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Quina importància té el passat, la memòria, l’estudi de la història? 

 

Què es “història”? 

La història és la narració ordenada i verídica dels esdeveniments relatius a una persona, a un 

objecte, d'un succés, d'un afer considerats en el seu desenvolupament. Narra el passat de les societats 

humanes d'acord amb els testimonis materials, orals, escrits i visuals. El nom historia prové del grec 

antic ἱστορία (historia) que significa «un aprenentatge o coneixement per investigació, història, 

registres o narrativa» del verb ἱστορεῖν (historeîn) investigar i aquest derivat de ἵστωρ (hístōr) «savi, 

testimoni o jutge». 

  

És la història una ciència? 

Hi ha costum en classificar la història dins les disciplines humanístiques. Els partidaris de la seua 

condició com a ciència són majoritàriament historiadors de la segona meitat del segle XX i del segle 

XXI acostumats a treballar multidisciplinàriament (Braudel combinava història amb geografia, 

Bracher amb ciència política, Fogel amb economia, Gay amb psicologia, Trigger amb arqueologia). 

Els historiadors contraris defensen un relativisme estricte que impossibilita de forma total el 

coneixement de la història i la seua transmissió. Antoine-Augustin Cournot deia que la història no pot 

considerar-se com a ciència pura en tenir component d'atzar. Sosté que la història és un seguit de 

sèries casualístiques que s'entrecreuen produint esdeveniments. 

  

Historiadors i historiografia 

Història i historiografia són dos conceptes relacionats però que no han de ser confosos. 

L’historiador és la persona especialitzada en l'estudi i la interpretació del passat, mitjançant tècniques 

i mètodes específics, de la humanitat i la historiografia és el conjunt d'obres i d'estudis referents a la 

història. 

Essent els pioners els grecs, els historiadors romans ja la van fer servir com un element del 

programa ideològic dissenyat per August. La historiografia hispànica medieval, mitjançant les 
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Cròniques justificaven la Reconquesta i refermaven el poder dels reis en els diversos regnes 

cristians[1]. Després de la unificació dels Reis Catòlics, ja en l'edat moderna, continua explícitament 

amb aquesta mateixa funció com la defensa del tiranicidi en de Rege et regendi ratione escrita per a 

l'educació de Felip III.  

La historiografia barroca inclou fantasioses manipulacions històriques, com els ploms del 

Sacromonte o els falsos cronicons de Jerónimo Román de la Higuera.  

El control de la historia per part de les elits per tal d’assentar-se i controlar les nacions. Aquest 

control inclou la propaganda, exaltació de les persones o les idees i pot recórrer a la falsificació i la 

mentida, fins i tot als desitjos dels déus. 

  

Història, historiografia i nacionalisme. La construcció de les nacions. 

El segle XIX, moment en què les "nacions" europees forgen la seua "identitat", fou un període ric 

en canvis, tant en la manera de concebre la història com en la d'escriure-la. Es recorre a la manipulació 

de la història i s'acompanya ben sovint a la personificació d'unes figures volgudes heroiques, 

normalment militars, mitjançant les quals es vol establir el règim. El cas del català Rafael Casanova 

seria un bon exemple[2]. Era freqüent també sustentar relats racistes amb una interpretació d'històries 

nacionals que parteixen del punt de vista determinista geogràfic. 

El nacionalisme és la ideologia que més ha fet un ús tergiversat de la història. El nacionalisme 

necessita la història perquè el concepte mateix de nació necessita un passat per a legitimar-se. La 

nació es construeix sobre la base de l'existència d'una suposada història col·lectiva d'un poble que es 

reivindica com a nació. Les idees culturals a Grècia per legitimar la seua independència o les que 

portaren tot seguit a les colonitzacions d'Àsia o Àfrica. O les que justificaren les unificacions 

d’Alemanya o Itàlia. O en el cas d’Espanya justificant l’existència d’Espanya ja des del segle XV i 

inclús abans, o la conquesta d’Amèrica[3], “on van portar la cultura Europea i la religió”[4], criticada 

i denunciada actualment per una nova historiografia[5], mentre continua essent defensada pels 

d’ací[6]. També justifica el domini cultural i econòmic sobre altres pobles (ex. Rússia, Castella, Sèrbia, 

etc.). 

La discussió sobre la identitat nacional (encara que en realitat ha tingut poc de debat i prou 

d’afirmació contundent) s’inicià a Espanya al principi dels anys noranta, amb l’historiador català 

Borja de Riquer com a primer defensor[7]. Cal reconèixer-li la inauguració de la polèmica sobre la 

construcció de la identitat espanyola contemporània en l’àmbit acadèmic. Els historiadors es 

plantegen la nació (espanyola) o el nacionalisme (espanyol) com a problemes, no com a fenòmens 

donats[8]. D’aquesta manera, la discussió semblaria allunyar-se de la pràctica nacionalista en matèria 

històrica: un acostament no nacionalista a la nació espanyola i al seu nacionalisme. Tanmateix, la 

narrativa subjacent a aquest debat no és mai posada en discussió. El que es discuteix parteix sempre 

de l’existència indubtable d’un subjecte nacional, d’una nació espanyola. Resulta així inalterat el 

pressupòsit que la història «nacional» pot traçar-se mitjançant un desenvolupament cronològic lineal 

i no com un conjunt de relacions constantment canviants, com un procés en contínua formació. Com 

a molt, la discussió pot girar al voltant de l’arc cronològic considerat, però no es posa en dubte que 

existeixi un subjecte històric amb continuïtat temporal garantida[9]. 

A començaments del segle XX no eren gens habituals els estudis de medievalistes i modernistes 
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sobre les nacions (fora de les monumentals històries nacionals), la mitjana de treballs, certament baixa, 

dels anys 60 (poc més d'una dotzena en total) o dels anys 70 (una trentena en tota la dècada, i sempre 

per a l'Europa occidental, bàsicament). Serà als anys 80 quan el nom de treballs o recerques és va 

multiplicar per dos (de trenta a més de Seixanta), i a la dels 90 és va sobrepassar, com a mínim, la 

xifra de la vuitantena de treballs (i nomes a l'Europa occidental). Això sí, majoritàriament estaríem 

parlant de treballs d’història moderna. Tot es deu a un creixement del patriotisme i un major pes de 

les identitats nacionals que passaren a un primer pla. Força recerques avalen, de fet, una de les 

hipòtesis centrals de Gellner i Hobsbawm, a saber: que el nacionalisme i els nacionalistes reescriuen, 

si no «inventen» completament, la història (tot i que ara sabem, també, que no són pas els únics de 

fer-ho). Ara bé, allò que aquestes recerques han fet igualment palès és que la qüestió del passat 

prenacional o anacional de les nacions és o pot haver estat força més complexa del que es pensaven 

aquests autors. En d’altres paraules: no és fàcil «inventar» nacions. Així doncs, unes nacions semblen 

més fàcils d’inventar o manipular que no pas unes altres; en particular, i segons sembla, aquelles que 

poden exhibir un currículum adient, és a dir, que poden presentar-se, amb raó o sense, com a nacions 

«antigues», «etnohistòriques» (Smith) o almenys, «medievals» (Llobera); en definitiva, com a «velles 

nacions contínues europees » (Seton-Watson). I això sembla que és així fins i tot en el cas de les 

nacions contemporànies sense Estat (Montserrat Guibernau). Voldria acabar, doncs, per recordar o 

recalcar que el passat, certament, ajuda a explicar la Configuració de el present, però que el futur, i el 

dia de cada dia, el fan i el decideixen, almenys en un Estat de dret, els ciutadans, i no pas la història 

o el sol pes de la història[10]. 

Dominar el discurs del passat per part dels polítics permet posar els mitjans i facilitar alhora 

l'establiment d'un règim o ordre concret. El nacionalisme ha emprat la història a les escoles com a 

ferramenta ideològica. A Espanya els manuals escolars poden transmetre des de les regions de parla 

castellana un sentiment de menyspreu cap al nacionalisme basc o català i construir un sentiment de 

nacionalisme únic de parla i concepcions castellanes, però també en direcció inversa. No podem 

estranyar-nos, doncs, que un dels cavalls de batalla actuals entre els nacionalismes, inclòs l’espanyol, 

lluiten pel control de l’educació[11]. 



  

La construcció de la “història” del País Valencià. 

No hi ha pobles sense història, com sostenia Engels. La història del País Valencià està documentada, 

en una llengua formal i literària, amb noms, dates i vicissituds conservades als papers dels arxius, en 

els llibres i en la pedra dels edificis. El Regne de València, té una data d’inici, el 1238, i finalitza la 

seua història independent i les seues institucions, furs, lleis i constitucions pròpies el 1707 per dret de 

conquesta exercit per Felip V. Aquesta seria la data real de la unificació amb el que hui coneixem 

com Espanya, que es completaria amb la conquesta Catalunya el 1714 i de Mallorca el 1715 i les 

consecutives promulgacions dels Decrets de Nova Planta[12]. 

Però Felip V no construïa una nació, sinó un estat. La vertadera construcció de la nació va 

començar, com a la majoria d’Europa, al segle XIX. Serà el moviment romàntic i regionalista qui 

exemplificaria el naixement dels diferents moviments nacionalistes i nacionals, com hem vist a 

l’apartat anterior. La creació d’una identitat regional o nacional suposava també posar en valor la 

història, encara que a voltes aquesta no suposara una versió científica del relat. En el cas espanyol 

cap regionalisme era rupturista, sinó que mantenia una subordinació jeràrquica entre la regió i la nació. 

La ruptura començaria al segle XX. 

Lo Rat Penat[13] fixà la identitat valenciana en els seus trets bàsics, destinats a perdurar: memòria 

compartida, llengua i gentilici comú. La contestació no es va fer esperar: ¿de dónde sacan estos 

señores valencianista que aquí puede haver sentido valencianista...? ¿Acaso ha tenido Valencia 

historia pròpia que haya delineado su personalidad con caracteres imborrables a traves del 

tiempo? ...engañar con una historia ficticia y con una personalidad tan poco persisitente. Ni historia, 

ni literatura, ni llengua ni nada[14]. S’iniciava una batalla on el nacionalisme espanyol s’apropiava 

de la història, menystenint la pròpia i particular valenciana. 

El franquisme va donar continuïtat als referents culturals i simbòlics sobre la identitat regional del 

valencians, assumint la part de la història que els interessava dins del context de construcció de la 

nació espanyola. Va ser el penúltim intent de crear una sola nació espanyola, no ho va aconseguir del 

tot, però sí que va assentar un ideari en la majoria de la població valenciana que perdura fins als nostre 

dies i que es basa, realment en l’oblit de la història, almenys l’apartat que no interessa dins d’aquesta 

construcció nacional. Franco afirmava que les seues accions només es guiaven per «la seua 

responsabilitat davant Déu i davant la Història». Si el suport diví s'ho garantia la col·laboració amb 

l'Església catòlica, l'harmonia amb el passat d'Espanya va haver de aconseguir-la amb el treball 

voluntari i entusiasta d'una legió de propagandistes, escriptors, intel·lectuals i professors universitaris 

que van posar les seves plomes i idees a el servei del Caudillo per a deformar el relat sobre la Història 

d'Espanya als llibres d'acadèmics, universitaris i manuals escolars o en programes de la televisió. 

D'aquesta manipulació és ben conegut el falsejament que es va fer dels orígens de la guerra civil, 

responsabilitzant als defensors de la República per poder presentar-se a Franco com el salvador 

d'Espanya. Però la reinvenció del passat va ser molt més lluny: totes les etapes van ser reescrites per 

crear un relat històric que legitimés al Caudillo i el convertís en una figura a l'altura del Cid, Carles 

V o Felip II i a més justificar la revolta de l'18 de juliol de 1936 com un acte de lleialtat a Espanya i 

al seu Història[15]. 

Al llarg d’aquest temps veiem com els nostres referents emblemàtics, el rei Jaume I, els moriscos, 

el jurat de Vinatea, Sant Vicent Ferrer, la família Borja, les germanies, els maulets, el Puig, els 



‘socarrats’ de Xàtiva, el 25 d’abril, que mostraven l’existència d’un poble valencià han romàs en 

l’ideari popular, van anar essent substituïts: sant Jordi per sant Vicent Ferrer com a patró del regne, 

la Mare de Déu del Puig per la Mare de Déu dels Desemparats, la quadribarrada per la senyera 

coronada. També s’imposa la “Marxa de la Ciutat (de València)” com a himne del País. El Micalet es 

converteix en símbol dels valencians, o les falles en la festa valenciana, i el vestit de llauradora en la 

imatge de la dona valenciana. Malgrat tot, es manté el record d’un passat comú[16]. 

 Serà a mitjans del segle XX quan el valencianisme generarà la seua pròpia historiografia creant 

la història pròpia amb Joan Fuster[17] o Alfons Cucó[18] com a referents i realitzant un revisionisme 

de la Renaixença on s’atribuïa al conservadorisme de Teodor Llorente[19] o al progressisme de 

Constantí Llombart[20] la paternitat d’un cert valencianisme, mentre deixava de banda a Blasco 

Ibáñez[21], al qual s’acusava de ser espanyolista. Però ningú pot negar el costumisme valencià que 

Blasco plasmà en la seua obra, o la pintura de Sorolla[22]. Azorín[23] o Gabriel Miró[24] entrarien 

en eixe valencianisme que s’expressa en castellà. 

Deia Joan Fuster que aquest desballestament de la nostra història és un trist teixit d’abandons, de 

desídies, de timideses, de mimetismes estèrils; una barreja de localisme inútil i de conformitat 

provinciana, una progressiva depauperació social. Indiferents o mistificats, els valencians vivim 

presos en una espècie de passivitat confusa. En un món intel·lectual, el dels 60, on tothom es coneix, 

no hi ha cap que es dediqués a reconstruir l’estudi de la història científica, ni des de la sociologia ni 

des de la historiografia. Abunden les monografies asèptiques, d’una neutralitat impàvida. Que qui sí 

s’ha dedicat han sigut literats i polítics, amb el risc inherent d’unes conclusions frívoles o sectàries. 

Ell mateix reconeix que no és sociòleg ni historiador, ni té altra autoritat que la d’haver-se apassionat 

fins a l’obsessió per la vida i el destí del seu poble[25]. 

Però no només el franquisme treballava en l’oblit o engany de la història. També el valencianisme. 

Fuster es va basar en la idea d’un País Valencià endarrerit i agrari, seguint la historiografia del moment, 

però la historiografia actual desmenteix aquesta realitat. Com reconeixia Cucó anys més tard “al llarg 

del franquisme descobríem el País al mateix temps que l’inventàvem”. Havien plantejat un model 

oposat a l’espanyolisme. La identitat valenciana havia de ser l’oposada a la identitat espanyola que el 

franquisme havia imposat, però el regionalisme valencià s’havia entrellaçat fortament a la idea 

franquista d’Espanya per la qual cosa el nacionalisme valencià no va arrelar en la major part de la 

societat, ni en la burgesia, ni en les classes dirigents, ni en el poble, era alguna cosa de les elits 

culturals del país. El nacionalisme s’allunyava de símbols, mites i experiències que eren l’únic 

existent per a molts valencians. 

  

  



  

És important recordar la història? 

Joan Francesc Mira diu: “Un poble que no és conscient de la pròpia història està condemnat a 

perdre-la, és a dir, a perdre’s ell mateix, a dissoldre’s i a deixar d’existir”. 

 Tudi Torró i Ferrero rebla amb les següents paraules: El 25 d’abril no celebrem, recordem que 

tinguérem uns Furs abolits pel Decret de Nova Planta el 29 de juny de 1707, el qual anul·lava la 

personalitat jurídica i institucional del Regne de València ‘por justo derecho de conquista’ i se’ns 

imposaven costums, llengua i lleis castellanes. 300 anys després de la batalla els seus efectes encara 

condicionen la nostra vida actual. Per què no sentim com a nostres les noves Institucions sorgides de 

l’Estatut d’Autonomia valencià? Per què l’autoodi i el complex d’inferioritat cap als seus orígens? 

La resposta és clara, perquè som un poble vençut i els vencedors no ens han donat treva des de fa 

300 anys. El nostre alumnat desconeix els aspectes més bàsics i fonamentals de la nostra història, de 

la nostra cultura i de la nostra llengua. La cultura i la historiografia dominadora no està disposada a 

que alcem el cap. I tot i això, després de 300 anys de vexacions i humiliacions encara hi ha valencianes 

i valencians que continuem estimant la nostra llengua, els nostres costums, la nostra cultura? [26] 

La història, deia Ciceró, és mestra de la vida (magistra vitae). La història ensenya les grandeses i 

també les misèries del passat, i, com una mena de pitonissa, ens insinua què no hem de fer si volem 

reeixir en el present i en el futur. Per exemple, conformar-se a ser una anodina regió, província o 

imbècil Comunitat (l’adjectiu, ja sabeu, és original de l’Emilio Attard), quan en el passat el nostre 

poble tastava la mel de la llibertat, a la llum de la història, és, ras i curt, fer el moniato, ser uns ‘muelles’ 

o, directament, de ser burros. La història, vegeu! hi és per recordar-nos-ho. Perquè brame qui brame 

i facen els escarafalls que facen, si València fou un Regne, i en això trobe que tothom estarà d’acord, 

és una evidència històrica, és perquè era independent, lliure, sobirà, sense gosset, o gossot, 

carpetovetònic ponentí que li lladràs[27]. 

S’ha produït la total assimilació de la trajectòria històrica definida per la potència expansiva 

castellana. Don Pelayo, el Cid Campeador, els Reis Catòlics, Pizarro o Hernán Cortés, la fascinació 

de les grandeses imperials de l’única pàtria percebuda i reconeguda com a tal, han fet que generació 

rere generació, els valencians han hagut d’assumir com a inferior la seua identitat nacional, cultural 

o històrica davant de la dominant castellana. Ignorar la pròpia literatura assumint com a pròpia 

l’espanyola, ridiculitzada i reprimida la llengua (lloar Cervantes i oblidar, sinó repudiar, Joanot 

Martorell o Ausiàs March). Fuster diria: els grans escriptors alacantins en castellà han evitat dir-se 

valencians. Azorín encara ho feia, a estones. Gabriel Miró, menys. Tendien a autoqualificar-se 

“levantinos, mediterráneos” i coses per l’estil. Qui gosaria dir que Hernández fou, des d’Oriola un 

escriptor valencià? Per què Blasco Ibáñez o Gil-Albert (que escrivien en castellà) són valencians per 

definició, i en canvi Azorín, Miró o Hernández són “levantinos”[28] pel simple fet de ser d’Alacant. 

La resposta la podem trobar en la desvertebració del País Valencià des de la creació de les províncies 

que ha generat fronteres polítiques, però també mentals, on abans només havia una ‘província’, el 

Regne de València. 

Un nacionalisme espanyolista que ha imposat la data del 12 d’octubre (dia de la raça abans, de la 

hispanitat hui) per sobre del 9 d’octubre i el 25 d’abril (les dates d’inici i final del regne de València). 

Prop de cinc segles d’història pròpia destruïts per l’annexió i la seua dissolució dins de l’Estat 



castellanoespanyol, fins al punt que durant la construcció de l’estat de les autonomies, tenint dret, 

gairebé ningú va defensar entrar per la porta de les nacionalitats històriques[29]. 

No és una qüestió que haja acabat. Contínuament es reformula la història, per exemple, la expansió 

dels regnes cristians a la Península què va ser, “Reconquesta o conquesta”[30], Ortega i Gasset deia 

que una reconquesta que dura vuit segles no és una reconquesta. O des de quan podem començar a 

parlar d’Espanya?[31] Des de quan existeix com una sola nació? La història és propietat dels 

guanyadors, de la nació dominant i tota nació intenta imposar la seua història[32]. 

Quan Ortega Smith, de Vox, afirma que “la reconquesta no ha acabat, encara que alguns creguen 

que és així”, i davant la “invasió islàmica” i els independentistes o el nou govern PSOE-Podem (2020) 

etziba: "Granada respondrà què diu Espanya davant dels que volen trencar-la, s'alien amb els que no 

creuen en la nostra unitat, llibertat i trepitja la nostra història", està intentant arengar als espanyols 

des de l’esperit que suscita el mite de la Reconquesta en l’ideari popular amb la finalitat de generar 

un corrent d’opinió contrari al nou govern. Fa servir la història, la seua visió de la història, amb 

finalitats polítiques. 

 Davant el robatori de la història podem seguir a Raimon[33] quan canta el 1974 la 

cançó  “t’adones amic”[34] i diu allò de T’adones company, que fa ja molts anys, que ens amaguen 

la història i ens diuen que no en tenim, que la nostra és la d’ells: 

T'adones, company, 

que a poc a poc ens van posant el futur 

a l'esquena; 

t'adones, amic. 

T'adones, company, 

que ens el van robant cada dia que passa; 

t'adones, amic. 

T'adones, company, 

que fa ja molts anys 

que ens amaguen la història 

i ens diuen que no en tenim; 

que la nostra és la d'ells, 

t'adones, amic. 

T'adones, company, 

que ara volen el futur 

a poc a poc, dia a dia, nit a nit; 

t'adones, amic. 

T'adones, company, 

no volen arguments, 

usen la força, 

t'adones, amic. 

T'adones, company, 



que hem de sortir al carrer 

junts, molts, com més millor, 

si no volem perdre-ho tot, 

t'adones, amic. 

T'adones, company, 

t'adones, amic. 



  

  

  



  

Quina relació té Alacant 

amb el seu passat? 

  

Alacant desmemoriada 

i/o desarrelada. 

A Alacant el pes de la 

Història és tan lleu que quasi res condiciona. Poca història coneix el poble i només des de la Guerra 

Civil hi ha una certa memòria, encara transmesa oralment. És com si la història no arribés més enllà 

de la memòria de cadascú. 

¿Quanta gent reconeix hui en dia la relació entre Alacant i el Regne de València que s’ha transmutat 

en el País Valencià[35] o Comunitat Valenciana (digueu-li com vulgueu)? 

¿Quantes persones són incapaces de reconèixer que la senyera esculpida que presideix molts dels 

nostres edificis històrics, de Vinaròs a Oriola, és la quadribarrada i que l’actual bandera autonòmica 

en realitat era la bandera de la ciutat de València, hui acceptada per una part del nacionalisme 

majoritari? 

¿Quanta gent és capaç de reconèixer que el passat d’Alacant està lligat al Regne de València i que 

aquest estava inclòs dins d’una confederació, sota una mateixa corona, la d’Aragón, ostentada per la 

nissaga dels comtes de Barcelona fins l’arribada dels Trastàmara?[36] 

¿Quantes vegades hem escoltat allò d’Alacant no s’ha parlat mai el valencià, o que no s’haja parlat 

mai al Baix Segura, ja no direm a Múrcia? I que això es deu al fet que la repoblació va vindre de mans 

de catalans majoritàriament i que, malgrat que també havia aragonesos, castellans, navarresos, 

occitans... l’arribada dels quals era continua, també de catalans i mallorquins[37], la llengua de 

prestigi va ser durant dos segles el català, que per adscripció al regne de València va començar a dir-

se valencià. I no una llengua mossàrab com alguns han volgut fer creure amb criteris acientífics i poc 

històrics. Una llengua que encara disposava de vitalitat vers els anys 50 a la nostra ciutat, abans de la 

gran onada migratòria. Hui està tan minvada que fins i tot Vox proposa que Alacant deixe de ser 

considerada ciutat valencianoparlant[38] 

¿Quantes vegades hem vist desaparèixer un edifici, una resta arqueològica sota les excavadores en 

nom del progrés i la modernitat. Fins i tot la nostra icònica ciutat romana de Lucentum va estar a punt 

de desaparèixer i va haver de ser una sueca, Solveig Nordtröm, qui la salvés plantant-se davant les 

màquines que anaven a arrasar-la per construir blocs de pisos?[39] 

Però què passa quan una ciutat té un creixement demogràfic com el de la nostra? Entre el 1960 i el 

1970 creix en uns 60.000 habitants i gairebé 65.000 més fins el 1981. Estem parlant d’unes 125.000 

persones més en vint anys, la immensa majoria producte de la immigració peninsular. La majoria dels 

nouvinguts no tenen ni les mateixes tradicions ni llengua ni cultura que els alacantins autòctons. El 



seu passat no està arrelat a la ciutat, per tant aquell monument, aquell carrer, aquella tradició, aquella 

història que és pròpia per als alacantins i que pot omplir-los d’orgull, no és vista de la mateixa manera 

per la persona que ve d’un altre lloc. Per a molts per ser alacantí és fer-se foguerer, ser de l’Hèrcules 

i anar a la Santa Faç. Poc més. Posteriorment seria l’arribada d’immigrants estrangers, entre 2001 i 

2011 el creixement de la ciutat es situa en vora 45.000 persones. Segons Carlos Gómez Gil, a Alacant 

la immigració ha crescut els últims 8 anys un 670%, és a dir, 134 voltes més que la població espanyola. 

A Alacant suposen el 17,7% de la població[40]. 

Si afegim que eixe creixement es desenvolupa durant un moment en el qual la ciutat està canviant 

la morfologia dins del conegut ‘desenvolupisme’ i esperonada pel turisme i desitjosa d’ell, tindrem 

una desatenció per la història de la ciutat, dels seus monuments, dels seus edificis històrics engolits 

pel totxo i el ciment. 

  

  



  

Alacant i la memòria 

Existeix un Relat Principal sobre que és Alacant, pocs alacantins s’ho creuen al peu de la lletra, 

però si algú intenta rebatre’l, es titllat de mal alacantí. És un relat que es troba en converses privades, 

als llibrets de Fogueres... en cites aïllades i descontextualitzades de Gabriel Miró, Rafael Altamira o 

Azorín... un relat que insisteix en continuar mostrant-nos com la Ciutat dolça del 1920, amb una 

eterna promesa, aplaçada, de benestar i urbanitat: la terreta, la millor terra del món... No existeix un 

relat alternatiu. Dins del relat principal està la idea que Alacant és moderna i com a tal, amant del 

progrés. L’Alacant portuària va deixar una empremta indeleble en la memòria. Durant la dècada dels 

60 el “desenvolupisme” entès com a les cases més altes, els rècords de visitants, de matriculació de 

vehicles o de fogueres plantades acabarà definitivament amb l’Alacant amable. Els grups beneficiaris 

del “desenvolupisme” van necessitar mantenir el mite de la Millor Terreta del Món. Perviu hui en dia 

amb el neo-desenvolupisme”. L’economia alacantina extreu els seus principals recursos de la 

sobreexplotació del territori i no mostra massa interès per la innovació. Però a canvi el model està 

ressentit i es perden les senyes d’identitat, una de les causes de la desvertebració ideològica de la 

ciutat. La ciutat amnèsica en paraules de Manuel Alcaraz[41]. El progrés com a element bàsic de 

modernitat s’arrela en Alacant dins d’una dissociació absoluta entre economia i cultura. La història 

és un entrebanc prescindible. El dinamisme econòmic no precisa de la memòria. La destrucció de la 

memòria no és conscient ni programada: però les transformacions urbanes destrueixen els llocs de la 

memòria, i amb això, la història perd el seu cos real i tangible. No és el mateix que t’expliquen la 

història a que te la trobes pel carrer. I Alacant abusa de l’eliminació dels llocs emblemàtics. Ningú 

podrà situar fets de fa uns segles amb un lloc concret de la ciutat. Tradicions associades a les festes i, 

sobretot, la contradictòria tradició de renunciar a la nostra Història i als seus vestigis, tractats com a 

simples productes de consum. 

Alacant ha construït part de la seua tradició fent servir l’enfrontament amb València, com el 

valencianisme blaver o en l’actualitat la dreta i la ultradreta espanyolista ha fet amb Catalunya. Però 

la història d’Alacant està mancada en bona mesura de sentit si no s’integra en la Història comuna del 

poble valencià. L’economia agrària i la portuària no s’expliquen si no és des d’eixa realitat, essent 

l’element més essencial l’ús del valencià i la seua pèrdua. La desmemòria, en aquest cas, ha estat 

conscientment accelerada i promoguda tant per determinades tendències historiogràfiques del XIX, 

que preferien donar rellevància als mites fundacionals comuns de la nació espanyola, continuades per 

alguns intel·lectuals franquistes que sabien el que es feien amb els seus ‘estudis alacantins’. No 

suposa ignorar que Alacant també comparteix història amb Castella i Espanya, després, sinó recordar 

el passat dins d’un regne mediterrani com era la Corona d’Aragó. 

Sobre la història i els canvis urbans d’Alacant hi ha molta investigació feta quant a aspectes 

morfològics, demogràfics i urbanístics, però no tant sobre els seus continguts físics, sensorials i 

simbòlics des de la perspectiva de les vivències dels seus habitants, ni del sentiment de la crisi del 

paisatge tradicional davant el nou aspecte modern de la ciutat. L’espai com a lloc significatiu 

d’esdeveniments culturals, històrics i geogràfics que donen sentit a l’existència, als somnis i anhels i 

frustracions dels ciutadans (allò que està relacionat amb la memòria). On resten, dins de la nova 

arquitectura i urbanisme, les formes urbanes que depenien de la vista, dels sorolls, tactes i olors de la 

ciutat, de les façanes dels seus edificis, dels seus usos, dels seus monuments... Conceptes com espai, 



paisatge, ciutat, regió tenen un significat per a nosaltres perquè els referim a la nostra experiència 

directa. Els records d’infantesa, de joventut... (la memòria) uns records que poden ser compartits amb 

la resta dels nostres veïns[42]. 

Buero, 1988. Entendre el sentit de les relacions home – mitjà es entendre els continguts d’una 

comunicació plena de significat. 

La dinàmica urbana d’Alacant es veu desbordada per l’aparició de nous elements sensorials i 

simbòlics: el trànsit de vehicles, el gegantisme constructiu. Desapareix el barri de pescadors dels 

Raval Roig inclosa la seua ermita, hui en dia resten dos curts carrers, sota un seguit de gratacels que 

han configurat una nova façana marítima de la ciutat. El mateix passa amb el centre històric de la Vila 

Vella (hui ningú li diu així, ara és el Barrio, el Casco Antiguo...)[43], on els habitants tradicionals 

(treballadors portuaris, de les cigarreres, obrers dels rajolers...) van ser desplaçats per immigrants 

menys afortunats i altres sectors marginals i que hui és víctima d’un avançat procés de gentrificació. 

Igual que els cinturons perifèrics es van convertir en barriades mancades d’infraestructures i serveis, 

habitatges econòmiques de baixa qualitat, hui envellides i degradades ambientalment i social. On són 

aquells carrers que antany eren recorreguts pel tramvia, recuperat en certa manera hui en dia? Una 

ciutat amable, amb jardins i parcs agradables, edificis nobles i façanes artísticament treballades o 

plenes de colorit que s’estenien pels ravals, amb els mariners reparant xarxes al peu de les seues cases, 

les barques a la platja o els comerços artesanals de salaons o espardenyes...[44] 

Els gratacels, els grans blocs d’habitatges, els edificis afavorits pel turisme, van destruint el 

paisatge que els envolten i, en un món d’incerteses espirituals, l’ésser humà acabarà per perdre, 

insensiblement el sentiment del paisatge, la seua arrel. No es tracta de considerar el paisatge com a 

fons o decorat de l’existència, sinó com a element generador d’una sèrie de constants històric-socials, 

capaces d’integrar unes determinades estructures econòmiques i maneres de viure[45]. La 

importància de la mirada geogràfica-humanística confereix a la dimensió humana el sentit dels llocs 

(com les novel·les de Gabriel Miró o Blasco Ibáñez) 

Es va introduir la idea de que tota nova construcció requereix d’una destrucció prèvia. Destrucció 

del paisatge, en especial a la línia de costa, destruint el Raval Roig, o partint per la meitat Casa 

Alberola. El barri de Benalúa es va tornar irecognoscible. Els conceptes regeneració, rehabilitació o 

reutilització no es coneixen. El PGOU de 1962 va permetre créixer verticalment en la línia de costa. 

Només es va salvar Tabarca i el Cas Antic estricte, però van patir l’abandonament que donaria via 

lliure a la piqueta. (L’Hogar Municipal i habitatges socials que es va construir sense respectar 

mínimament els eu entorn al barri de Santa Creu). El PP ha reprès la política del totxo (i no ha canviat 

res malgrat la crisi del segle XXI). Tampoc hi ha hagut massa resistència popular per manca d’eixa 

consciència històrica que parlem, absència de xarxes urbanes eficaces, idolatria del turisme i aïllament 

alacantí o menfotisme, que van deixar inermes a la Ciutat per a provar altres propostes. En definitiva, 

tot posa en relleu la crisi d’un model d’identitat que es trenca ràpidament amb els diners fàcils[46]. 

  



La plaça de Balmis com a Metàfora, una 

plaça que es va reformar sense que ningú ho 

demanés, només per caprici i amiguisme, 

amb una despesa injustificada. Una plaça 

franquejada d’edificis històrics amb una gran 

bancada d’enrajolat gaudinià en un excel·lent 

estat de conservació. Ara ha quedat en una 

plaça sense personalitat, grisa, anodina on sí 

s’ha recuperat un refugi antiaeri. En canvi els 

edificis que l’envolten mostren un gran 

deteriorament. És un exemple que el PP, 

presoner de l’especulació urbanística, no entén que és una ciutat. Hi ha una absència de mecanismes 

de participació democràtics sobre la ciutat. Passivitat de la ciutadania. Despesa injustificable mentre 

altres zones de la ciutat es troben necessitades de veritat. Que els diners sempre van al ciment, les 

obres i els contractistes.[47] 

  

L'Associació Cultural Alacant Viu defèn i difon l'interès històric del Conjunt Ferroviari de 

l'Estació d'Alacant - Terme, el més antic conservat en el seu estat original de les principals estacions 

i línies d'Espanya, des de 1858, la línia més antiga que unia Madrid amb una altra capital de província 

i que va ser mutilada, en mor de la modernitat, per l’actual façana sense cap mena de gràcia.[48]. 

   

A voltes la justícia dona algun respir com la sentència del jutjat dels Contenciós Administratiu 

número 2 d'Alacant que salvà el barri portuari d’Heliodoro Madrona que forma part de la història de 

l'urbanisme alacantí, ‘un conjunt arquitectònic singular, de barri portuari, que és un senyal d'identitat 

de la història de la ciutat i per tant un bé cultural que ha de ser protegit '.[49] 

Altres èxits han suposat la remodelació de l’Estació de Múrcia de Benalúa, convertida en la Casa 

del Mediterràni. També destaca la lluita que se està duent a terme per a la cessió dels Dipòsits de 

Campsa, La Britànica, catalogada per la catedràtica de Història de l’Art de la UV, Inmaculada Aguilar, 

com una de les 100 mostres de patrimoni industrial més importants d’Espanya[50]. 

Per una altra banda, també s’impulsarà la rehabilitació de l’antic habitatge d’estiueig de Gabriel 

Miró al barri de Benissaudet, una antiga masia abandonada i que ha quedat engolida per edificacions 

en altura, amb un petit parc al seu voltant[51]. 

Tanmateix s’ha vist que des de la regidoria de Cultura, d’Antonio Manresa, de Ciutadans, s’ha 

donat via lliure a la recuperació arquitectònica i accessibilitat al Castell de Sant Ferran. Alhora s’està 

actuant en la consolidació del baluard  de la Mina del Castell de Santa Barbera[52]. 

http://www.alicantevivo.org/


 

Un altre front de lluita per la memòria d’Alacant és l’antic cinema Ideal, per al qual no s’ha arribat 

a un acord per un preu assumible per l’ajuntament i que ha acabat en mans privades que volen 

reconvertir-lo en un hotel. El PSPV ha sol·licitat el reconeixement com a Bé d’Interès Cultural (BIC) 

per protegir l’immoble. Segons el Pla Especial del Centre Tradicional, és obligatori preservar la 

façana i la volumetria.  El cert és que no gaudeix ni de protecció com a Bé de Rellevància Local (BRL) 

i això ha obligat a fer una petició especial per a tramitar la declaració a petició d’Unides Podem-EU 

que ha comptat amb el suport de l’equip de Govern (PP i Cs) i del PSPV i Compromís. Vox va votar 

en contra perquè “no li sembla oportú coartar possibilitats” en una propietat privada[53]. 

La situació de les Torres de l’Horta també és causa de preocupació, engolides pel ciment i pel totxo 

que ha dut a la desaparició d’algunes d’elles. Tot i estar declarades BIC la seua sort és dispar. Una ha 

estat destruïda, Tres Olivos; una altra desmuntada i desapareguda, Torre Rizo i Torre Plàcia segueix 

pendent del seu trasllat[54]. Les altres han estat restaurades. De les 22 que segueixen aixecades a 

Alacant, cinc són de titularitat pública: la Torre de el Cap de les Hortes, Torre Ferrer, Torre Sarrió, 

Torre Finca Ansaldo i Torre plaïa. La resta estan en mans privades.[55] 

El caseriu de la Santa Faç, un espai principal de la memòria dels alacantins, ha perdut el seu 

caràcter rural i ara està amenaçat per l’urbanisme. L’horta està desdibuixada entre horitzons de 

formigó, les torres no resisteixen i els camins són matèria d’oblit. Quants alacantins que pelegrinen 

entren a veure la relíquia o venen moguts per l’autèntic sentiment religiós? La Santa Faç com a festa 

és en sí una relíquia, eficaç encara per recuperar puntualment una sociabilitat desapareguda en molts 



moments. El novembre de 2018 les religioses clarisses van ser estretes per ordre del bisbat, tot i que 

la pressió va aconseguir que tornaren. L’alcalde va assegurar que la relíquia no marxaria i a més tota 

la societat civil i política d’Alacant van protestar i van fer pressió, fins el gener de 2019 van tornar al 

monestir[56]. 

I no es nomes oblidar la història física, sinó també oblidar els nostres personatges que, d’una 

manera o una altra, la van construir, els pocs que vam tindre, entre d’altres Eleuterio Maisonnave[57], 

Quijano[58] (pel seu valor i altruisme, no per la seua política); Gabriel Miró en cultura. Arniches[59] 

(que va servir a l’imaginari col·lectiu madrileny però no alacantí). Rafael Altamira[60], massa 

intel·lectual com per impregnar el poble. Óscar Esplà[61], al que ningú escolta. Ens apropiem dels 

alacantins de la resta de la província: Azorín, Gil-Albert[62], Enric Valor[63], Ovidi Montllor[64], 

Ruperto Chapí[65] o Eusebio Sempere[66], tot i que no arriben a ser molt coneguts. Com diu Francesc 

Gisbert, Enric Valor és una figura per a recordar i, sobretot, reivindicar. Forma part de l’imaginari 

valencià i, a hores d’ara, és tan conegut com alguns dels personatges de les seues rondalles[67]. 

L’excepció és Miguel Hernández, conegut per tothom[68], i tot i així el seu llegat ha anat a Jaén 

després de guanyar la disputa els hereus del poeta a l’ajuntament d’Elx, 5.000 documents que la seva 

vídua, Josefina Manresa, va dipositar fa 27 anys a la localitat alacantina. "Tot aquest temps han estat 

tancats en una habitació amb quatre panys", es lamentava Lucía Izquierdo, nora del poeta[69]. Alguns 

tenen la fortuna de tindre un carrer, Maisonnave, Quijano, Óscar Esplà o Gabriel Miró. D’altres com 

Miquel Grau[70], Amado Granell[71] (malgrat no ser d’ací, va viure a Alacant i Oriola) o Francisca 

Aguirre[72] són exemples dins de l’oblit a la ciutat[73]. 

Els dirigents de la Fundació CAM , hereva de l'Obra Social de l'extinta entitat financera, 

anunciaven la intenció d’exposar el vast llegat[74], hui guardat en magatzems, d'alguns dels 

alacantins més il·lustres, com José Martínez Ruiz ‘Azorín’, Òscar Esplà[75], Jorge Juan[76], Gabriel 

Miró, Germà Bernàcer[77] i Rodolfo Llopis[78]. 

 

*Recurs compartit per la Comunitat de www.asociacionnordstrom.com 

Autor: Carlos Crespo Campos 
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hispanidad.html  //  https://www.eltemps.cat/article/5142/la-brutal-colonitzacio-damerica //  La conquesta d'Amèrica va provocar un 

primer canvi climàtic. 2019. https://www.ara.cat/internacional/conquesta-America-provocar-canvi-climatic_0_2175982637.html  // 
"Nada que celebrar": el anti-día de la Hispanidad triunfa en redes sociales. 2019. https://www.diariocritico.com/nada-que-celebrar-el-

anti-dia-de-la-hispanidad-redes-sociales 

[6] Casado arremete contra López Obrador y reivindica la "gesta histórica" de Hernán Cortés: "No vamos a arrepentirnos" 
https://www.publico.es/politica/casado-arremete-lopez-obrador-reivindica-gesta-historica-hernan-cortes-no-arrepentirnos.html 

[7] B. Riquer, Identitats contemporànies: Catalunya i Espanya, Vic, 1999; Escolta Espanya. La cuestión catalana en la España liberal, 

Madrid, 2002. 

[8] Les dues obres més importants, a part de les de Riquer, són C. Serrano, El nacimiento de Carmen: símbolos, mitos, nación, Madrid, 

1999; i J. Álvárez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2001. 

[9] Ferran Archilés i Manuel Martí. La nació fracassada? La construcción de la identitat nacional española al llarg del segle XIX 

[10] Xavier Torres Sans. La historiografía de les nacions abans del nacionalisme (i després de Gellner i Hobsbawn) 

[11]  Intervenir les aules? L'escola catalana davant el 155 https://www.publico.es/public/intervenir-les-aules-l-escola-catalana-davant-

155.html  //  «10 pilares de la Educación, una reforma para España». https://www.voxespana.es/noticias/10-pilares-de-la-educacion-

una-reforma-para-espana-20150421  //  El PP amenaça amb unificar l’educació. 2011. 

https://secundaria.info/portal/article.php?sid=20110124092004  //  El decreto de humanidades y otros desencuentros. 2000. 

https://elpais.com/diario/2000/03/14/catalunya/952999647_850215.html  //  Aquel decreto de Humanidades. 2007. 

https://www.abc.es/opinion/abci-aquel-decreto-humanidades-200701250300-1631096705581_noticia.html 

[12] L'abolició es justificava al·legant el delicte de «rebel·lió» que haurien comès en faltar al jurament de fidelitat al rei que se sumava 

al «dret de conquesta» tal com diu explícitament «s'afegeix ara la del just dret de la conquesta que d'ells han fet últimament les meves 

Armes amb el motiu de la seva rebel·lió», i s'atorgava la sobirania absoluta per donar o treure lleis obviant explícitament el 

règim pactista propi dels estats de la Corona d'Aragó «un dels principals atributs de la Sobirania és la imposició i derogació de les 

lleis». A totes aquestes justificacions, el drecret redactat per Melchor Rafael de Macanaz assenyalava, a més, la seva voluntat de 

reduir tots els dominis del rei a les lleis de Castella «reduir tots els meus regnes d'Espanya a la uniformitat d'unes mateixes lleis, 

usos, costums i tribunals, governant-se igualment tots per les lleis de Castella tan lloables i plausibles en tot l'Univers». 

[13]  Lo Rat Penat és una associació cultural valenciana, fundada en 1878 per iniciativa de Constantí Llombart, Teodor Llorente i Fèlix 

Pizcueta, amb la intenció de defendre la cultura i llengua valencianes i impulsar un moviment semblant al de la Renaixença al País 

Valencià. Llombart pretenia constituir una organització que aplegara tots els valencians de diferents tendències polítiques, però 

prompte fon controlada per elements de la burgesia conservadora valenciana, que imposà el refús a la politització de les 

reivindicacions nacionals valencianes, la defensa de la monarquia espanyola i el predomini de la poesia per damunt dels altres 

gèneres literaris. Organitza els Jocs Florals des de fa més d'un segle. 

[14] Ballester Soto, V. ‘El Pueblo’. 18.06.1907. En Alfons Cucó, ‘El valencianisme polític 

[15] El franquismo y la apropiación del pasado. El uso de la Historia, de la Arqueología y de la Historia del Arte para la legitimación 

de la dictadura. Francisco J. Moreno Martin (ED.) Editorial Pablo Iglesias Fundación. 2017 

[16] Joan  Francesc Mira. La nació dels valencians. 2015 

[17] Joan Fuster i Ortells (Sueca, la Ribera Baixa, 23 de novembre de 1922 - 21 de juny de 1992) fou un escriptor valencià en llengua 

catalana. Tot i que va ser més reconegut popularment per la seua obra principal, Nosaltres, els valencians, el seu llibre més 

influent, la seua tasca investigadora i editorial abraça diferents facetes i camps de coneixement, incloent-hi la lingüística, la història i 

la filosofia i el turisme. És considerat com un dels assagistes en català més importants del segle XX i el fusterianisme un referent 

cívic al País Valencià en el moviment de represa i normalització del valencià, d’extraordinària influència en el món intel·lectual i, en 

menor mesura, en el polític 

[18] Alfons Cucó i Giner (València, 19 de juliol de 1941 -  26 d'octubre de 2002) fou historiador i polític valencià. El 1960 va ser cap 

de les joventuts de Lo Rat Penat. Fou professor de la Universitat de València el 1967, on es doctorà en Filosofia i Lletres el 1970. 

Quan el 1996 deixà la política va ser catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de 

València i senador per València entre 1979 i 1996. El 1971 fou un dels organitzadors del Primer Congrés d'Història del País 

Valencià. 

[19] Teodor Llorente i Olivares (València, 7 de gener de 1836 - 2 de juliol de 1911). És el poeta més reconegut de la Renaixença 

valenciana, un dels personatges més decisius de les lletres valencianes contemporànies. Joan Fuster, va valorar de Llorente el seu 

paper de coppare de la Renaixença, així com el seu paper protagonista en la recuperació de la llengua 

[20] Carmel Navarro i Llombart, ‘Constantí Llombart’ (València 8 de setembre de 1848 - 30 de març de 1893). Fon un dels escriptors 
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més representatius en llengua catalana del segle XIX en el País Valencià i impulsor de la Renaixença valenciana. Va destacar per la 

seua activitat política republicana, pel seu valencianisme i per la varietat dels seus escrits, de caràcter filològic, polític, traduccions al 

castellà de Jacint Verdaguer, epigrames i publicacions periòdiques com Lo Rat Penat (associació cultural que va fundar), que 

destaquen per l'humorisme i la sàtira, Políticament, fon republicà i amic personal de Vicent Blasco Ibáñez, a qui va convéncer perquè 

escriguera en valencià les primeres novel·les. 

[21] Vicent Blasco Ibáñez (València, 29 de gener del 1867- Menton, 28 de gener del 1928) va ser 

un escriptor, periodista i polític valencià. Tot i que ha estat inclòs per alguns crítics entre els escriptors de la generació del 98, el cert 

és que els seus coetanis no el van admetre entre ells. Vicent Blasco Ibáñez va ser un home afortunat en tots els ordres de la vida i, a 

més a més, es va enriquir amb la literatura, cosa que cap d'ells no havia aconseguit. A més, la seua personalitat irresistible, impetuosa 

i vital, li va atraure l'antipatia d'alguns. No obstant això, el mateix Azorín, un dels seus detractors, ha escrit pàgines extraordinàries en 

les quals manifesta la seua admiració per l'escriptor valencià, per les seues màgiques descripcions de l'horta de València i del seu 

esplendorós mar, semblants en lluminositat i vigor als traços dels pinzells del seu gran amic, l'il·lustre pintor valencià Joaquín 

Sorolla. Políticament era un republicà federal. Va ser l'impulsor de la doctrina política valenciana anomenada blasquisme. Fill 

d’aragonesos, parlava valencià però va escriure la seua obra quasi exclusivament en castellà, llevat d'algun relat curt 

en valencià publicat a l'almanac de Lo Rat Penat gràcies al seu amic Llombart. 

[22] Joaquim Sorolla i Bastida (València, 27 de febrer de 1863 - Cercedilla, 10 d'agost de 1923) fou un pintor i artista gràfic valencià. 

Els seus treballs mostren retrats, paisatges i monuments de temàtica social i històrica, caracteritzats per la representació de les 

persones i els paisatges sota la llum del sol. La seua obra ha estat erròniament catalogada per alguns d'estil impressionista, però en 

realitat el seu estil es defineix millor com a luminista. 

[23] José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, ‘Azorín’ (Monòver, 8 de juny de 1873 - Madrid, 2 de març de 1967) fou 

un escriptor valencià. Tot i que ell mateix declarava al seu poble es parlava un "hijuelo del catalán", utilitzà sempre la llengua 

castellana. Dedicat principalment al periodisme i al gènere de la novel·la i un dels crítics literaris espanyols més importants de la 

seua època. Azorín destacà com a assagista, analitzant la situació política contemporània, amb l'endarreriment social i cultural del 

país, i també exercint la crítica literària, especialment dels clàssics barrocs. 

[24] Gabriel Miró Ferrer (Alacant, 28 de juliol de 1879 - Madrid, 27 de maig de 1930) va ser un novel·lista  espanyol d’origen 

valencià. Home senzill, humil i bondadós, Gabriel Miró va tenir un temperament hiperestèsic, una sensibilitat exacerbada a colors, 

aromes, textures i sons que reflecteix en les seves obres, de tempo lent i morós i caràcter molt líric i descriptiu; el seu estil, molt 

elaborat, es troba esmaltat de paraules castisses, arcaismes i sinestèsies. Entre els seus pocs amics va tenir al compositor Òscar 

Esplà i Azorín 

[25]  Joan Fuster, Introducció de Nosaltres els valencians. 1962 

[26] Tudi Torró. Des del sud valencià. Escrits de resistència i esperança. 2017 

[27] Adéu...! Però la lluita continua. David Garrido. La Veu. Memòries Històriques. 29 desembre 2019 

[28] País Valencià, per què? L’Espill. Joan Fuster. 09.03.1982 

[29] Joan  Francesc Mira. La nació dels valencians. 2015 

[30] Para empezar ¿Reconquista o conquista? https://www.diariodealmeria.es/opinion/articulos/empezar-Reconquista-

conquista_0_899010164.html 

[31] Ni España existía ni la Reconquista es tal y como la cuenta Vox 

https://elpais.com/elpais/2019/04/11/hechos/1554980000_022524.html 

[32] Una trifulca marca la Toma de Granada más tensa de los últimos años https://m.eldiario.es/andalucia/granada/pelea-celebracion-

Toma-Granada-ultimos_0_980602279.html#click=https://t.co/PnarZpgH2p  //  La polémica celebración de La Toma de Granada 

vuelve con la prohibición de "símbolos extremistas" https://m.eldiario.es/andalucia/granada/presencia-Vox-participa-Toma-

Granada_0_979552336.html 

[33] Ramon Pelegero i Sanchis, més conegut pel nom artístic de Raimon, (Xàtiva, 2 de desembre de 1940) és un cantautor valencià, un 

dels membres més representatius de la història contemporània de la cançó en català i amb major reconeixement internacional de tot 

el domini lingüístic català. 

[34] El 1974 apareix l’àlbum a França, T'adones, amic, amb diverses cançons prohibides al sud dels Pirineus 

[35] País Valencià, un nom que des de temps de la República havia estat l’acceptat pels partits polítics a València, i que durant la 

Transició va formar part dels acords del pre-consell valencià fins que va desaparèixer en el redactat de l’Estatut d’Autonomia el 1983 
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pel més impersonal i menys històric de Comunitat Valenciana. 

[36] No és infreqüent escoltar que Catalunya no tenia reis, que eren comtes, i que els reis eren els d’Aragó menystenint així Catalunya. 

Comte-rei és un recurs historiogràfic creat el segle XIX per a referir-se a la doble dignitat (títol) que ostentaren els reis d'Aragó i 

comtes de Barcelona des del regnat d'Alfons el Cast, el primer sobirà que va reunir en la seva persona els títols de rei d'Aragó i comte 

de Barcelona, «primus rex et comes». Amb la creació d'aquesta locució es pretenia d'una banda reflectir la doble condició del 

titular, comte a Catalunya i rei a l'Aragó, i de l'altra es pretenia avantposar la titulació comtal per davant de la titulació reial, a fi de 

ressaltar una preeminència catalana. L'historiador català Flocel Sabaté i Curull critica l'ús de la locució comte-rei perquè és un recurs 

historiogràfic que no respon a la realitat medieval, ja que des del «primer moment, el comte de Barcelona és el rei, tal com tothom 

s'hi adreça i tal com ell mateix es defineix», i indica que foren els mateixos sobirans els qui reivindicaren la seva de ser «reis», per a 

imposar-se sobre els barons dels país. 

[37] Faig servir mallorquins per a referir-me a totes les Illes Balears, ja que el nom medieval era el de Regne de Mallorca, regne 

independent entre 1279 i 1343, que és envaït per Pere el Cerimoniós i incorporat a la Corona com a part de Catalunya que el 

representa a les Corts. 

[38] Vox lleva el debate lingüístico al pleno: pide que Alicante se declare castellano-parlante. 16.01.2020. https://alicanteplaza.es/vox-

lleva-el-debate-linguistico-al-pleno-pide-que-alicante-se-declare-castellano-parlante. //  Fullana: ‘Dir que el castellà està perseguit a 

Alacant és tractar la gent d’imbècil’. 1601.2020. https://www.vilaweb.cat/noticies/video-fullana-dir-que-el-castella-esta-perseguit-a-

alacant-es-tractar-la-gent-dimbecil/ 

[39] Aquella escandinava que salvó las ruinas de Lucentum.  https://aquimediosdecomunicacion.com/blog/2019/01/04/aquella-

escandinava-que-salvo-las-ruinas-de-lucentum/  //  Nordström se encuentra de nuevo con La Escuera. 

https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2118/nordstrom-encuentra-nuevo-escuera/656320.html 

[40] Alicante, tercera provincia con más extranjeros, pese a que cae un 5,4%. El Mundo. Informe del Bisbat Oriola-

Alacant.16.06.2016: A la ciutat hi ha més immigrant que a tot el País Basc i Cantàbria juntes. La immensa majoria immigrants 

estrangers, treballadors manuals amb pocs recursos. Una diversitat de procedències com a factor de novetat a tindre en compte. És el 

fenomen sociològic més important des de l’arribada de la democràcia. L’1 de gener de 2015, Alacant era la tercera província amb 

més estrangers, malgrat caure un 5,4%, per darrera de Madrid i Barcelona (per percentatge, el 20% de la població, és la segona per 

darrere d’Almeria). 

[41] Manuel Francisco Alcaraz Ramos (Alacant, 1958) és un jurista i polític valencià. Llicenciat en dret, és professor de dret 

constitucional a la Universitat d'Alacant. Ha estat membre de la direcció d'EUPV i del consell federal d'Izquierda Unida. Ha estat 

regidor de cultura de l'Ajuntament d'Alacant, vocal del consell d'Administració de RTVV i diputat amb Esquerra Unida del País 

Valencià per la província d'Alacant a les eleccions generals espanyoles de 1996. El 29 de juny de 2015 va ser nomenat Conseller de 

Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana com a membre d’Iniciativa del Poble 

Valencià. 

[42] José Antonio Cerdán Pomares. ‘Alicante: paisaje urbano y literatura. 1990. 

[43] Sobre la saturació ambiental i turística del barri de Vila Vella: El Casco Antiguo, en venta: crece la oferta de edificios y solares al 

calor de los pisos turísticos.  https://alicanteplaza.es/el-casco-antiguo-en-venta-crece-la-oferta-de-edificios-y-solares-al-calor-de-los-

pisos-turisticos  //  Dos de cada tres turistas de Valencia y Alicante ya se alojan en pisos P2P  https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/alicante/2019/07/08/5d220e0bfdddff0f8b8b4599.html  //  Los datos del 'boom' de los pisos turísticos en Alicante: Turisme 

registra un 76% más en dos años.  https://alicanteplaza.es/los-datos-del-boom-de-los-pisos-turisticos-en-alicante-turisme-registra-un-

76-mas-en-dos-anos  //  Llevan a Alicante a los tribunales para que el casco antiguo sea también zona saturada de 

ruido...  https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2019/11/21/5dd57072fdddff63a78b4610.html  //  Así se ha 

transformado el Barrio de Alicante: del 'garrafón' a los gastrobares.  https://alicanteplaza.es/asi-se-ha-transformado-el-barrio-de-

alicante-del-garrafon-a-los-gastrobares 

[44] José Antonio Cerdán Pomares. ‘Alicante: paisaje urbano y literatura. 1990. 

[45] Rafael Azuar Carmen. Función del paisaje en la novela. 1987. Azuar (Elx, 14 de gener de 1921 - Alacant, 16 de novembre de 

2002) va ser un escriptor espanyol. Ha aconseguit nombrosos premis entre ells Biblioteca Gabriel Miró, el premi CITE de descripció 

de paisatges, segon i tercer premi de novel·la respectivament, en els concursos realitzats per la Novel·la de el Dissabte i Revista 

Ateneu (Madrid), el premi Café Gijón de novel·la curta ( 1967) i altres premis de poesia 

[46] La maldición de Alicante. Carlos Gómez Gil. 19.03.2019  // Alicante no tiene quien la quiera. Isabel González. 04.05.2018  // La 

isla de los chiringuitos. Íñigo Domínguez. 14.08.2019. https://elpais.com/cultura/2019/08/10/actualidad/1565422182_552198.html 

[47] La plaza de Balmis como metáfora. Carlos Gómez Gil. 06.04.2014 

[48] La conservació i restauració del conjunt històric del complex ferroviari d'Alacant com el més antic conservat a Espanya, incloent: 

Estació de ferrocarril d'Alacant-Terme, els magatzems de mercaderies, el pavelló ferroviari i el conjunt de ficus monumentals. Que la 

futura estació intermodal situada en una posició més reculada i amb un volum menys agressiu de tal manera que la seva escala sigui 

compatible amb l'estació vuitcentista i que possibiliti la creació de grans espais públics i zones verdes que connectin amb el centre de 
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la ciutat i permetin unir Sant Blai i Benalúa a través d'ells. http://www.alicantevivo.org/2011/07/informe-para-la-proteccion-del-

complejo.html 

[49] El jutge paralitza l'enderroc de l'Heliodoro Madrona i anul·la la declaració de ruïna legal. El Mundo. 11.04.2012 

[50] Más de medio siglo de olvido para la joya de la arquitectura industrial. Carlos Arcaya. 08.04.2019. Compromís defensa el traspàs i 

rehabilitació de La Britànica. També Ciutadans, però primer vol saber que pot costar. 

[51] Alicante impulsará la rehabilitación de la antigua vivienda de verano de Gabriel Miró a Benissaudet. Alacant Plaça. 19.05.2019 

[52] Vía libre a la restauración del Castillo de San Fernando de Alicante por 1,1 millones https://alicanteplaza.es/via-libre-a-la-

restauracion-del-castillo-de-san-fernando-de-alicante-por-1-1-millones 

[53] Ofensiva política y social por el Ideal: peticiones de compra, de protección y posibles recursos. Raúl Navarro. 22.10.2019. 

https://alicanteplaza.es/ofensiva-politica-y-social-por-el-ideal-peticiones-de-compra-de-proteccion-y-posibles-recursos.  //  Alicante 

pacta (sin Vox) proteger el Ideal como Bien Local, pero no garantiza el veto al hotel de Baraka. Raúl Navarro. 31.10.2019. 

https://alicanteplaza.es/AlicantepactasinVoxprotegerelIdealcomoBienLocalperonogarantizaelvetoalhoteldeBaraka 

[54] El traslado de Torre Placia se hará piedra a piedra y durará 6 meses. 16.01.2020. 

https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/01/17/traslado-torre-placia-hara-piedra/2224937.html 

[55] El Consell Valencià de Cultura pide un plan "definitivo y urgente" para proteger las Torres de la Huerta. Elena Escudero. 

27.11.2018. https://cadenaser.com/emisora/2018/11/27/radio_alicante/1543326033_539531.html 

[56] La permanència de les quatre monges del Monestir, en l'aire. Radio Alicante. Sonia Martín. 09.11.2018. // El alcalde garantiza que 

la reliquia no se marchará de Alicante. Radio Alicante. Omar Sancho. 12.11.2018 // Clarisas temporales vuelven a custodiar la 

reliquia del monasteiro. Radio Alicante. Sonia Martín. 08.01.2019 

[57] Eleuterio Maisonnave Cutayar (Alacant, 6 de setembre de 1840 – Madrid, 5 de maig de 1890) fou un polític republicà. Fou 

escollit alcalde d'Alacant i diputat pel districte d'Alacant a les eleccions generals espanyoles de 1869 i poc després fou un dels 

organitzadors a Alacant del Partit Republicà Democràtic Federal. Des del seu càrrec a l'alcaldia es va preocupar pels problemes locals 

com el dèficit fiscal, la demolició de les muralles i la millora de serveis públics, i va organitzar una Junta de Socors durant l'epidèmia 

de febre groga de 1870. Des del seu escó, alhora, fou un dels impulsors de la Declaració de la Premsa a favor de l'unitarisme 

republicà i es negà a l'insurreccionalisme cantonalista, i fundà els diaris El derecho y el deber (1869) i La República 

Española (1870). Un cop produïda la restauració borbònica, va organitzar a Alacant el Partit Republicà Possibilista i el diari El 

Graduador. De 1877 a 1881 fou president del consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis d'Alacant, actualment coneguda com 

la CAM. El 1885 es va establir definitivament a Madrid i hi dirigí el diari El Globo, des d'on defensaria les 

tesis possibilistes d'Emilio Castelar. El 1883 també fu president del Sindicat de Regs de l'Horta d'Alacant.  

[58] Trino (Trinitario) María González de Quijano (Guetaria, 1807 - Alicante, 1854) fue un político y Gobernador Civil de Alicante. 

Després de lluitar contra el còlera morbo que assolava la província, ell mateix va morir afectat per la malaltia. 

[59] Carlos Arniches Barrera (Alacant, 11 octubre de 1866-Madrid, 16 de abril de 1943) fou un comediògraf espanyol de la generació 

de l'98. Fecundo autor de sainets i comèdies, es recorda sobretot com a pintor dels ambients populars de Madrid, el xulesc i castís 

llenguatge va saber recrear de forma inimitable, inspirant-se en la sarsuela i en el teatre per hores de segle XIX 

[60] Rafael Altamira y Crevea (Alacant, 10 de febrer de 1866 - Mèxic DF, 1 de juny de 1951) va 

ser humanista, historiador i americanista; pedagog, jurista de projecció internacional, crític literari i escriptor valencià. Va ser un 

prolífic autor, pioner en nombroses disciplines 

[61] Òscar Esplà i Triay (Alacant, 5 d'agost de 1886 - Madrid, 6 de gener de 1976) fou un compositor valencià. Posseïdor d'un ample 

catàleg, hi figuren els gèneres més diversos: l'òpera, el ballet, la música orquestral, vocal, de cambra i per a piano. La seva producció 

és basada en gran part en una escala o escriptura molt original, inspirada en la música popular d'Alacant. 

[62] Juan Gil-Albert Simón (Alcoi, 1 d'abril 1904 - València, 4 de juliol de 1994), poeta i assagista valencià. 

[63] Enric Valor i Vives (Castalla, 22 d'agost de 1911 - València, 13 de gener de 2000) fou un narrador i gramàtic valencià. Va fer un 

dels més importants treballs de recol·lecció i recuperació de la lexicografia valenciana i fou un dels principals promotors de 

l'estandardització i normativització del valencià. La seua obra més coneguda són les Rondalles valencianes (1950-1958). Potser la 

seua obra novel·lística més important és el Cicle de Cassana, que consta de tres novel·les 

[64] Ovidi Montllor i Mengual (Alcoi, 4 de febrer de 1942 – Barcelona, 10 de març de 1995) fon un actor i cantautor alcoià 

pertanyent al moviment de la Nova Cançó, amb una extensa trajectòria professional de més de deu àlbums editats en vida i una 

cinquantena de pel·lícules, 30 muntatges teatrals i diversos programes televisius. 

[65] Ruperto Chapí Lorente (Villena, 27 de març de 1851 - Madrid, 25 de març de 1909) fou un compositor valencià que va destacar 

fonamentalment en el camp de la sarsuela. Va ser un dels fundadors de la Societat d'Autors, que després esdevindrà Societat General 

d'Autors i Editors. 

http://www.alicantevivo.org/2011/07/informe-para-la-proteccion-del-complejo.html
http://www.alicantevivo.org/2011/07/informe-para-la-proteccion-del-complejo.html
https://alicanteplaza.es/via-libre-a-la-restauracion-del-castillo-de-san-fernando-de-alicante-por-1-1-millones
https://alicanteplaza.es/via-libre-a-la-restauracion-del-castillo-de-san-fernando-de-alicante-por-1-1-millones
https://alicanteplaza.es/ofensiva-politica-y-social-por-el-ideal-peticiones-de-compra-de-proteccion-y-posibles-recursos
https://alicanteplaza.es/AlicantepactasinVoxprotegerelIdealcomoBienLocalperonogarantizaelvetoalhoteldeBaraka
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/01/17/traslado-torre-placia-hara-piedra/2224937.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/11/27/radio_alicante/1543326033_539531.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/6_de_setembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1840
https://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/5_de_maig
https://ca.wikipedia.org/wiki/1890
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27alcaldes_d%27Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_generals_espanyoles_de_1869
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Republicà_Democràtic_Federal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Muralles
https://ca.wikipedia.org/wiki/Febre_groga
https://ca.wikipedia.org/wiki/Restauració_borbònica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Republicà_Possibilista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Caixa_d%27Estalvis_d%27Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Caixa_Mediterrani
https://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Emilio_Castelar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Horta_d%27Alacant
https://es.wikipedia.org/wiki/Guetaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/10_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/1866
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mèxic_DF
https://ca.wikipedia.org/wiki/1_de_juny
https://ca.wikipedia.org/wiki/1951
https://ca.wikipedia.org/wiki/Humanisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Americanista&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pedagog
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jurista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Crític_literari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/5_d%27agost
https://ca.wikipedia.org/wiki/1886
https://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/6_de_gener
https://ca.wikipedia.org/wiki/1976
https://ca.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Òpera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ballet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcoi
https://ca.wikipedia.org/wiki/1_d%27abril
https://ca.wikipedia.org/wiki/1904
https://ca.wikipedia.org/wiki/València
https://ca.wikipedia.org/wiki/4_de_juliol
https://ca.wikipedia.org/wiki/1994
https://ca.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castalla
https://ca.wikipedia.org/wiki/22_d%27agost
https://ca.wikipedia.org/wiki/1911
https://ca.wikipedia.org/wiki/València
https://ca.wikipedia.org/wiki/13_de_gener
https://ca.wikipedia.org/wiki/2000
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lexicografia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rondalles_valencianes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cicle_de_Cassana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcoi
https://ca.wikipedia.org/wiki/4_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/1942
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/10_de_març
https://ca.wikipedia.org/wiki/1995
https://ca.wikipedia.org/wiki/Actor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cantautor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_Cançó
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pel·lícules
https://ca.wikipedia.org/wiki/Villena
https://ca.wikipedia.org/wiki/27_de_març
https://ca.wikipedia.org/wiki/1851
https://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/25_de_març
https://ca.wikipedia.org/wiki/1909
https://ca.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sarsuela
https://ca.wikipedia.org/wiki/Societat_General_d%27Autors_i_Editors


[66] Eusebio Sempere (Onil, l'Alcoià, 3 d'abril de 1923 - 3 d'abril de 1985) fou un escultor, pintor i artista gràfic valencià. L'obra de 

Sempere està definida per l'abstracció, la repetició geomètrica i la linealitat, evolucionant vers el Pop Art i el constructivisme amb 

elements de l'art cinètic 

[67] Francesc Gisbert. Vint anys després d’Enric Valor. Levante. 14.01.2020. (https://www.levante-

emv.com/cultura/panorama/2020/01/14/vint-anys-despres-denric/1965288.html) 

[68] Miguel Hernández Gilabert (Oriola, 30 d'octubre de 1910 - Alacant, 28 de març de 1942) fou un poeta i dramaturg valencià, un 

dels més representatius de la poesia en castellà del primer terç del segle XX 

[69] El llegat de Miguel Hernández arriba a Jaén. El Cultural. Fernando Díaz de Quijano. 14.08.2012 

[70] Miquel Grau i Gómez (Alacant, 1957 - Alacant, 16 d'octubre de 1977) fou un jove alacantí mort el 1977 com a resultat de la 

ferida d'un maó que li va ser llançat mentre participava en l'enganxada de cartells per a la Diada del País Valencià d'aquell any. El seu 

homicidi ha esdevingut un referent històric del valencianisme en la transició democràtica. 

[71] Amado Granell Mesado (Borriana, 5 de novembre del 1898 - Sueca, 12 de maig del 1972) va ser un militar valencià del segle 

XX. Va participar en la Guerra Civil espanyola enquadrat en l'Exèrcit Popular de la República i va passar després al nord d'Àfrica, on 

es va enrolar en la Legió Estrangera Francesa que va combatre a l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial. Va encapçalar la 

columna de vehicles de la 9a Companyia de la 2a Divisió Blindada que, integrada per republicans espanyols, va ser la primera unitat 

militar aliada que va entrar en París després de la seva ocupació per la Wehrmacht 

[72] Francisca Aguirre Benito (Alacant, 27 d'octubre de 1930 – Madrid, 13 d'abril de 2019) fou una poetessa i narradora espanyola. 

Guanyà el Premi Nacional de Poesia en 2011 amb el seu poemari Historia de una anatomía (2010) 

[73] Miquel Grau, Amado Granell i els altres noms que la dreta va vetar dels carrers d'Alacant. Marc Hernández.28.08.2019 

https://www.diarilaveu.com/miquel-grau-amado-granell-i-els-altres-noms-que-la-dreta-va-vetar-dels-carrers-dalacant 

[74] La Fundación CAM saca del almacén el legado de Gabriel Miró. ABC. 02.09.2016 

[75] Òscar Esplà i Triay (Alacant, 5 d'agost de 1886 - Madrid, 6 de gener de 1976) fou un compositor valencià. Posseïdor d'un ample 

catàleg, hi figuren els gèneres més diversos: l'òpera, el ballet, la música orquestral, vocal, de cambra i per a piano. La música de la 

seva terra natal, els grans corrents musicals amb els quals entrà en contacte i la recerca d'un llenguatge personal són els tres elements 

més importants que caracteritzen la seva obra i trajectòria. 

[76] Jordi Joan i Santacília (Novelda?/Monfort?, 5 de gener de 1713 - Madrid; 1773) va ser un científic, marí i diplomàtic valencià. 

Aquest era conegut a Europa com el Savi espanyol, i va formar part de l'Acadèmie Royale des Sciences i de la Royal Society. Sens 

dubte, va ser un dels personatges més importants del segle XVIII. 

[77] Germà Bernàcer Tormo (Alacant 27 de juny de 1883-Platja de Sant Joan, Alacant, 1965) va ser un economista i físic espanyol, 

considerat un dels pares de la macroeconomia, que al segle XX va desenvolupar i va promulgar importants teories de gran influència 

en el desenvolupament de la ciència econòmica, i estableix les bases de la macroeconomia moderna. 

[78] Rodolf Llopis Ferrándiz (Callosa d'en Sarrià, Marina Baixa, 27 de febrer de 1895 - Albi, Llenguadoc, 1984)  polític i pedagog 

socialista valencià. participà en el govern de Francisco Largo Caballero, com a sotssecretari de la Presidència del Govern. Va ser 

contrari al Govern de Juan Negrín i denuncià l'acaparament de poder pel PCE. Es va exiliar en França després de la guerra i 

en 1947 va ser escollit President del Govern de la República espanyola en l'exili. 
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