de defendre una llengua és usar-
la. Nosatros, en el cas de la llengua valenciana, t’ajudem a 
conseguir-ho.
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Raonem. Punt d’Encontre Manolo Soler,
un proyecte audiovisual JOAN SANCHO

Membre de la Junta de Convencio Valencianista
Responsable del proyecte Raonem

Convencio des del seu començament ha segut una 
incubadora de nous proyectes. L’ultim i mes recent es este que 
vorà la llum proximament, a les darreries del mes d’octubre. Es 
tracta d’un proyecte de produccions audiovisuals exclusives, 
produides integrament en propi, un espai virtual per a generar 
debat i refl exions en valencià i per als valencians. 

Raonem. Punt d’Encontre Manolo Soler intenta contribuir a 
alçar la veu des d’eixa base de la nostra societat moltes voltes 
oblidada, bandejada i incomoda per als actuals gestors publics i 
privats socials, economics, culturals i politics.

Raonem es planteja organisar entrevistes i tertulies 
principalment, pero tambe debats, foros, conferencies, 
presentacions d’estudis, informes i treballs de prestigi sobre 
les principals problematiques de la vida cultural, economica, 
periodistica, politica i social, pensant en els diferents segments 
de la societat valenciana (edat, sexe, tendencia politica dreta-
esquerra-lliberal, compromis social, afi cions culturals…) i en 
qualsevol manifestacio humana valenciana, des de la llibertat, la 
democracia, la tolerancia i l’humanisme. 

Els debats i entrevistes seran gravades, editades i produides 
en propi en diferents formats de relats audiovisuals atractius que, 
ademés de la seua difusio per les rets socials, queden per a la 
posteritat en Internet com a testimonis d’experiencies uniques 
d’especial valor que puguen interessar tant a les generacions 
actuals com a les futures.  

En esta nova mampresa de Convencio s’apostarà 
decididadement per les noves tecnologies i les rets socials que 
ya envolten el dia a dia de la nostra vida, conscients dels profunts 
canvis que estes noves ferramentes comunicatives estan 
produint en la nostra societat actual.

L’objectiu ultim es deixar un llegat a la societat civil, en 
clau d’autoafi rmacio valenciana, desmarcant-lo d’actituts i 
postures pseudovalencianistes que tant de mal fan als intents de 
reconstruccio nacional identitaria valenciana. 

Este nou proyecte te com a un dels seus objectius divulgar 
valors com la defensa de la llibertat, l’humanisme, la democracia,  
la pluralitat, la tolerancia, el respecte a la discrepancia; saber 
escoltar, pero tambe fomentar el pensament critic. 

Obrirà el cicle d’entrevistes Salvador Climent, un destacat 
investigador valencià d’economia fi nancera, catedratic en la 
Facultat d’Economiques de l’Universitat de Valencia, per a raonar 
i posar llum a l’obscurantisme que envoltà la polemica venda del 
Banc de Valencia per 1€ a La Caixa i la desaparicio del sistema 
fi nancer valencià. 

Li seguirà una atra entrevista, en Benjami Agulló, biograf 
de l’eminent fi lolec Lluïs Fullana i Mira, que impulsà i regentà 
la primera catedra de Llengua Valenciana en l’Universitat de 
Valencia, 

Si l’entrevista a Salvador Climent obri una primera llinea 
d’entrevistes en valencians de primer nivel en el camp de 
l’economia, l’empresa, la política, el deport, l’investigacio…, la 
segona entrevista, a Benjamin Agulló, obri una segon llinea, 
que s’intercalarà en l’anterior, en testimonis de valencians que 
relataran la seua experiencia de vida en defensa de les senyes 
d’identitat del valencians. Este es el cas tambe de Josep Climent, 
academic de la RACV, canonge de la Catedral de Valencia, destacat 
musicolec, investigador i organiste i implicat en un proyecte 
de valencianisacio dels texts lliturgics de l’Esglesia valenciana 
(l’utilisacio dels quals han impedit interessos espuris). Ad estos 
els succeiran molts atres que mes avant s’aniran desvelant.

Estem en l’era audiovisual i de les rets socials. Els 85% dels 
usuaris d’Internet en Espanya consumixen videos online. Es 
consumixen mes videos online que llibres es lligen, per aixo 
l’importancia de que cada un dels testimonis, entrevistes, debats, 
coloquis i conferencies organisades es puguen vore, escoltar i 
reproduir quantes voltes es vullga. Hui en dia inclus el periodisme 
s’eixercix cada volta mes des dels smartphons i tablets. Segons els 
ultims estudis demoscopics vora el 60% de les persones s’enteren 
ans de lo que ocorre en el seu entorn per les rets socials que pels 
diaris, radio o TV. 

Raonem centrarà l’esforç promocional  en els videos. Volem 
que el material estiga a l’alcanç de totes aquelles persones 
presents i futures a les que els puga interessar. Per ad eixa part 
de la Societat Civil valenciana sensible a les qüestions identitaries 
que necessita actualisar-se, i per a qualsevol que tinga interes 
en les problematiques d’esta terra, es per als qui volem generar 
documents audiovisuals que reforcen el propi argumentari i 
contribuixquen a donar visibilitat publica i mediatica a lo que uns 
atres preferixen amagar. 

Si t’agrada el proyecte i vols colaborar (so, image, periodisme, 
rets socials, gestio d’events…, son camps en els que podries 
contribuir) posa’t en contacte en nosatres: raonempuntencontre@
gmail.com 

La presentacio sera en novembre, recorda a fi nals d’octubre 
buscar-nos en les rets socials, acosta’t a nosatres i…Raonem.
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L’Himne Valencià

Els himnes son composicions poetiques i musicals de lloa a una 
persona o institucio. Originariament, en l’epoca classica, foren poemes de 
lloa als deus i als heroes.

Valencia, com qualsevol atra nacionalitat, tambe te un himne oficial. 
Es tracta de l’Himne que Josep Serrano Simeón i Maximilià Thous Orts 
compongueren (musica i lletra respectivament) per a l’inauguracio de la 
Exposicio Regional Valenciana de 1909, a instancia de Tomás Trenor 
Palavicino, artifex de l’event. Fon tan gran l’exit i tantissima l’acceptacio 
popular d’esta composicio coral, que no passà massa temps per a que, en 
un emotiu acte celebrat en 1925, en el que es donaren cita les maximes 
autoritats de les tres capitals valencianes, el declararen Himne Regional.

Com succeï en els demes signes identitaris, despuix d’un llarc 
periodo de letargia en el que s’intentà borrar, o buidar de contingut 
reivindicatiu, qualsevol senya identificadora del sentiment valencià -que 
per una atra banda no afectà massa a l’Himne-, fon qüestionada la seua 
representativitat en els primers anys de la democracia. Pero el sentiment 
de la major part del poble valencià reclamà el seu reconeiximent als 
nous estaments politics, els quals hagueren d’acceptar tan viva realitat, 
i reconeixer, a la fi, la seua oficialitat com a Himne Valencià en la 
Llei 8/1984, de 4 de decembre, per la que se regulen els simbols de la 
Comunitat Valenciana i el seu us (DOGV, num. 211, de 13 de decembre).

Alguns valencians consideren que la lletra escrita per Thous, primer 
en castella i traduida mes tart per ell mateix al valencià -aprovada esta 
traduccio per l’Ajuntament de Valencia en sessio celebrada el 23 de juliol 
de 1930-, lloa i canta, com s’indicava al principi, les glories i riquees de la 
terra valenciana, pero no conté una carrega reivindicativa valencianista.

Curiosament, en 1955 la Junta Local Fallera d’Alzira, segurament 
despuix d’un encarrec per a acondicionar l’himne a un esperit mes propi i 
de no supeditacio, postura per una atra banda totalmente llogica i lloable, 
adequava la lletra canviant alguna estrofa.

Molts sectors valencianistes, que reconeixen la representativitat de 
l’Himne Regional (Himne Valencià) en la lletra de 1955, solen tambe 
interpretar en els seus actes unes atres obres, com la composicio coral 
que guanyà el concurs d’himnes valencianistes convocat per la societat 
Valencia Nova en 1907, titulada Vent de Ponent, i que s’estrenà en 
l’Assamblea Regionalista (1907). Encara resulta mes freqüent i popular 
acompanyar, pels sectors valencianistes, l’interpretacio de l’Himne 
Valencià en la Canço de Lluita o Cant de Redencio (1922-1924?), per ser 

este himne mes reivindicatiu i 
identificar-se en concepcions 
mes nacionalistes. D’esta ultima 
composicio, l’autor de la lletra es 
Maximilià Thous Llorens, i de la 
musica, Miquel Asensi.

Moguts per una intencio 
pedagogica acompanyem les 
dos versions de la lletra de 
l’Himne Valencià, una en la lletra 
de Thous Orts, en la que s’han 
corregit (senyalats en negreta) 
diversos erros grafics, lexics i 
morfologics que conté l’original 
-propis de l’epoca- adequant-los 
a la llengua valenciana, i l’atra 
corresponent a la versio de 1955, 
mes reivindicativa, per a la seua 
difusio.

Tots baix els plecs de la nostra Senyera
junts i a una veu, germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
cantics d’amor, himnes de pau!
¡Pas a la Nacio 
que alvança en marcha triumfal!
Per a Tu la vega envia
la riquea que atesora,
i es la veu de l’aigua cantic d’alegria
acordat al ritme de guitarra mora...
Paladins de l’Art t’ofrenen
ses victories jagantines;
i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen
un tapis de murta i de roses fines.
Brinden fruites dorades
els paraïsos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades
de les palmeres.

Sona la veu amada
i en potentissim, vibrant reso,

notes de nostra albada
canten les glories de la Nacio.

Valencians: ¡en peu alcem-nos!
Que nostra veu

la llum salude d’un sol novell.
Tots baix els plecs de la nostra Senyera

junts i a una veu, germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen

cantics d’amor, himnes de pau!
¡Flamege en l’aire

nostra Senyera!
¡Gloria a la Patria!

¡Vixca Valencia!
¡Vixca!

¡¡Vixca!!
¡¡¡Vixca!!!

Per a ofrenar noves glories a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
cantics d’amor, himnes de pau!
¡Pas a la Regio
que alvança en marcha triumfal! 
Per a Tu la vega envia
la riquea que atesora,
i es la veu de l’aigua cantic d’alegria
acordat al ritme de guitarra mora…
Paladins de l’Art t’ofrenen
ses victories jagantines;
i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen
un tapis de murta i de roses fines.
Brinden fruites dorades
els paraïsos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades
de les palmeres.

Sona la veu amada
i en potentissim, vibrant reso,

notes de nostra albada
canten les glories de la Regio. 

Valencians: ¡en peu alcem-nos !
Que nostra veu

la llum salude d’un sol novell.
Per a ofrenar noves glories a Espanya,

tots a una veu, germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen

cantics d’amor, himnes de pau!
¡Flamege en l’aire

nostra Senyera!
¡Gloria a la Patria!

¡Vixca Valencia!
¡Vixca!

¡¡Vixca!!
¡¡¡Vixca!!!

Traduccio del castella, el 30 de 
juliol de 1930, feta pel propi Thous 
i arreglada a la llengua valenciana

Versio impresa per la Junta Local 
Fallera d’Alzira en un triptic titulat 
“Alcira canta” (1955)

Portada de l’eixemplar de l’Himne Valencià de 1925, dedicat pels autors. 
Ilustracio de J. Barreira
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Per a ofrenar noves glories a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ya en el taller i en el camp remoregen
cantics d’amor, himnes de pau!
¡Pas a la Regio
que alvança en marcha triumfal! 
Per a Tu la vega envia
la riquea que atesora,
i es la veu de l’aigua cantic d’alegria
acordat al ritme de guitarra mora…
Paladins de l’Art t’ofrenen
ses victories jagantines;
i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen
un tapis de murta i de roses fines.
Brinden fruites dorades
els paraïsos de les riberes;
pengen les arracades
baix les arcades
de les palmeres.

Alçar els valors revalorisant lo nostre
JOSEP ESCUDER 

Membre de la Junta de Convencio Valencianista.

Resulta curios com hem evolucionat els valencians, de quina 
manera mos hem adaptat als canvis, pero hem errat. La veritat 
es que un poble com el nostre, que ha sobrevixcut durant tants 
sigles i a tantes adversitats, resulta sorprenent que haja acabat 
sent practicament anulat, justament per eixa adaptabilitat als 
temps i a conviure en el canvi social produit per qualsevol moda; 
i ho hem fet sense condicions, com si es tractara d’una meta 
personal, arribant de pas a oblidar lo que erem.

Hem convertit lo que a priori era un poble singular, diferent, 
creador de cultura i ple de tradicions, fervent de l’ensenyança 
i les innovacions..., un poble prosper en definitiva, en una 
comunitat a on tot val i a on tot es fa des de la mes terbola 
manera de procedir. Eixa mateixa que un dia propicià que 
l’invadiren uns politics i contaminaren aquella realitat, saquejant 
caixes d’aforros, destruint bancs, clausurant cadenes de 
televisio, manipulant la justicia... Destruint, ademes, tot allo que 
destorbava, que no els deixava arribar a la seua meta, que era la 
nostra ruïna com a poble.

Pero, ¿sabem realment quan va començar aço? Fon en 
aquells anys del desencant, quan les associacions de veïns, els 
grups socials i les institucions s’anaren dissolent per a donar pas 
al control dels grups politics. Quan nomes algunes 
manifestacions populars, com les falles, 
tingueren la força de mantindre’s en peu. 
Just en eixe moment, acabada la Transicio, 
morirem com a un tot. Fon el moment en el 
que patirem el principi del retroces civic i 
cultural que mos ha dut fins a hui. Eixe 
temps, en el que forem capaços de reparar 
en tantes coses de la nostra existencia 
com a poble, de discernir sobre les mes 
importants, les que mos identificaven 
com a valencians, les que mos havien unit 
com a societat. Fon tambe el temps en que 
mos ompliren de mediocritat i egoisme, 
puix perguerem, ademes, el sentit comu i la 
capacitat de vore el fondo de les coses; i es 
que deixarem entrar en les nostres cases als 
venedors de fum, als que mos oferien bones 
paraules i belles formes, pero sense trellat ni 
forrellat. El dia en que començà a triumfar 
l’aparentar per damunt del ser, en que es 
feu patent el nostre buit interior, fon el dia 
del nostre caos.

Les solucions al nostre problema 
no son fruit de lo que diga un simple 
peo, passen per corregir les causes 
que les provocaren. Per aixo nomes 
vos intentare arrimar a lo 
que mos deixaren escrit 
els grans filosofs que, 
com els bons meges, 
buscaren les causes de 
la malaltia per a curar-la. 

Molt han parlat 
atres i des d’uns atres 
territoris de lo que mos 
conve i lo que no mos 
conve com a poble, be 

relacionat en l’identitat o en la llengua, pero poc mos han deixat 
opinar lliurement a mosatros. Es per aixo que vos convide a una 
curta reflexio: Si les decisions identitaries i idiomatiques preses 
fora del nostre territori o en el nostre –contra natura– no satisfan 
cap de les nostres necessitats, per molt que siguen apreciades 
per unes atres societats o grups, mai tindran cap valor per a mi, 
mai deurien tindre cap valor per a un valencià conscienciat. ¿De 
que me servix a mi parlar una llengua artificiosa si per a poder 
entendre’m en ma mare no la puc usar? ¿De que me servix formar 
part d’un tot si les meues necessitats no son cobertes? Perque, 
sigam realistes, ¿de que li servixen al Poble Valencià eixos actes 
de compassio, a on mos donen de manera interessada unes 
ajudes com si foren almoines per a calmar la mala consciencia 
d’una Meseta privilegiada que, especulant en eixa pietat, 
obte grans beneficis, mos utilisa com a moneda de canvi i, al 
mateix temps, subvenciona antivalencianisme i mos deixa que 
mos ofeguem en el quefer nostre de cada dia? ¿Quin be mos 
fa eixa Administracio tarambana que concedix subvencions 
interessades i que mostra nomes el seu costat humanitari per 
a millorar la seua image, conseguir audiencia mediatica i vots, 
mentres mos nega la nostra capacitat de desenroll i contribuix a 
canviar la nostra identitat historica per pacte politic?

Per aixo, crec fermament que els valencians 
devem deixar de costat les nostres lluites 
internes, devem deixar de ser allo que mai 
hem segut, allo que mai podran fer-mos ser. 
Hem de continuar el nostre cami com fan 
els grans pobles. No mos fan falta heroes, 
ni utopies que demostren no valdre per 
a res a pesar del preu que costen, nomes 

necessitem creure en mosatros, fer valdre 
lo positiu del nostre individualisme que mos 

va dur a moments de creativitat i prosperitat, 
mos dugue a ser motor de l’economia d’aquells 

territoris dels que formarem part: Roma, Al-Andalus, 
Corona d’Arago o Espanya. Perque, com dia el 
filosof Antistenes, l’individualisme es com una 
brasilada: “massa prop crema, pero alluntada gela”, 
per tant fem bona gestio d’ell, en innumerables 

ocasions ho hem fet.

Per aixo, la societat civil, tots els nostres 
YO, hem de tornar a rependre la posicio 
que un dia perguerem, recuperant les 
corporacions professionals (els gremis), les 

associacions que un dia defengueren lo nostre, 
les cooperatives, inclus l’educacio dels nostres 

menuts, encara que nomes siga contant-
los als nostres fills quan forem grans, quan 
tinguerem una llengua que era de les mes 
importants del Mon –que arribà a ser-ho del 
Vatica–, quan disponguerem de tants diners 
que finançarem la conquista d’America i la 
de Napols... Perque tot aço pot servir per a 

tornar a vertebrar la nostra societat i per 
a que siga el motor del nostre present, 
l’espenta del victorios futur.

¿Vols una Valencia millor? 
Comença per ser TU un valencià 
millor.

Dibuix alegoric nacionaliste.
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Nom*:_______________Llinages:__________________________________ DNI/NIE: ________________
Direccio postal: ___________________________________Ciutat: _____________________CP: __________ 
Telefon____________  Direccio electonica*:_________________________________________ 
Data de Naiximent: _________________

         
           

Politica de proteccio de senyes: En compliment de la Llei de Proteccio de Senyes (15/199) i del Reglament que la desenrolla (RD 1720/2007): autorise l’inclusio de les 
meues senyes personals en el ficher de l’associacio Convencio Valencianista. No autorise la cessio de les meues senyes personals per a cap atre ficher ni activitat, i he 
segut notificat de que per a excloure les meues senyes del ficher de Convencio Valencianista he d’enviar un correu electronic a la direccio: cvalencianista@gmail.com

VULLC REBRE INFORMACIO PERIODICA PER CORREU ELECTRONIC SOBRE LES ACTIVITATS DE 
CONVENCIO VALENCIANISTA 

Omplint esta ficha de contacte podras ampliar l’informacio sobre Convencio Valencianista i decidir si vols recolzar este proyecte.
Pots enviar al nostre correu-e les senyes que s’indiquen, be escrivint-les en el cos del mensage, be adjuntant esta ficha escanejada.

* Camps obligatoris per a poder dirigir-nos a tu.

Del llibre Valencia, Valencia, Valencia (poesies)

Publicat pel Consell Valencià de Publicacions en 1932

Esta és la nostra bandera.
contemplem-la valencians;
de la Pàtria valenciana la Senyera:
baix ella tots som germans.

La Senyera valenciana
alta, bella i sobirana,
nostra glòria, nostra força i nostra fe;
en l’amplia harmonia humana
dia a dia, Deu donar-nos-la volgué.

Roig de sanc i groc d’espiga
blau de cel;
tricolor bandera amiga,
gran recort i viu anhel.

Del passat maravellosa
Tradició

Realitat esplendorosa
cada dia ab més passió

i Esperança fervorosa
per la pàtria salvació.

Elevem nostra bandera;
honorem-la ab cants i mans
Que ella és la Pàtria sancera.

Baix ella tots som germans.
Defensem nostra Senyera:

¡Cor i braços, valencians!!

Josep Maria Bayarri i Hurtado

Himne


