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Presentacio
La Convencio Valencianista. Valencianisme2012
vol ser un punt de trobada entre valencianistes en
l’intencio d’acostar postures, tancar ferides del passat i
tractar d’aglutinar esforços de cara al futur.
Moltes accions, molts erros, moltes situacions previes
poden recordar-se per a explicar l’actual situacio de
practica desaparicio social del valencianisme, pero pareix clar que en l’orige de bona part dels problemes que
patix el moviment es troba la falta d’un ideari clar en el
que identificar el terme “valencianisme”.
Esta debilitat ha conduit a la situacio actual, en la qual
este concepte es troba prostituit, sent utilisat per entitats, organisacions i associacions que en absolut assumixen uns minims que garantisen l’independencia sociocultural dels valencians, ni molt manco que suponguen
cap classe d’aspiracio politica, puix en alguns casos inclus l’autonomia els resulta una conquista massa progressista ya que no conceben renunciar a la tutela d’uns
atres governs i/o nacionalitats.
Les actuacions d’aquells valencians que, ostentant carrecs directius o tenint altes responsabilitats en eixos
camps -als quals en molts casos han arribat gracies al
recolzament del valencianisme-, no eixercixen com a
tals valencians, constituixen una constatacio d’este
assumit sucursalisme; el fet de que, a pesar de tot, se
presenten davant de l’opinio publica -en la colaboracio
dels mijos de comunicacio- com a valencianistes, demostra la necessitat d’este ideari.

Un aclariment ultim es fa precis: les entitats i associacions valencianistes mereixen tot el respecte de la Comissio Preparatoria, organisadora de l’encontre, i per a
res es vol invadir cap competencia, ni suplantar cap de
les seues iniciatives; per aixo s’ha procurat en tot moment deixar clar que la participacio es fa a titul personal.
No obstant, a les associacions que participen del valencianisme se les ha informades en l’objectiu de que conegueren esta iniciativa i en la finalitat, tambe, de que
pogueren traslladar-la als seus membres.

Objectius, drets dels participants
i financiacio.

Objectius:
1. Tancar definitivament aquells assunts i ferides que
han generat divisio entre els valencians-valencians, en
la conseqüent perdua de forces, de recursos i d’efectius.
2. Desmarcar el moviment d’actituts i postures pseudovalencianistes que tant de mal han fet al valencianisme de construccio.
3. Possibilitar un cami per al futur en clau valenciana,
lliure d’ingerencies i tuteles.
4. Definir qué entenem per valencianisme.
Drets dels/de les participants

Per un atre costat, l’experiencia mostra cóm en el passat les iniciatives que han plantejat propostes tancades, i a les quals s’ha demanat el recolzament acritic,
han acabat en fracas i en una progressiva divisio del
moviment. Aço aconsellava que la creacio d’eixe ideari,
d’eixe marc comu, se fera de manera colectiva, buscant
d’eixida l’acort mes ample possible. Aci es troba la rao
d’organisar una convencio; en la qual cosa ademes es
prete recuperar ad eixos valencianistes que, apartats
per les decepcions passades, nomes esperen una espenta per a reactivar-se.

D’acort en el Reglament de la Convencio, tots els/les
participants tenen dret a votar les esmenes que els dies
previs a l’encontre s’hagen presentat al Document Marc
elaborat per la Comisio Preparatoria i en el que es prete, a banda de redefinir el valencianisme, abordar temes
com el marc nacional valencià, una regeneracio de
l’activitat politica i una definicio dels valors de la societat.

Precisament ha segut eixa indefinicio del concepte valencianisme la que ha mogut als organisadors a redactar una Declaracio Personal d’Intencions, que els participants han de firmar, en l’intencio de que coneguen en
claritat -i assumixquen en la seua firma- tant el caracter
de valencianisme estricte, com l’inspiracio democratica en el sentit mes profunt del terme-, que animen
l’encontre.

En l’objectiu d’evitar qualsevol tutela o intervencio la
Convencio es financia en les quotes dels participants.
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Financiacio:

Al final de la Convencio el Tesorer de la Comissio Preparatoria donarà conte de les finances: dels ingressos i
despeses, aixina com del presupost destinat a la difusio
de les conclusions de la Convencio una vegada tancada.

La Convenció Valencianista 2012
Joan Carles Micó
Membre de la Comissio Preparatoria de la CONVENCIO VALENCIANISTA. VALENCIANISME2012

Estimat llector del diari Las Provincias, volguera parlar-li
de la Convenció Valencianista 2012 que un grapat
d’amadors de la nostra Pàtria Valenciana havem preparat.
No obstant, abans d’aplegar a este tema, m’agradaria fer
unes quantes reflexions al respecte de lo que representa
l’idealisme i la forma de pensament contrària, l’utilitarisme.
Si un valencià tinguera un pensament utilitariste ‘avant
la lettre’, és provable que est artícul no li interessara. De
fet, la crisis econòmica que patim els valencians i el nostre
entorn més pròxim o lluntà té les seues raïls en uns valors
clarament utilitaristes. I d’això se tracta, de que, per a una
persona que compartixca este tipo de pensament, els valors principals són els de caràcter econòmic i material, i no
uns atres d’àmbit sociocultural. Per tant, qüestions com la
supervivència llingüística i cultural, o la protecció de modos
de viure idiosincràtics, els poden paréixer extemporaneus
o fòra de lloc actualment.
En general, podríem dir que els valors idealistes, holístics i humans se materialisen en la profunditat intelectual i
artística, la solidaritat, el compromís i la lluita per lo propi,
mentres que els valors utilitaristes se manifesten a favor de
la superficialitat intelectual, lo purament econòmic i materialiste i l’egoïsme. Quan se confronten abdós formes de
pensar s’està lliurant l’eterna batalla humana dels idealistes front als materialistes. El meninfotisme valencià seria
una forma d’utilitarisme, perque no cal oblidar que la persona materialista busca únicament el benefici personal i
material, i per tant, es refugia en la comoditat de no lluitar
mai per lo que és propi del seu poble, més que proteste
públicament sense acabar mai de fer res positiu.
Fruit de l’absència d’idealisme en la societat valenciana
i d’un progrés utilitariste com poques societats coneixen, i
que moltes voltes nos fan encendre de vergonya als propis
valencians, les últimes décades nos han portat a una actualitat que no pot ser més deplorable. Els valencians estem intervinguts cutural, social i econòmicament sense cap
tipo d’autonomia per a decidir per nosatros mateixos respecte a lo que és nostre. Se poden ficar infinitat
d’eixemples, pero nos conformem en els que fiquem en el
següent paràgraf.
La RACV (que nos costa debades) ha segut substituïda
per la AVL (que nos costa un bon grapat de millons
d’euros), fruit d’un pacte dels qui desprècien lo valencià en
el PP (els pancastellanistes) i els pancatalanistes d’ací i de
Catalunya per a postrar definitivament a la llengua valenciana front al català. En les universitats ya no existix una
àrea de filologia valenciana assimilada en Madrit a la de filologia catalana baix manament dels pancatalanistes que
han manat en el passat en el PSOE. Tampoc podem tindre
un Estatut a on se reconega el nostre nom històric, Regne
de Valéncia, tal com ordena la Constitució Espanyola. Ya
no existix una Banca Valenciana, intervinguda per la castellana Bankia o la catalana Sabadell. No podem tindre aigua
de l’Ebre, per més que part del nort del nostre Regne pertany a la conca hidrogràfica d’eixe riu. No s’ha protegit a
les empreses chicotetes i mijanes, aixina com a
l’agricultura i el comerç exportador, que sempre han segut
la base de l’economia valenciana. I estic segur, senyor
llector de Las Provincias que vosté podria afegir més
eixemples, tant de signe sociocultural com econòmic.
Ademés de la propagació de l’utilitarisme en les últimes
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décades en Valéncia, una atra causa fonamental nos ha
portat a la debacle actual. Des de l’arribada de la democràcia, el valencianisme cultural i polític ha procurat influir en
la societat valenciana, tractant d’apartar als valencians de
l’utilitarisme i portar-los cap a l’idealisme, en el fi d’obtindre
poder cívic i polític per a preservar i potenciar
l’idiosincràcia sociocultural i econòmica pròpies. Més pronte hauríem de parlar de ‘moviments valencianistes’ que no
d’un únic ‘moviment valencianiste’, dels que destacà el
partit Unió Valenciana que, en el seu moment, tingué la
clau del poder valencià i no sabé utilisar-la. Ahí tenim l’atra
causa de l’estat actual de la nostra societat, el fracàs dels
diversos moviments valencianistes. I el fracàs ha vengut
de la falta de coherència en els valors defesos pels diferents moviments valencianistes, és dir, en no saber tindre
clar, independentment del tipo de pensament polític, quins
son els valors mínims que els valencianistes hauríem de
defendre per a conseguir preservar la llengua i cultura valencianes, aixina com l’estructura socioeconòmica històrica
del Regne de Valéncia. Eixa coherència en els diversos
moviments socials catalanistes de Catalunya ha fet triumfar el catalanisme en Catalunya, i el pancatalanisme en
Valéncia per a infortuni nostre.
Davant d’est estat de la societat valenciana, el grapat
de valencianistes dels que els parlava al principi, i que provenim de l’àmbit foraliste, ecologiste, universitari (alumnes
i professors) i de l’investigació, havem conformat una comissió que està preparant la Convenció Valencianista. Valencianisme2012. Esta convenció té la finalitat de recuperar la dignitat valenciana, animant als valencians a lluitar
per una Valéncia que siga millor cultural, social i econòmicament, des de la creença de que la seua identitat se recolza en la llengua i cultura valencianes autòctones i en
una història multisecular i única que prové des dels ibers
fins als nostres dies.
Per a conseguir-ho, la Convenció Valencianista. Valencianisme2012 intentarà establir els valors que tot moviment
valencianiste de signe cívic, cultural o polític hauria de defendre, tenint com a participants a un bon número
d’associacions culturals valencianistes i a diferents personalitats de la cultura valenciana, que intervindran activament en les seues opinions. Esta convenció no és puix un
nou partit polític valencianiste o nacionaliste com erròneament s’ha pogut interpretar.
Per a preparar la convenció se partirà d’un document
base que els participants podran esmenar, debatre, i, posteriorment, votar. El document se dividix en 5 blocs: Idiosincràcia, Patrimoni, Territori i Governabilitat, Drets i Deures dels Valencians, i Valéncia, Poble del Món. El resultat
de la Convenció Valencianista. Valencianisme2012 deuria
ser l’obtenció del conjunt de valors mínims assumibles per
qualsevol moviment valencianiste del signe que siga, en independència d’unes atres ideologies. Se faran públiques
les conclusions, esperant que estos valors definits produïxquen la sinèrgia necessària que faça abandonar als valencians el pensament utilitariste. Se tracta de partir d’un nou
plantejament que traga a Valéncia del seu estat actual
d’abandó. Animem als valencians a unir-se als resultats
d’esta convenció per a recuperar la pròpia dignitat com a
poble diferent i autònom dels de l’entorn.
Articul publicat en Las Provincias el 12 d’abril de 2012

Entrevista a Agusti Zacarés, president de la Convencio
Publicada en www.fullvolant.com
reunions que hem realisat per tot el territori valencià, nos
han dit que feya falta un partit politic. Pero la nostra finalitat
principal no es eixa, ara be, si despres de l'acte hi ha gent
que vol crear un partit politic, puix molts segurament estarem ahi per a recolzar-lo, sempre i quan agarre com a base
els postulats que ixquen definits en esta Convencio.

Hem tingut l'oportunitat d'entrevistar al
jove Agustí Zacarés,
membre de la Comissio Preparatoria i
president de
la
Convencio Valencianista. Valencianisme2012.

FV. Llavors, la finalitat de tot aço no es la creacio d'un partit
politic, sino mes be, la creacio d'unes bases, ¿veritat?
AZ. Si, efectivament, l'idea que nosatres portavem fent tot
aço era aixo, elaborar un document a on quede definit tot lo
valencianiste; ya que pareix que a dia de hui tot lo mon siga
valencianiste (l'aficionat del Valencia CF, l’afiliat del PSOE,
el membre del BLOC...). I l'atra gran finalitat era reagrupar
a tota la gent que està treballant en este moviment social i
cultural, per a establir una conexio i un dialec. Fa falta unio,
i aixo era lo que voliem potenciar.

A continuacio la reproduim resumida;
ha segut gravada en video i se pot vore en Youtube en:
http://www.youtube.com/user/FullVolant
Full Volant. Benvolgut Agustí, ¿podries explicar-nos que
es aço de la Convencio?
Agustí Zacarés. La Convencio preten ser una reunio de
persones que se creuen tot aço del valencianisme, entenent-lo com alguna cosa que va mes alla d'un moviment
materialiste d'uns que busquen profit propi; busquem realment lo que deu buscar tot moviment social, millorar la societat. Partint d'aixo, nos hem reunit un bon grup de persones que lo que pretenem es, sobretot, intentar revitalisar el
moviment que és pel i per al poble.

FV. ¿Va dirigit a associacions o a persones individuals?
AZ. Està pensat per a persones individuals. Mes que res
perque les associacions estan formades per persones, i al
final son les persones les que han d'adquirir compromisos,
com el d'acceptar els postulats que ixquen d'est encontre.
Les persones son lo mes important. Ademes, tambe hi ha
molta gent que no pertany a cap associacio i te el mateix
dret a participar.

FV. ¿Per qué la creacio d'una Convencio i no d'una atra cosa?
AZ. Al valencianisme no li han funcionat les coses ya inventades, de fet, creguem que es necessari potenciar la
democracia per a ser una societat democratica, per tant, la
Convencio nos permetia sobretot aixo, ser un poc mes democratics i posibilitar la participacio de la gent. I es que este moviment ha de ser de gent i per a la gent, i sense ells i
la seua participacio tot aço no te sentit, per tant es en la
Convencio a on se debatran idees, pensaments i visions
dins d'un mateix moviment.

FV. La data de celebracio es el proxim 21 d'abril. Estem a
pocs dies, ¿cóm porteu l'organisacio?
AZ. Estem treballant dur, reunint-nos practicament a diari
per a ultimar alguns detalls; pero segur que arribarém a
temps i sera tot un exit.
FV. ¿A on es celebrarà? ¿En la seu d'algun partit politic,
d'alguna associacio...?
AZ. Des d'un primer moment sempre tinguerem clar que
voliem que fora un lloc neutral, per a que ningu se sentira
intimidat a l'estar en la seu d'uns atres. Per tant, es va decidir fer-ho en el salo d'actes d'un hotel de Valencia.

FV. I la gran pregunta que se fan moltes persones es, ¿quí
està darrere de tot aço?
AZ. Simplement persones. Persones normals i corrents de
diferents ambits de la societat, que tenim diferents idees i
que hem volgut juntar les nostres diferencies per a crear alguna cosa millor. En la diferencia està la fortalea. El treball
en grup requerix d'eixes diferencies per a ser enriquidor.

FV. ¿Quíns aspectes positius destacaries d'est event a dia
de hui?
AZ. Gracies als viages, i a les reunions que hem mantingut,
tot son aspectes positius. Per eixemple, hem conseguit reunir a molta gent de diverses ideologies, que han deixat a
banda un poc les seues diferencies, per a unir-se per un
proyecte comu, gran i independent. Hem conseguit que se
sentaren en la mateixa taula persones que ans no eren capaços de fer-ho; i ademes, tambe hem reviscolat a gent
que estava totalment desconectada del moviment.

FV. Dins d'eixes persones que nomenaves abans, a tu,
Agustí, t’han elegit president. ¿Per qué tu i no un atre?
AZ. El tema de la presidencia realment es una cosa testimonial, ya que nosatres no creem en els personalismes, ni
en que hi haja persones que estiguen per damunt dels demes. Aixina que podriem dir que nomes es tracta d'un tema
organisatiu. Volem deixar de banda la figura dels "palleters
salvapatries" que tant han abundat en este moviment, i
passar a ser un grup de "maulets", per eixemple, a on treballen per igual tot un grup de persones.

FV. I ya per a finalisar, ¿quíns valors deurien, i voleu, que
predominen durant la Convencio?
AZ. El mes important es el respecte; hi ha que respectar totes les idees. Despres del respecte, el sentiment del treball
en comu, en grup, d'unio, d'anar tots junts... deixar les chicotetes diferencies que nos puguen separar per a fer un
proyecte gran. Un proyecte a on tots estigam a gust i treballem en la mateixa direccio. Sigam tolerants en aquells que
no pensen com nosatres.

FV. Molts periodics s'han fet reso de l'event; heu eixit en el
ABC, en el Levante-EMV, en Las Provincias... pero en tots
coincidien en que tot aço era per a la formacio d'un nou
partit politic. ¿Qué hi ha de cert en estes afirmacions?
AZ. Quan nosatres vam pensar en fer aço de la Convencio
no estavem pensant per a res en un partit politic, lo que
passa es que sí que hi ha molta gent que, a lo llarc de les

Des de Full Volant agrair-li el seu temps i la seua atencio, i
desijar a tota la Comissio Preparatoria, organisadora de l'event, que tot vaja be, i que la convencio siga un exit .
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Yo assistire a la Convencio Valencianista 2012
Batiste Gea Alemany
Membre de la Comissio Preparatoria de la CONVENCIO VALENCIANISTA. VALENCIANISME2012

De tots es conegut que el valencianisme està actualment fracturat, desmovilisat i practicament diluit en una societat cada vegada mes apatica i desmotivada. Els personalismes, mes que les diferencies, que mai han segut insalvables, han fet que des de fa mes d’una decada el valencianisme haja anat desapareixent rapidament de la vida
social, cultural, economica i politica del poble valencià pel
qual ha treballat i contribuit al seu desenroll. Especial mencio mereix el camp politic, tenint en conte l’influencia en la
que ha anat impregnant el discurs dels partits d’ambit autonomic, sobre tot del PP, que per electoralisme assumi el
discurs valencianiste encara que mai fon coherent ni consistent en el mateix, perque les seues intencions foren des
del principi absorbir uns vots essencials, encara que fora a
costa de fagocitar, desmontar i fer desapareixer el valencianisme politic emergent que s’estava consolidant en la
decada dels anys noranta. Este fon l’inici de la gestacio de
lo que mes tart foren les majories absolutes del PP i el cami cap a un buscat bipartidisme entre PP i PSOE.
Fon a raïl de les ultimes eleccions locals i autonomiques
de la primavera passada, en uns resultats electorals que
evidenciaven un desgast del PP, que a pesar de la seua
majoria absoluta obtenia un menor numero de vots a nivell
autonomic i tambe en les principals ciutats governades per
ells en majoria absoluta, unit al descens estrepitos del
PSPV i la no concurrencia de cap partit valencianiste (UV,
CV, etc) ni de cap alternativa clarament emergent (UxV nomes obtingue uns 3.500 vots), quan un grup de valencians
i valencianes de distints ambits de la societat nos juntarem
en diverses tertulies de caracter social i politic per a preguntar-nos: ¿I ara qué?
Les tertulies se repetiren i entre els objectius marcats
sorgiren els següents: tancar, d’una vegada per totes, assunts que nos han generat divisio, perdua de forces, de
recursos i d’efectius; desmarcar-nos d’actituts i postures

pseudovalencianistes que tant de mal fan als qui pretenen
contribuir a tot lo que suponga desenroll economic, social i
politic; i possibilitar un cami per al futur del nostre poble en
clau valenciana.
Les societats en particular i el mon en general son impulsats por personas creadores i mamprenedores, persones implicades que pensen que poden traure mes de si, en
la força del talent i del seu esforç.
En l’idea de que coordinant esforços individuals i treballant en equip se poden fer molts alvanços, decidirem treballar per a conseguir juntar a un grup important de persones en una Convencio Valencianista. No teniem, ni tenim,
obsessio per ser molts en un principi. No volem entre nosatres a eixemples roïns, no volem incoherencies ni inconsistencies, ni a qui no siga capaç d’adquirir un compromis i
complir-lo.
Es precis juntar persones coherents, positives, en un
perfil conciliador (que sumen i no que resten), en capacitat
d’obrir un cami alternatiu. Benvingut sera tot aquell que siga capaç d’assumir la Declaracio Personal d’Intencions
que se resumix en tres aspectes nuclears: ser democrata,
ser i sentir-se valencià per damunt de tot i no estar d’acort
en el sistema actual (es dir, considerar que fa falta una regeneracio).
Aixina puix, en la Convencio Valencianista. Valencianisme2012, a la que s’assistix a titul individual, s’aporten i se
debaten esmenes a un Document Marc en la finalitat de
consensuar i acordar el seu contingut i que este que arreplegue les bases del valencianisme.
Per aixo yo participare en la Convenio, perque transmet
bones sensacions i preten reconciliar als valencians. Estic
convençut tambe de que val la pena reimplantar uns valors
d’autoafirmacio com a poble que som, base d’una millor
essencia i d’un millor futur de TOTS.

PARTICIPACIO
ACREDITATS

DE 54 MUNICIPIS DIFERENTS
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