
FULLS D'ORIENTACIO NACIONALISTA 
JUSTIFICACIÓ 
Els FULLS DDRIENTACIO NACIONALISTA que ara iniciem pretenen ser, simplement 
alió qué el seu títoi enuncia: unes pagines fetes des de les perspectives i des de les cir-
cumstáncies de la recuperació nacional del País Valencia, en que es tracten, amb un criteri 
obert, temes d'interés cultural i cívic per a tots els que vivim entre el Sénia i el Segura 
En el seu logotip hi ha una imatge poc coneguda pero ben nostra: una de les dues vinye-
tes que encapcalaren la revista "El crit de la muntanya" (1922-23) que publicaven Vicent 
Tomás i Martí, i altres nacionalistes. 
FULLS D'ORIENTACIÓ NACIONALISTA NO ÉS UNA REVISTA. Pot aparéixer en 
qualsevol moment en qué caiga donar una indicació, unes dades, unes paraules clares 
perqué contribuesquen a resoldre problemes vius i debatuts de la nostra realitat present 
Encetem la seua publicació amb un tema que ens interessa a tots: 

EL 9 D'OCTUBRE, DÍA DEL PAÍS VALENCIA 

HISTORIA 
El 9 d'Octubre, festivitat de Sant Dionís, es commemora tradicionalment l'entrada de 
Jaume I a la ciutat de Valencia (1238). Es, així, l'aniversari del naixement del País Va
lencia. 

INSTITUCIÓ 
La data fou instituida en 1338, i va teñir una especial solemnitat durant els segles XV i 
XVI. En aquell temps, consistía básicament en una processo al monestir de Sant Vicent 
de la Roqueta, on es conservava el Penó de la Conquista o estendard reial, deixat per 
Jaume I. Des del segle XVII, el Penó era dut en la processo. També s'afegí ais actes un 
sermó en cátala, que al-ludia ais fets de la conquista i s'encenia fogueres i llumináries a la 
part de dalt del Miquelet. 



SUPftESSIÓ 
La commemoració fou oficialment suprimida amb motiu deis Decrets de Nova Planta 
(1707), com a resultat de la derrota del poblé valencia en la guerra de Successió. Durant 
molt de temps va sobreviure com una tradició popular i familiar. 

REPRESA 
Durant el segle XIX, i amb 1'aparició del valencianisme polític, la festa reprengué una cer
ta forca, especialment durant la Segona República, quan hom veié la posibilitat de conver
tir-la en Dia del País Valencia. 
Durant l'última guerra civil (1936-39), i atenent al fet que el 1938 se celebrava el VII 
Centenari, la Diada tingué una especial solemnitat, malgrat les circumstáncies. 
Durant el franquisme, la festa tingué un carácter municipal, amb escás ressó popular. 
En 1976, hom tractá de celebrar-la, malgrat la prohibició governativa i els atacs deis grups 
d'extrema dreta, a Albal. 
En 1977, la Diada del País Valencia aplegá a Valencia centenars de milers de valencians, 
en la manifestado mes nombrosa que mai s'hi havia realitzat 
El 9 d'Octubre és, en definitiva, la commemoració de tots aquells signes d'identitat amb 
qué Jaume I dota el poblé valencia: llengua, cultura, bandera, instítucions própies. 

EL PAÍS VALENCIA EN LA CORONA CATALANO-ARAGONESA 
La unió dinástica de Catalunya i Aragó (1137) suposá la donació, per part de Ramiro II 
d'Aragó, de tots els seus territoris al comte Ramón Berenguer IV de Barcelona, el qual 
utilitzá el títol de "príncep". El seu fill, Alfons I de Catalunya-Aragó, ja es digué rei. 
Ais territoris de la Corona s'anaren afegint territoris per conquista, mentre s'unificaven 
els ja dominats. A partir de la segona década del segle XIII, 1 expansió de la monarquía 
s'estengué sobre terres is!ámiques:Terol i Albarrasí (1170), Mallorca (1228-32), Eivissa, 
(1235), submissió de Menorca (1232), País Valencia (1232-45) fins al port de Biar. Els 
regnes de Mallorca (1230) i Valencia (1240) foren organitzats com a entitats polítiques 
autónomes, i aquest últim amb Corts própies. La unió deis diversos Estáte de la Corona 
Catalano-Aragonesa era realitzada a través de la persona del monarca comú. 
La Corona estava formada, en la península, per dues collectivitats humanes (la catalana 
i l'aragonesa) de característiques ben distintes (entre elles, la llengua i la cultura), que 
prefiguraven alió que després es diría dues nacionalitats diverses. I en la seua expansió 
cap al sud, i, a través de la mar, cap a les Balears, varen estendre l'ámbit d'aquestes dues 
comunitats. El País Valencia, excepte algunes terres interiors, queda inclos dintre d'una 
área, amb les Ules Balears i el Principat de Catalunya. Un valencia, de Catarroja, el jurista 
i historiador Benvingut Oliver, fou el primer que dona a aquesta área el nom de "Paísos 
Catalans" en 1876. 

Aixó configurava, tot mantenint-se la independencia política del regne, unes relacions 
especiáis, sobretot de carácter cultural, relacions que persistirien ja sempre, a pesar de les 
derrotes polítiques i militars, a pesar deis enfrontaments d'interessos que a voltes s'hi han 
produít, a pesar deis intente de crear enemistats i divisions que a tots ens perjudiquen. 

LA SENYERA DEL REI JAUME: BANDERA DE LLIBERTAT 
La bandera que Jaume I ens va dur reproduía l'escut deis reis del casal de Barcelona: 
quatre país rojos sobre fons groe (encara que en algunes representacions varié el nom
bre de país). Es l'anomenat Penó de la Conquista, conservat a l'Arxiu Municipal de 
Valencia i que, segons tradició, fou hissat pels moros en senyal de rendició. 
Aquesta bandera, la "del Senyor Rei e de la Ciutat", es convertí en la de totes les terres 
valencianes. En aquest sentit ha estat utilitzada sempre, com ho prova una abundantíssi-
ma documentado, escrita i gráfica, procedent de totes les époques, que prompte será 
donada a conéixer (per exemple, les quatre barres apareixen, com a representació del 
País Valencia, en grávate i pintures: Palau de la Generalitat, retaule de la Batalla del Puig, 
freses al Palau del Marqués de Dosaigües, gravat de la Batalla d'Almansa, etc.). 



La bandera de les quatre barres fou la de tots els territoris de la Corona d'Aragó, a pesar 
que cada un d'aquest Estats tenien Ueis, exércits, marina, duanes, fronteres i organítzació 
propia.. Es per aixó que els actuáis organismes preautonómics de les Ules Balears, Aragó 
i Principat de Catalunya, la teñen com a propia. També s'ha utilitzat en públic, recent-
ment, amb un escut sobreposat, simbolitzant, el Consell del País Valencia. 
La Senyera de les cuatre barres ha representat durant set-cents anys a la totalitat deis 
que vivim entre el Sénia i el Segura: en victóries i derrotes, en la lluita per la democracia. 
Així ho veia el poeta i gran patriota Caries Salvador quan escrivia ("Almanaque de Las 
Provincias", 1952), adregant-se a Jaume I: 

"Un nou d'Octubre vingueres, Senyor 
a redimir esta térra tan bella 
i ens vas portar l'idioma i l'honor 
d'una Senyera daurada i vermella". 

L'IDIOMA 
Un altre factor de la nostra personalitat col-lectiva ens vingué donat per Jaume I: l'idio
ma. Efectivament d'acord amb la divisió ja apuntada entre aragonesos i catalans, i se-
guint un procés que ha durant segles, el País queda dividit en dues zones lingüístiques: 
una, oriental, de parla catalana; una altra, occidental, de parla castellana. 
L'extensió del cátala, de nord a sud, es va produir, com la del castellá, seguint els avan-
cos militars i els assentaments de pobladors d'aquestes llengües, conforme anaven con-
quistant ierres ais musulmans. Al País Valencia, la frontera entre els dos idiomes fou 
fixada com a producto de molts episodis. 
En el regne de Valencia fundat per Jaume I, i fins l'any 1609, en qué foren expulsáis, 
hi hagué una important massa de població de religió musulmana -malgrat les conversions, 
no sempre voluntaries- i de Uengua árab. Eren els moriscos, descendents deis moros ven-
cuts per les tropes catalano-aragoneses. D'altra banda, convé assenyalar que, en produir-se 
la conquista, no hi havia al País Valencia cap mossárab (descendents deis pobladors ante-
riors ais musulmans). És, per tant, una simple fantasía sense base l'afirmació que la Uen
gua deis valencians té un origen local i un arrelament previ a la vinguda deis colonitza-
dors catalans. 

No debades el nostre historiador, Gaspar Escolano, escrivia, parlant del regne de Valen
cia: "fue poblado desde su conquista casi toda de la nación catalana y tomó della la 
lengua (...) por más de trescientos años han pasado los deste reino debajo del nombre de 
catalanes, sin que las naciones extranjeras hiciesen diferencia ninguna de catalanes y 
valencianos' . 
La unitat idiomática ha estat sempre reconeguda per il-lustres valencians (Mayans, Querol, 
Llombart, Llórente, Fullana, Azorín, Caries Salvador, etc.). Ara bé, una serie de raons 
históriques han imposat durant prou temps una divisió de noms per a la mateixa Uengua 
que, segons el territori, era anomenada catalana, mallorquína, valenciana, menorquina, 
tortosina, etc. 
Si bé té plena validesa l'ús popular del terme "valencia", quan ens referim al nostre par
lar, cal afirmar que el nom que li correspon, per raons históriques perfectament establi-
des, és el de Uengua catalana. Així és coneguda arreu del món i així ho afirmen les mes 
importants institucions filológiques mundials i, amb elles, les de l'Estat Espanyol. 
Per motivacions sovint polítiques, hi ha alguns que pretenen negar la catalanitat del 
nostre idioma. Aquest intent secessionista fou qualificat d'"aberrant", no fa molt, per 
tots els valencians que son membres numeraris de la Real Academia Española i de la 
Real Academia de la Historia. 
Ben recentment, encara, el Consell del País Valencia ha reconegut en una de les seues 
sessions, aquesta afirmació científica de la unitat idiomática. 
I el missatge del 9 d'Octubre, peí qual fa a la Uengua, és clarissim: cal aconseguir que re
torne la seua plena oficialitat, tal com la tingué durant cinc segles. 



FURS I INSTITUCIONS PROPIES 
Des deis anys següents a la conquista fins al 1707, els valencians estiguérem dotats amb 
una legislado i unes institucions privatives del nostre regne. 
La legislado partí del Codi donat per Jaume I, en 1240, a la ciutat de Valencia, i que 
després fou continuat i completat per a tot el territori amb una serie de normes, el con-
junt de les quals rep el nom de Furs. Estaven destinats, sobretot, a fixar una especial 
autonomía del regne enfront de les pretensions feudals deis nobles aragonesos, que pre-
tenien tenir-hi un simple solar d'expansió. 
Els organismes representatius eren les Corts, la Generalitat i els Municipis. Les Corts, 
com a representado deis tres bracos o estaments del regne: l'eclesiástic, l'aristocrátic o 
militar i el popular o reial. La Generalitat, com a Diputació permanent de les mateixes 
Corts, formada per representants deis tres bracos, presidits peí diputat eclesiástic. Final-
ment, els Municipis, dotats d'unes jurisdiccions particulars: jurisdicció ordinaria, segure-
tat pública i administrado económica. 
Tot aixó significava, en definitiva, una personalitat política del regne, davant de la Co
rona d'Aragó, i després, davant de la monarquía espanyola deis Austríes, a partir de la 
unió de les corones de Castella i Aragó amb el matrimoni deis reis Católics. 
Aquesta personalitat fou abolida per Felip V, el primer rei Borbó, en 1707, per a carti-
gar l'adhesió valenciana a l'Arxiduc Caries, durant la guerra de Successió. 
"Por el justo derecho de conquista", com deia Felip V, el País Valencia fou redui't a les 
liéis castellanes, la nostra llengua perdé el seu carácter oficial i fou perseguida, les nos-
tres institucions própies foren abolides i substituídes per les castellanes, milers de valen
cians foren executats o obligáis a exiliar-se. La victoria de Felip V significa, simplement 
la desaparició del Regne de Valencia com a tal. 
En els temps posteriors, i molt especialment, durant el primer tere del segle XX, hi hagué 
diversos intente per a aconseguir l'autogovern deis valencians, és a dir el retorn d'un ré-
gim propi, adaptat a les circumstáncies históriques. La guerra civil, pero, impedí l'éxit de 
l'ampli moviment autonomista existent durant la segona República. 

EL 9 D'OCTUBRE, ARA I DEMÁ 
Tot comptat, el 9 d'Octubre simbolitza el naixement del País Valencia, l'aniversari del 
moment en qué fou incorporat a un ámbit (lingüístic, cultural, jurídic, social, religiós, 
etc.) distint al que havia ocupat durant el període musulmá. L'expulsió deis moriscos 
tancaria definitivament aquest canvi en apartar tota aquella població que no pertanyia a 
l'ámbit instaurat a partir de Jaume I. 
Sense cap adherencia arqueológica, sense cap banalitat, sense cap buidor jocfloralesca, 
el 9 d'Octubre constitueix ara un dia d'exaltació i d'agitació ciutadana entorn d'un tema 
crucial per a tots els valencians, per a tote els que vivim i treballem al País Valencia: 
1 'Autonomía. 
Moltes vegades s'han repetit, en anys foscos, que sense autogovern no hi hauria auténti
ca democracia. Ara cal confirmar-ho i repetir-ho, fins que el País Valencia recupere els 
drete que históricament li corresponen i que amb tante esforcos ha reivindicat. 
Per ais valencians, l'Autonomia només pot representar, si ha de ser auténtica, el retorn 
de tots aquells signes de la nostra identitat que han estat perseguite o bandejats: J'oficia-
litat de la llengua, la Senyera, les institucions própies que ens calen. Sois amb ells po-
drem obrir el pas cap a un vertader régim d'autogovern. 

EDITA: CONSELLS POPULARS DE CULTURA. PAÍS VALENCIA 


	fulorinac_1976_10_n1_001.pdf
	fulorinac_1976_10_n1_002.pdf
	fulorinac_1976_10_n1_003.pdf
	fulorinac_1976_10_n1_004.pdf

