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ALACANT CONTRA VALÈNCIA1. 

És un llibre que no va trobar editorial 

al País Valencià (es fa a BCN) per ser 

massa catalanista. Els catalanistes 

perquè l’annexió de Múrcia trenca amb 

la idea dels PPCC, a més 

“alicantinisme” = espanyolista. Mal 

distribuït al PV. Reedició es va voler 

fer al País Valencià i va ser UV. 

Llibre incòmode. Ve després del 

llibre Alacant a part, de Josevicente 

Mateo, que era una acceptació de la 

situació. Recorda el contenciós que 

minva la possible vertebració del País Valencià. Treu a la llum la resistència 

autòctona a la desaparició 

definitiva de la cultura catalana de 

la ciutat. Una minoria cultural sòlida 

no és menyspreable. Fuster 

demanava una elit cultural. Aquesta 

elit s’ha format, però s`ha perdut la 

base i la classe dirigent la vam 

perdre fa segles2  

Si València, en regionalitzar-se 

va canviar catalanitat per 

valencianitat, Alacant va intentar-

lo després, sense èxit amb 

l’alicantinisme.  

Aquesta problemàtica autòctona es complica amb l’arribada de forasters que, en 

instal·lar-se entre nosaltres, tracten –lògicament- de defensar els seus trets 

d’identitat. Aquesta defensa, en adoptar posicions pseudoalacantines, emboliquen 

                                                           
1 Alacant contra València. Emili Rodríguez-Bernabeu. Universitat de València. València2005. Primera 

edició (Curial Edicions), 1994 
 
2 Carles Fenollosa. Narcís i l’onanisme. Llibres la Drassana, València, 2018 
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la ja delicada situació actual. (negar que el valencià siga la llengua pròpia d’Alacant. 

Dient-li abans alacantí, ara negant-la per sencer) 

 

SITUACIÓ DELS PARTITS POLÍTICS 

PP: Obres faraòniques per donar rellevància al País = endeutament. Corrupció = 

Zaplana i Oliva a presó. Camps investigat. L’únic que es salva és Alberto Fabra i... 

Desenes d’alts càrrecs a presó o investigats... En l’actualitat situats contra el Botànic 

acusant-lo de catalanista aprofitant el Procés. Creà l’AVL que va donar pau lingüística 

però no acaba de reconèixer la unitat de la llengua. Va fagocitar UV i la part menys radical 

del blaverisme tornant la pau als carrers.  

PSPV: Llarga crisi des de 1995. Només el 2015 torna al poder gràcies al govern amb 

Compromís i suport extern de Guanyar. El PP s’enfonsa per la corrupció. Va pactar l’AVL 

i el PHN. 

EUPV: en davallada, ha aconseguit remuntar amb unitat d’acció amb Podem i sumant 

discursos ecologistes, antidesnonaments... històricament és una formació que ha 

defensat el pancatalanisme, però va entrar en crisi amb la desfeta del comunisme 

europeu, busca nous camins com l’ecologisme, el sindicalisme, la defensa de les 

minories... hui en dia col·labora amb Podem i a les últimes eleccions del 2015 va quedar 

fora de les Corts amb quasi el 5% dels vots. A les del 2019 anirà coaligada amb Podem. 

Podem: Han incorporat la defensa de la llengua però sense ser crear un front. 

Compromís: BNV, vingut de UPV (unió de l’esquerra nacionalista del PSPV, AEPV i del 

centrisme (PNPV) i que eren marcadament pancatalanistes, però que s’ha nodrit fins ara 

d’elements pertanyents de la cultura, minvant la seua projecció sobre altres sectors) i la 

unió en un bloc a l’estil del Bloco Nacionalista Galego. No ha emplenat les expectatives 

d’aspirar a moderar el bipartidisme. Neix de la unió del Bloc, Iniciativa del País Valencià, 

Els Verds i independents. El 2015 ha fet el gran salt. 

UV: Només ha buscat mantenir el domini econòmic de la capital de la comunitat. Al Sud 

només han trobat ressò en minories enyorades de la seua història que no saben distingir 

entre llengua i dialecte, entre estat i nació. Ha estat rebentada pel PP per absorció dels 

membres i la creació de l’AVL que l’ha deixada sense continguts tècnics en el seu 

projecte de secessió lingüística anticatalana. Actualment molts aniran dins dels corrents 

dretans i ultradretans. Sentandreu ha intentat anar amb Vox que no l’acceptat finalment. 
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ERPV: encara que incipientment minoritària, projecta una ombra incòmoda sobre el 

Bloc al llevar-li l’ala més catalanista. 

Corts Valencianes: 2003=0,32% 2015=4,26% 

Congrès: ha anat a la baixa 

Regidors: 2003=3; 2007=5; 2011=10; 2015=20 (amb coalicions amb AC i Compromís en alguns casos). 

Eleccions municipals 2015 

Alacant  Província  País Valencià 

PP 25,60% PP 30% PP 26,99% 

PSPV 20,30% PSPV 25,30% PSPV 20,87% 

Compromís 9% Compromís 9,75% Compromís 18,70% 

Cs 18,7% Cs 9,68% Cs 12,66% 

Guanyar Alacant 18,70% Guanyem 12,35% Podem 11,55% 

 

 

CONTINUÏTAT DELS GRANS PROBLEMES: 

L’autonomia ha estat més un regal del poder central (Hi hagué cafè para todos) que 

no una reivindicació col·lectiva conscientment desitjada i amb alguna reticència 

peresosa des d’Alacant. Només hi havia una minoria que sabia el que volia. Ha sigut 

un procés més o menys confús (batalla de València) on la Generalitat ha tingut 

vertaderes dificultats d’orientació. De vegades, s’ha passat per damunt dels 

problemes per tal de no despertar suspicàcies i desacords: El problema de la llengua 

que arrosseguem hui en dia, amb el Requisit als funcionaris, la llei d’Immersió Lingüística 

en Educació (molt valorada fóra de les nostres fronteres, detestada per la dreta per 

catalanista i pels catalanistes per ser massa tova. La reciprocitat amb TV3 i IB3). El 

finançament, que va ser cavall de batalla del PSPV i Cs i del qual el primer s’ha despenjat 

des que Sánchez governa i Cs amb el gir dretanitzant. El model de comarcalització que 

va per a llarg.  

La lluita pel finançament del 2018 té un últim greuge quan el PSPV canta la victòria 

d’haver aconseguit una èxit per al País Valencià, però Compromís i Podem posen el crit 

al cel perquè la província d’Alacant és de les últimes de l’Estat, un 50% menys del que 

correspon. Es valencians som el 10,6% de la població i als pressupostos les inversions 

són del 9,8%. Que no hi haja inversió en la connexió fèrria d’Alacant i Elx amb l’aeroport, 



4 
 

entre més3. De fet aquests pressupostos defensat per Puig són contestats en format 

d’oposició per Compromís. Puig diu que respecte a l’infrafinançament d’Alacant diu que 

no creu en el provincialisme i assenyala que un apart van a trams del Corredor 

Mediterrani que beneficia a tothom. Fer provincialisme no é el que beneficia a la 

Comunitat4. 

La nostra autonomia és una autonomia feble que s’ha bastit sobre una munió vella de 

punts febles indefugibles. El nostre pes específic en el conjunt d’Espanya és molt lleuger. 

A sobre la corrupció, el malbaratament en obres públiques faraòniques, el clientelisme, 

les pífies, han ajudat al descrèdit del País Valencià, essent posat d’exemple de país de 

la Corrupció. Hui tenim una Conselleria de Transparència que, malgrat els seus defectes, 

és posada com a exemple en altres llocs d’Espanya i Europa. 

 

Desestructuració del País Valencià. 

Tendència progressiva a acumular poder a València seguint el sistema heretat de 

Madrid i les antigues metròpolis colonials. Però el centralisme valencià es fonamenta en 

la debilitat de l’entorn valencià: 

a. Orografia i País allargassat 

b. Desigualtats socio-culturals i de desenvolupament. 

c. Interessos econòmics diferenciats i oposats (el problema de l’aigua entre les 

zones agrícoles, industrials o turístiques) 

d. Arc Mediterrani no interessa ni a Madrid ni a París. Por a restaurar antigues 

connexions dels PPCC. 

e. El grau d’autonomia que reclama majoritàriament el poble valencià es 

troba per dessota de l’autonomia atorgada per Madrid. (ara ha canviat 

una mica amb l’entrada al Govern de Compromís, però l’entorn polític i el 

Procés ho compliquen tot) 

 

 

                                                           
3 Compromís y Podemos alzan el grito por el agravio inversor en Alicante: nos dejan en el furgón de cola. 

Miguel González. 15.01.2019 
4 Compromís ja exerceix l’oposició a Ximo Puig. Salvador Enguix. 17.01.2019 
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RECENTRALITZACIÓ5: respecte de la irreversibilitat del sistema autonòmic  

a. Assistim a una petició de recentralització demanada per PP (està per veure 

per la quota de poder que sempre els ha donat) Cs i Vox i un ampli sector dins 

del PSOE.  

b. La recentralització va començar a partir de 1992 amb el pacte d’Estat entre 

PP i PSOE on ja no pensen cedir res més. 

c. Units Podem volia retirar competències de les autonomies en la seua llei sobre 

emergència social 

d. L’aplicació del 155 i el control de Catalunya per exemple ha demostrat que no 

va afectar el funcionament de Catalunya perquè els grans temes i els recursos 

són de l’Estat. Els serveis van continuant donant-se amb normalitat. Demostra 

que les autonomies no tenen tant de poder com es pensen. 

e. La legislació autonòmica és simbòlica perquè no tenen espai per a legislar 

sobre l’important. No tenen accés al capital 

f. No es pot descartar un “sistema educatiu nacional” perquè tota la dreta ho 

porta i dependrà del paper que faça el PSOE. La Immersió lingüística no seria 

difícil d’eliminar. 

g. La democràcia del 78 no ha creat un sistema pluricultural ni plurilingüe. No hi 

ha la percepció de la diversitat idiomàtica de l’Estat siga un patrimoni comú, 

per bé que la Constitució així ho reconega. 

h. Les autonomies han generat duplicitats i caldria posar remei (en quina 

direcció? menys Estat o menys autonomia). En el fons no hi ha tant a 

recentralitzar. Els canvis serien més de matisos i vinculats a allò més simbòlic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Recentralització, ‘ma non troppo’. Victor Maceda entrevista al magistrat Joaquim Bosch, al catedràtic de 

dret constitucional Lorenzo Cotino i al professor de Dret Administratiu Andrés Boix. El Temps. 19 març 2019. 
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A.- DÈFICIT DE LIDERATGE DINS LA PROVÍNCIA 

 

 

Alacant té 330.525 habitants. Elx 227.659. València 790.201. Múrcia 441.003. 

Alacant és la segona ciutat del País, Elx la tercera, Torrevella la cinquena i Oriola 

la sisena. Alacant s’estén des de més enllà del Campello fins al Marjal de l’Altet, i des 

de Fontcalent i la serra del Ventós fins a la mar. 

Alacant, una ciutat que decideix prescindir del seu passat per a reinventar-se amb 

cada nova legislatura gasta massa energies en borrons i comptes noves que no 

permeten avançar en cap direcció. No hi ha continuïtat perquè no existeix un projecte 

de ciutat, no hi ha fulla de ruta i els seus governants actuen com si descobriran la 
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Mediterrània cada vegada que reben les vares de comandament de qualsevol institució. 

Assimilen, no s’integren, només substitueixen.6 

Alacant no s’ha constituït en capital. Inèrcies excèntriques:  

a. Alacant és una illa, amb l’Alacantí. 

b. Elx és una altra illa, amb incidència mínima al Vinalopó Mitjà i Baix Segura 

c. Oriola i tot el Baix Segura mira cap a Múrcia. 

d. Elda és el focus central. Influència occidental de Pinós i Monòver al Carxe. 

e. Villena 

f. Alcoi amb el Comtat cap al nord. Comarques Centrals 

g. Les Marines (Alta i Baixa) cap al nord. Comarques centrals.  

Immigració. Arribada de 

manxecs, murcians i andalusos. 

Anys 70. Després magribins i 

finalment sud-americans i gent de 

l’Est d’Europa. Mà d’obra barata. 

Són assimilats però no integrats, 

12,56% de la població és 

estrangera. És una ciutat poblada 

majoritàriament per forasters. 

(València en canvi és diferent. 

Voluntat regionalista de bell 

antuvi, allunyada de la idea 

catalanista actualment, però amb 

una immigració massiva dels 

últims 50 anys que ha desballestat 

moltes coses. Els ajuntaments 

cada vegada amb representants 

no valencians defenent els 

interessos dels valencians).  

La zona de Sant Joan Platja és un exemple de zona verda, establert en temps del PP i 

duta a terme per Aigües d’Alacant. El Marjal. Exemple de infraestructura verda7 

                                                           
6 Alicante no tiene quien la quiera. Isabel González. 04.05.2018 
7 Quan el verd salva la ciutat. El Temps. 30.05.2017 
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El Segle XX patim el rebuig que els forasters nouvinguts han fet de la cultura 

catalana pròpia de la ciutat. A més de la incorporació de lèxic, expressions, costums, 

cognoms 

Ciutat que creix una mica a l’atzar. Les grans avingudes corresponen a on havia 

muralles, rambles o ferrocarrils i miren al mar. Hi ha carrers construïts de fa poc al Pla, 

Carolines Altes, Verge del Remei amb carrers estrets i foscos, havent-hi terreny de 

sobres. Només per especulació. Gran Via comunica les noves zones amb Vistahermosa. 

Via Parc no té continuïtat amb l’Horta i Platja de Sant Joan. No hi ha vies ràpides d’eixida 

ni d’entrada en especial pel Campello o Santa Pola. Sant Joan  a Sant Vicent i la UA està 

plena de rotondes que donen servei a les partides rurals. Les grans infraestructures 

de comunicació són obra del PP. El metro Sant Vicent i cap a Dénia. Si Alacant mira 

al mar, també mira les muntanyes al nord, que considera insalvables. Potser aquesta 

visió de les muntanyes és la que ha generat la frontera psicològica amb València i el nord 

de la província. 

El creixement urbà d’Alacant es va acompanyar de la desaparició d’instal·lacions 

portuàries, els accessos ferroviaris al port i el seu debilitament. I ningú no va trobar 

a faltar l’activitat portuària, font del poder econòmic alacantí. El turisme ha fet 

possible un creixement sense ressentiment de la minva portuària. 

Alacant no ha apostat per la conurbació Alacant-Elx (o més àmplia Alacant-Elx-

Santa Pola) com a contrapès de la metròpoli valenciana. No vol saber res d’este eix. Ni 

quan els socialistes governaven les dues ciutats, el 1992 no va voler participar en un 

encontre (hui seguim igual, amb el projecte presentat el 2018 Alacant no va estar present) 

representaria una connexió entre les dues ciutats i les seus àrees i l’aeroport que hi ha 

al mig. 

Això va generar durant el s XIX l’aristocràcia del bacallà, evocant el negoci del 

bacallà i altres saladures que tants diners va donar. Va esdevenir la classe dominant 

amb unions matrimonials amb la noblesa local que ha anat perdent poder i influència. 

Aquest grup nominal farà de la llengua castellana una ferramenta discriminatòria i de 

comunicació amb Madrid. Mentre el poble es mantindrà fidel a la llengua i cultura fins a 

principis del segle XX.  
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Fonamenta el poder en: 

a. El port 

b. El comerç 

c. Indústria turística 

d. Serveis (en especial envers turisme) 

e. Jubilats (turisme) 

f. Construcció (malgrat la crisi retornem al passat) 

g. Alimentació  

h. Burocràcia estatal i bancària provincial residual (amb la crisi s’han perdut les caixes 

com la CAM. Amb el 155 el Banc Sabadell ve a Alacant i a València Bancaixa. És un 

canvi nominal, el gruix continua a 

Catalunya i els impostos van a 

Madrid, malgrat tot és un benefici) 

Però en gran part aquesta activitat 

no és manejada pels alacantins.  

Alacant ha dut una política més 

aviat repressora i poc coordinadora 

amb el voltant, per això no ha 

aprofitat la nova situació 

autonòmica, de la qual fuig per ser 

una realitat que no li agrada. 

Molts voldrien tornar a la 

situació preautonòmica, quan 

Alacant s’entenia directament 

amb Madrid. Ha hagut idees 

com la Província del Sudeste 

(Alacant, Múrcia, Almeria i 

Albacete) o el Levante, una idea 

de Regió que comptava amb 
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Múrcia. O l’alicantinisme i la seua idea cantonalista8. El Cantonalisme busca una 

autonomia uniprovincial que va contra la situació real del País Valencià i amb les 

expectatives majoritàries. A més compta amb el rebuig frontal del socialisme, del 

catalanisme i del blaverisme. Només la dreta més espanyolista i la ultradreta veurien 

amb complaença l’autonomia uniprovincial. Alacant presenta tres grans corrents: la Vega 

Baixa que mira a Múrcia, la zona central amb les valls del Vinalopó i l’Alacantí on Alacant 

i Elx es disputen el lideratge, i la zona nord amb la Marina i l’Alcoià i Comtat, amb més 

afinitat sentimentals per València. 

 

 

                                                           
8 El regionalismo alicantino o alicantinismo es un movimiento político y social que persigue el reconocimiento de 

la provincia de Alicante como región y su constitución como comunidad autónoma de España, separada del 
resto de la actual Comunidad Valenciana.1 Asimismo, también defiende la identidad histórica y cultural propia 
de Alicante y de los alicantinos.Encara que minoritari, el regionalisme alacantí ha format part del programa 
polític d'alguns partits, principalment a partir de la primera meitat de la dècada de 1990, com el Partit 
Cantonalista del País Alacantí (ALICANTON), la Unió Democràtica Alacantina (UNIDA, successora del 
ALICANTON), Els Verds del País Alacantí (LVPA), la Unitat Alacantina (UA), Alacant Unida (AU), la Unió Provincial 
Alacantina (UPRA), o la coalició Esperança Ciutadana - Junts per Alacant (EC-JxA), tenint resultats testimonials 
(https://ca.wikipedia.org/wiki/Regionalisme_alacant%C3%AD) 
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Alacant ha perdut la iniciativa sobre la seua província. Alacant no ha estat una 

ciutat agrària, ha viscut del comerç del seu port i va ascendir gràcies a la desfeta del 

Regne de València. Ha menystingut sempre el sector agrari i la vida rural (frases com 

“pareix del Bacarot” o “com si fores de l’Alcoraia” o “sembles de l’Horta” o “són de poble” 

si no sintonitzes amb l’ideari de la ciutat, “pareix d’Elx”) Elx representa el competidor 

potencial al sud del País Valencià. Ciutat agrícola, industrial i més fidel a les tradicions 

pròpies (llengua i cultura). Sintetitza millor el sud valencià que no pas Alacant. Alacant 

és la més fina, burocràtica i comercial. Alacant i València s’assemblen en la manca 

de projecció  política, social i cultural sobre l’àrea geogràfica que l’envolta. Alacant 

no va més enllà de l’Alacantí, Alt i Mitjà Vinalopó. Alacant = Ser de ciutat enfront de 

ser de poble (ser de poble també ho podia ser el fet de parlar valencià. Jo mateix he 

sigut interpel·lat amb un “vete a tu pueblo a hablar valenciano” en una conversa privada) 

amb connotacions irritants per als nostres veïns. Ni ens hem sentit identificats amb 

els nostres veïns ni ells amb nosaltres.  

El poder de València es sustenta en la poderosa classe agrària de la seua extensa 

Horta que anava de la Ribera a la Plana. El poder d’Alacant, envoltada d’una estepa, 

li ve del seu port. Aquesta circumstància deslligava la ciutat dels seus voltants i els 

pobles es mostren distants, fins i tot els més propers. Les famílies poderoses d’Elx o 

Alcoi no es traslladen a la capital. La classe dominant a Alacant sap que el poder 

venia de Madrid i no tenia res a veure amb la perifèria que administra. Alacant no té 

una classe econòmica potent i expansiva en esclatar la democràcia, no tenia orientació, 

al contrari del que passa amb València i per això és més complicat oposar-se. 

L’autonomia suposava un pas enrere per a Alacant en retornar al 1707. Els interessos 

de la ciutat d’Alacant no coincideixen amb els de les comarques de la seua 

província. Si València no ha pogut ocupar el Sud, Alacant no ha sabut tampoc omplir 

aquest buit.  
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ACCEPTAR LA HISTÒRIA.  

Hi ha molts que s’autoanomenen alacantins de tota la vida que creuen que 

aquesta ciutat té el temps que comprèn la seua memòria9. 

Vàrem formar part del Regne de València dins de la “Confederació” de la Corona 

d’Aragó. Repoblament majoritari per catalans i menor mesura aragonesos. Presència 

d’occitans, castellans i navarresos... La Llengua habitual és el català. Fins el s XVII 

Múrcia. S XVIII Oriola. S XIX es va perdent a Alacant i comarques centrals. S XX a tot 

l’Alacantí i les grans poblacions. 

Hi ha hagut moviments catalanistes al País Valencià, també a Alacant des de temps de 

la República. Abans valencianistes (nacionalisme regionalista) des de finals del segle 

XIX. Una Renaixença sense prestigi polític com va passar a Catalunya. Unes normes de 

Castelló inspirades per Fabra. A partir dels anys 60 la idea de Països Catalans estesa 

per Joan Fuster. La història ens ha agafat entre la desintegració de la catalanitat de 

la ciutat d’Alacant i la restauració del País Valencià.  

 

Destrucció de la catalanitat: 

Alacant sempre s’acostarà al rei. El 1490 obté de Pere el Ceremoniós el títol de 

ciutat. Aconsegueix un Consolat de Mar propi.  

Segle XVIII.  

1707. Destrucció de les Institucions pròpies = a la possibilitat d’Alacant de parlar 

directament amb Madrid = Augmenta poder. Alacant va ser juntament amb Barcelona 

la primera ciutat de la Corona d’Aragó en ser autoritzada a comerciar amb Amèrica. 

Però Catalunya no és el País Valencià. Barcelona té un rerepaís profund i gruixut que 

nodreix les grans ciutats. València i Alacant no. El seu rerepaís és Castella i Aragó, 

així, mentre la minoria castellana a Barcelona no arriba a dominar la societat, a 

València i especialment a Alacant sí. A més una part de la població d’Alacant és 

europea (italians, francesos...) vinguts pel comerç i sense arrelament i que segueixen les 

directrius del funcionariat opressor. Els poders fàctics no tenen cap intenció 

d’enfrontar-se al Govern de Madrid, són part integrant. Comencen a veure el català 

com un residu molest. La llengua resta ancorada en el poble. Els intel·lectuals acaben 

                                                           
9 Alicante no tiene quien la quiera. Isabel González. 04.05.2018 
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a Madrid o a l’estranger. El bisbe d’Oriola Juan Elías Gómez de Terán dicta disposicions 

per desterrar el català de la vida eclesiàstica i religiosa alacantina. 

Segle XIX.  

1833 creació de les províncies debilita la idea de País Valencià. Alacant 

aconsegueix la capitalitat amb l’oposició de València. El mite nacional de l’Espanya 

castellana s’emparava de la Península Ibèrica. València sempre s’havia oposat a perdre 

el seu poder polític, per això s’oposarà a la formació del Consolat de Mar alacantí i la 

constitució de la província d’Alacant. València no dominarà mai de debò el Sud del seu 

territori. Alacant desplaçarà Oriola com a capital de la Governació d’Oriola iniciant així la 

seua pèrdua de poder polític. Però tampoc dominarà la província. L’Alcoià i la Marina 

miren a València. 

La burgesia alacantina és eminentment comercial amb escasses connotacions 

agràries i recentment castellanitzada. Eminentment liberal, amb creixement de les 

idees republicanes i socialistes entre les classes treballadores. Arraconament de la 

noblesa. Abandonament del català en ús amb els seus fills. El castellà és vist com a 

llengua d’ascens social. Les coses de la Terreta. La Terreta. És una idea encunyada 

en aquesta època per donar eixida a la cultura pròpia d’Alacant. Un equivalent local de 

la Renaixença valenciana. 

Renaixença10: còpia de la catalana però sense la seua rellevància cultural i política 

catalanista. És eminentment agrària i decorativa, sense voluntat de substituir la llengua 

castellana i resta reduïda a la posseïa. A Alacant no té incidència. Destaca només Adolf 

Blanch i Cortada, però va viure a Barcelona on va publicar la seua obra. La Renaixença 

a Alacant només va despertar alguns sentiments de germanor 

 

 

                                                           
10 De la Renaixença valenciana, Joan Fuster, destaca a la seua obra Antologia de la poesia valenciana (1900-

1950), l'actitud merament literària sense l'aspiració d'aprofitar el moviment per reivindicar aspectes lingüístics 
i nacionalistes. Fuster ho explica per la manca d'un empelt progressista de la Renaixença valenciana, i per la 
manca de industrialització de València. Parla de la juxtaposició d'elements culturals castellans i catalans, fins al 
punt de qualificar la cultura valenciana de "cultura satèl·lit" respecte del castellà. Però Fuster assenyala la 
"noble i emocionant lliçó" dels renaixentistes: el fet que tot i les facilitats que el castellà els brindava per una 
"tossuda afirmació patriòtica van usar la llengua pròpia i natural. Aquells homes, segons Fuster, ens mereixen 
tot el nostre respecte, atès que "millor o pitjor, van respondre al problema del moment, i a ells devem la 
possibilitat d'estar, nosaltres, escriptors i poetes valencians d'avui, en el lloc on estem". 
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Segle XX.  

Fabrisme: és el moviment unitari més seriós i eficaç per al redreçament de la cultura 

catalana. Contestat primer a Catalunya, després a Mallorca i finalment arriba al País 

Valencià (Normes de Castelló) 1932.  

Rafael Altamira: coneixedor del seu poble i les seues arrels catalanes. No pren partit 

per elles, al contrari: 

1. Feblesa de la renaixença valenciana i llunyania de Catalunya 

2. Pressió negativa de la classe dirigent alacantina castellanitzada 

3. Entra en la Institució Libre de Enseñanza de idees nacionals castellanes 

Gabriel Miró: admirà a Altamira però no és el seu hereu intel·lectual. Miró és un 

excel·lent escriptor, Altamira no. Però la influència intel·lectual d’Altamira a Alacant és 

enorme. 

Carlos Arniches: centrarà la seua inspiració i la seua residència a Madrid ignorant la 

terra materna.  

Figueras Pacheco, Francesc: va bastir un cos de doctrina alicantinista (la Terreta) 

tractant de crear sobre la base regional essències antropològiques que donaren cohesió. 

Va firmar les Normes de Castelló de 1932 però mai va fer servir el català a la seua 

obra.  

Vicente Ramos i Pérez (Guardamar): resident a Alacant continua i eixampla la idea del 

alicantinisme enfrontat primer al Sureste i després al pancatalanisme, evidenciant 

el seu espanyolisme. 

Azorín (José Augusto Trinidad Martínez Ruiz): no oblidarà que era de poble (Novelda), 

malgrat que es desentenia de la llengua catalana deia: “Cataluña es Valencia, y es 

Alicante, y es Mallorca”11  

                                                           
11 Azorín. Una hora de España, Madrid. Espasa-Calpe. 1957 
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Pàgines 68 i 69. Azorín. Una hora de España, Madrid. Espasa-Calpe. 1957 
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REPÚBLICA I PREGUERRA 

Al País Valencia destaca la literatura satírica, crítica i periodística que no podia ser 

controlada pels poders fàctics (El Mole, El Cresol, El Tio Nelo o El tio Cuc) que obrirà 

camí a treballs més consistents com Nostra Novel·la (1932) que serà l’heterodòxia 

valencianista de preguera, d’arrel esquerrana i obertament catalanista i estatutària. 

El Tio Cuc. De la mà d’Enric Valor va abordar el canvi ortogràfic de la revista a les 

Normes de Castelló. 

Abundància d’autors alacantins en valencià. ARA: Agrupació Regionalista 

Alacantina. Pont entre València i Alacant a favor de l’Estatut d’Autonomia valencià. 

Homes com Enric Valor i Vives. O eren de pobles o no pertanyien a la classe dominant 

alacantina i pertanyien a l’esquerra irreductible, minoritària, ja que l’esquerra serà 

espanyolista (antes roja que rota) Maeztu, Unamuno, Baroja, Ortega i Gasset... van bastir 

una concepció metafísica d’Espanya absolutament contrària a les nacionalitats 

perifèriques.  

A Alacant el seu alcalde republicà, Llorenç Carbonell: l’alicantinisme era més fort que 

els seus ideals polítics, el de la botiga del bacallà. Va deixar una ciutat més neta, més 

il·luminada i més segura. Va crear escoles i llars infantils. Va eixamplar la Rambla i va 

reformar la Muntanyeta, el carrer Girona, la urbanitzar la platja de Sant Joan, construint 

la carretera.12 Però també és una persona impregnada de les idees de l’aristocràcia del 

bacallà, oposat a l’Estatut deia: Alacant prefereix una llei municipal que li done amplia 

autonomia. Alacant ha de progressar pel Segura Castelló per l’Ebre i València pel 

Xúquer. Lo principal és no sacar de la seua tomba el Regne de València. No obstant 

això, aquest mateix alcalde no tenia inconvenient a canviar el nom de la plaça de la 

Independència per la de plaça de Catalunya i dir que València i Catalunya restaven 

agermanades per aquella plaça. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Més alacantins i menys polítics. Isabel González. Alicante Plaza. 22.02.2019 
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POSTGUERRA 

Suposa la desaparició dels escriptors valencians. Només Enric Valor continua des de 

València després d’un llarg silenci. La resta empresonats o morts.Llei de repressió de la 

maçoneria i del comunisme= exili, presó, mort, confiscacions... L’enemic vençut és un 

fantasma, un pretext per a mantenir la repressió i imposar noves regles del joc polític. La 

classe dominant de la ciutat es refà ràpid + mentalitat coincident als guanyadors.  

Els guanyadors són forasters. Fins i tot la folklòrica idea de la Terreta trontolla 

neutralitzada per la propaganda vigent. La llengua no té cabuda en la vida pública 

(habla en cristiano). Les classes populars comencen a abandonar el valencià. Es 

dóna la paradoxa de pares que parlen en valencià amb els fills nascuts abans de la guerra 

i en castellà amb els fills nascuts després d’aquesta. La cultura local ha estat anihilada 

i els seus protagonistes exiliats. Professorat practiquen l’autoodi sobre els alumnes 

catalanoparlants. 

ANYS 50.  

Comença la reorganització de la vida civil al marge del ‘movimiento nacional’. Destaca 

Vicente Ramos i Pérez, continuador de les idees i l’obra de Figueras Pacheco amb 

influència en la cultura (excloent l’esquerra). 

1952. Creació de l’Instituto de Estudios Alicantinos, organisme autònom de la 

Diputació. L’estudi de la cultura de la província, inclosa la catalana (mínima). Es va 

suggerir posar-li el nom de Pere el Ceremoniós. Hi ha voluntat d’emprar les dues 

llengües, però la llengua és un fet col·loquial, de llibrets de fogueres i sainets valencians. 

Aquest grup, en connectar amb les restes del catalanisme alacantí del període 

republicà assoleix unes característiques pròpies i comencen a posicionar-se 

davant la dreta oficial.  

Caja de Ahorros del Sureste de España intentà el Sureste amb vist-i-plau de Madrid. 

Caja de Ahorros del Sureste de España + suport de Madrid + penetració de la Verdad de 

Murcia a Alacant = vella aspiració de Múrcia d’eixamplar l’extensió de la seua economia, 

reforçada pel franquisme per esquarterar el País Valencià. Però Alacant mirava cap al 

Nord. Fracassa per: 

1. Activació econòmica Alacant amb iniciatives polítiques consegüents 

2. Aparició del valencianisme pancatalanista 

3. Conscienciació de la classe política dominant d’un projecte regional futur.  
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AÑOS 60 

Alacant vol exercir de capital de província, però, amb una gran dissociació sociocultural 

amb aquesta. Alacant la castellanitzada i senyoreta (comerç, funcionaris i el port), 

distant de la problemàtica industrial i agrícola dels pobles valencians. No gaudeix 

de gaire simpatia a les seues comarques.  

Teoria dels Països Catalans: amb intents anteriors. Des de la UV hi ha professors i 

alumnes que comencen a orientar la política cultural i abordar la qüestió nacional al 

voltant de la Revista Diàleg. La idea dels Països Catalans pren forma amb Joan Fuster 

al País Valencià amb Nosaltres els valencians (1962) i a les Illes Balears (Josep Maria 

Llompart). Curiosament el franquisme no s’inquieta, la considera una manifestació 

natural de la cultura. Però a finals del Franquisme i en especial durant la Transició 

sorgeix l’anticatalanisme virulent. Amb llibres com Nosaltres els valencians i Qüestió 

de noms, se senten les bases de la nació catalana política i que no ha quallat al Principat 

i s’ha abandonat al País Valencià i Balears. Només ERC la manté. 

Alguns escriptors fan servir el català a Alacant. Setmanari La Marina com a lloc 

d’encontre cultural (ressenyes de llibres, glosses, poemes, articles, polèmiques...). Afegir 

les classes de valencià del professor Alpera Leiva. 

1966. Josevicente Mateo (Jumella). Alacant a Part. No va tindre gaire ressò fora dels 

cercles intel·lectuals: 

1. Per a la classe dirigent és tranquil·litzador perquè parla de la derrota del 

catalanisme. Un immobilisme que enforteix els posicionaments hostils i referma la 

destrucció nacional. 

2. Per al catalanisme és una traïció a la seua lluita. Però ningú el conteste durament 

perquè és una persona entranyable i dialogant. 

3. És un personatge integrat però no assimilar a Alacant, potser per això s’atreveix 

a plantejar els problemes que els alacantins no gosen. Mateo va ser un pont entre 

Alacant i València, amb una tasca cultural i política impagable. 

1966.  Creació del Club de Amigos de la UNESCO. (Mateo participa). Ideologia 

marxista, de vocació espanyolista, al contrari dels que assa amb les seues filials 

d’Alcoi, Elx o Mutxamel. El nacionalisme estricte no va poder ingressar perquè no 

interessava. 
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Creació del CEU (Centre d’Estudis Universitaris) és una eina de progrés. Però la 

societat alacantina encara restava encofrada en els motlles del règim franquista.  

l’Instituto de Estudios Alicantinos s’obre a la cultura catalana en incorporar Joan 

Valls Jordà. A l’intentar publicar la seua obra poètica amb un pròleg defensant la unitat 

de la llengua, una part dels membres de la Secció de Llengua i Literatura es van 

oposar (incipient anticatalanisme i blaverisme). En la seua lluita contra el catalanisme 

els sobrava en especial la llengua. L’obra de Joan Valls no podrà ser publicada fins el 

1981 

ANYS 70 

Des del 1939 fins als 70, Alacant ha triplicat la població i el seu potencial econòmic. La 

indústria turística es desenvolupa. Hi ha un creixement  industrial i comercial que fa 

oblidar-se temporalment de l’esllanguiment notable del tràfic del port. La creació de la 

UA suposa la culminació del període de puixança. El poder exercit per Alacant esdevé 

atorgat per Madrid i els favors eren aconseguits per una munió complexa de 

procediments, d’intrigues, de promeses. Aquesta superioritat que havia aconseguit 

desplaçar la capital tradicional del Sud, Oriola, aviat va ser discutit per ciutats d’èxit  

econòmic importants com Elx o Alcoi. 

L’agricultura ha generat un capital que és instrumentalitzat pe les caixes d’estalvi. 

Terciari: Alacant 69,5% i Sant Joan 59,8%; Primari: Agost 34,3% i Mutxamel 19%; 

Indústria: Xixona 61,6% i Sant Vicent 37,5%; Construcció: Mutxamel 23,4% i el Campello 

21,4%.13. L’economia deu més a les iniciatives disperses i personals, sense cohesió ni 

organització.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Les activitats econòmiques i els espais funcionals a l’Alacantí. Josep Costa Mas. Quaderns de Migjorn 1. 
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TRANSICIÓ 

A la mort de Franco. 1975. La idea de Sureste encara plana sobre el País Valencià. 

Però Alacant mirava cap al Nord. Fracassa per: 

1. Alacant ix del franquisme conservant només el poder burocràtic subsidiari del poder 

central i podia morir substituïda per ciutats més dinàmiques com Elx. Una capital 

mitjana d’una província pròspera i rica d’iniciatives, però on va perdent poder. 

2. Activació econòmica Alacant amb iniciatives polítiques consegüents indústria tèxtil, 

calcer, joguines... Turisme. Alacant i Els duplicaven la seua població. 

3. Aparició del valencianisme pancatalanista 

4. Aparició del blaverisme: en el blaverisme subjau l’interès hegemònic de la burgesia 

valenciana exagrària. No volen intromissions de Catalunya en l’economia 

valenciana, però tampoc de Múrcia. 

5. Conscienciació de la classe política dominant a València d’un projecte regional 

futur.  

Constitució del 78. L’Autonomia = a València com a interlocutora. Pèrdua de poder. 

Aboca els Països Catalans a la marginalitat i prohibeix federacions (excepte Euskadi-

Nafarroa) 

Constitució de la Taula Democràtica del País Valencià. S’entra en l’autonomia per 

la via lenta (art. 143 CE). 1982 Estatut d’Autonomia i 1983 Llei d’Ús i Ensenyament 

del Valencià. = cooficialitat del valencià i ensenyament de la llengua. 

Estatut de Benicàssim de 1982 (10 de febrer) amb un acord entre UCD, PSPV-PSOE 

i PCPV. Reforma el 2006. La lluita continua al voltat del nom del país, s’escull Comunitat 

Valenciana, i la unitat de la llengua. Introdueix la Clàusula Camps (poder fer seua 

qualsevol millora que aconsegueixi qualsevol altra comunitat). Es vota eliminar el 5% per 

obtenir representació al parlament, però es deixa en mans d’una llei (Cs aquest mateix 

any 2019 ha votat en contra de la llei electoral). 2011 Proposta per blindar inversions al 

país Valencià per part de l’Estat. Aquesta reforma es votada al Congrés el 2018 amb 

l’abstenció única de Cs) 

Sense cultura catalana, el País Valencià seria una regió més de l’Espanya 

castellana. 
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Anticatalanisme valencià. Dues fases. Anys 70, extrema dreta (bunker barraqueta) 

amb suport d’UCD. Anys 80, UV i reorganització de l’esquerra espanyolista. El 

valencianisme nascut d’arrel la Renaixença és espanyolista i cerca mantenir la influència 

econòmica. L’anticatalanisme virulent sorgeix a la mort de Franco el 1975, quan les 

classes dominants de València veuen com una amenaça la possible unió regional amb 

Catalunya. Uns Països Catalans comandats per Barcelona. Era una por econòmica, no 

política.  

Josep Lluís Albinyana, president preautonòmic del País Valencià que va patir la 

batalla de València. Té com a consellers els alacantins Josep Vicent Bevià, conseller de 

cultura, Julián Andúgar i Josevicente Mateo. Bevià procipia els contactes entre 

associacions i plataformes culturals per la recuperació identitària arreu del País Valencià. 

Era un moment que defensar el País era criminalitzat. En contra va tenir la UCD i va 

comptar amb l’ajuda d’Alfonso Guerra que va pactar amb Fernando Abril Martorell el 

desmembrament del moviment valencianista14. 

València havia salvat el que va poder de l’antic Regne, una província més gran que la 

resta. No tenia més aspiracions la classe rectora agrarista de València ja que havia 

conservat la vertadera àrea d’influència directa que havia tingut sempre. Molts valencians 

veuen més profitosa la inversió a Madrid: 

1. Madrid, àrbitre polític i econòmic 

2. València, capital indiscutible 

3. Constitució de 1978 i Estatut d’Autonomia li retenen la seua integritat originària 

confirmant els afegits de Requena i Villena. 

Així, la burgesia valenciana no necessita cap nacionalisme que plantejàs cap 

contenciós amb Madrid, la democràcia li retornava sense cap esforç el Regne aprofitant-

se del treball subterrani del pancatalanisme durant el franquisme. Té una mentalitat 

centralista i provinciana que veu el País Valencià com una simple ampliació de la 

província de València. Alacant no té una classe econòmica potent i expansiva en 

esclatar la democràcia, no tenia orientació, al contrari del que passa amb València i per 

això és més complicat oposar-se. L’autonomia suposava un pas enrere per a Alacant en 

retornar al 1707. Els interessos de la ciutat d’Alacant no coincideixen amb els de 

                                                           
14 Quan quedava per fer el sud (semblança de Josep Vicent Bevià). El Temps. 08.08.2017 
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les comarques de la seua província. Si València no ha pogut ocupar el Sud, Alacant 

no ha sabut tampoc omplir aquest buit. 

Alacant, com Barcelona o València, des del segle XIX es trobava connectada 

directament a Madrid. No era probable que sorgís un nacionalisme en defensa del país 

o la cultura pròpia. El sucursalisme dominà la política alacantina. La pressió de la cultura 

catalana es va traduir en la Terreta o coses de la Terreta. Alacant es va convertir en la 

perfecta capital de província, obeint a Madrid i deslligada de les particularitats culturals, 

socials o econòmiques de la província que capitalitzava. La dependència de Madrid 

suposava un poder llunyà que poc afectava a Alacant. València en canvi és propera i a 

més un rival directe a la zona. Feia front a Múrcia pel sud que entrava per la Vega Baixa 

i València pel nord que dominava sentimentalment i aspirava a fer-lo econòmicament 

l’Alcoià i la Marina. Per neutralitzar l’incòmode gentilici de la llengua, valencià, a 

Alacant surt el de l’’alicantí’. Catalunya era vista com un parent llunya, el competidor 

real era València, on la classe agrària dominant necessitava enfortir les relacions amb 

Madrid. 

L’ autonomia que no busquen i que és donada a tothom pel treball de catalans i bascos 

i la cerca de diluir-los. València esdevé metròpoli indiscutible del País Valencià, però al 

nord tenien molt clara la seua catalanitat. Al sud, a Alacant, València era considerada un 

enemic perillós. Però Alacant no disposa d’una classe econòmica potent i expansiva 

a l’esclatar la democràcia i la política alacantina mancava d’orientació, 

contràriament a la de València. No havia una ideologia que pogués ser oposada a 

les aspiracions valencianes. L’autonomia suposava un pas enrere ja que retornava a 

la situació anterior al 1707. Alacant mira iradament a València i fa un memorial de 

greuges (el port, l’ampliació de l’aeroport, el tren a Alcoi, el transvasament del Xúquer...), 

però el problema d’Alacant és Alacant mateix. No li ha importat la província i 

normalment són el pobles de la província els que intenten l’acostament a la capital. 

Alacant deslligada de les seues comarques i així no se senten identificades amb la 

capital. L’alicantinisme mira amb hostilitat Múrcia i València, car ambdues tenen 

una indubtable vocació regional.  

Per una altra banda el pancatalanisme és un valencianisme d’arrel popular que creu en 

la idea de la federació de la nació catalana, Països Catalans. En un començament només 

era una expansió cultural que no va alarmar a la classe dominant de València ni Madrid. 

Però durant la Transició es va veure com una amenaça la possible unió regional amb 
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Catalunya. Uns Països Catalans comandats per Barcelona i es va potenciar  el 

blaverisme. Era una por econòmica, no política. 

Blaverisme:  

La classe agrària valenciana sospitava que l’espanyolisme a seques no ajudaria 

si no s’ocupava de la singularitat valenciana ja que l’espanyolisme evidencia la 

singularitat cultural. Precisament l’extensió del blaverisme denota que es tracta de 

defensar els interessos locals: València i l’Horta. Potenciar la ciutat de València com a 

capital del País Valencià i generar un pseudonacionalisme destinat a intimidar a Madrid 

en profit de València. 

Idees secessionistes respecte a la llengua i cultura catalana amb arguments 

contraculturals i acientífics, amb ajuda del desconeixement dominant entre els 

valencians. El blaverisme desqualifica la promoció del valencià adduint la 

catalanització de la llengua ensenyada (hui continua igual la qüestió). Una 

desqualificació ideològica amb la finalitat de crear confusió i rebuig frontal amb l’ajuda de 

la desinformació i manca de coneixement de la població. La proposta blavera es 

fonamenta en un sistema ortogràfic i lèxic de l’apixat i rebutja moltes expressions 

i de paraules del català meridional d’Alacant. Volen segrestar el País Valencià i 

incomunicar-lo de la resta de països Catalans per mantindré el seu indiscutible poder 

polític i econòmic. 

Aconsegueix imposar els signes d’identitat de la ciutat (senyera amb blau, himne 

de l’exposició, nom de la llengua, el nom de Comunitat Valenciana) però és un 

moviment difús. El blaverisme cobreix els objectius polítics i econòmics, només 

culturalment mancava d’infraestructura denunciant un origen castellanitzat i només 

alguns noms com Miquel Adlert o Xavier Casp tenen una certa categoria i que va construir 

una mena de patois secessionista a partir del dialecte de l’Horta, l’apixat. Només es volia 

aturar l’ensenyament del valencià. Però la intel·lectualitat valenciana estava 

majoritàriament catalanitzada com també l’esquerra política. El blaverisme impregna 

tots els partits en major o menor mesura, UV per suposat, el PP d’Alacant no mostra 

gaires formulacions blaveres, però el de València, en canvi, és tot el contrari. El 

blaverisme no penetra en Alacant perquè de seguida s’intueix que és una maniobra 

a favor de València ciutat. 
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Pancatalanisme.  

Consciència de cultura i llengua úniques. Organització interna de caire federatiu dels 

Països Catalans. 

Espanyolisme  

Ideològicament és el que predomina a la província, representat fonamentalment pel PP 

amb alguna manifestació pseudoblavera. Domini absolut de la llengua castellana i 

desaparició progressiva del català. Retorn a l’antiga situació provincial i desaparició de 

les autonomies (el mateix que hui demana Vox). Col·laboració amb qualsevol força que 

puga afavorir les aspiracions anteriors. 

 

1982. PSOE DOMINA ESPANYA, EL PAÍS VALENCIÀ I LA DIPUTACIÓ D’ALACANT.  

Dissolució de l’Instituto de Estudios Alicantinos el 1983 i substitució per l’Intstituto de 

Cultura Juan Gil-Albert, nom del poeta alcoià oblidat pel franquisme. Club de Amigos 

de la UNESCO es dissol el 1980. Molts membres passen al Juan Gil-Albert.  

Els intel·lectuals d’esquerra han assumit la ideologia de l’aristocràcia del bacallà. 

La Cultura és castellana i la catalana cal ajudar-la amb subvencions, però és 

testimonial. Es basa en la Castellanització del país i l’Entesa amb Madrid. Potenciar 

l’aparell administratiu, cultural, econòmic i polític d’Alacant sobre la província. Manca de 

projecte politicoeconòmica i cultural que englobi la província.  

La producció en valencià als anys 80 és ja molt extensa afavorida per l’Institut Juan Gil-

Albert, la introducció del català en l’ensenyament oficial i la creació de la llicenciatura en 

filologia catalana a la UA. Però manca encara d’estabilitat per la fragilitat de públic 

lector regular i necessitat de promoció institucional.  

Batalla de València o Guerra dels símbols també té la seua presència a Alacant, tot 

i que menor que a València. Destaca l’Absència de partits d’abast PPCC. És 

escandalós que un dels territoris més poblats i desenvolupats econòmicament no tingui 

un partit regional propi i siga una mera sucursal de Madrid, mal defensada per les 

ambicions d’una ciutat, València, que vol regnar sobre el País. El País Valencià manca 

de vertebració política i econòmica. Fins ara la llengua ha estat la principal 

cohesionadora. (hui podem parlar de Compromís, en especial del Bloc. En menor 

mesura ERPV, per la seua presència i vorem que passa amb DV) (reviscolada en 
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l’actualitat a l’empara del procés, amb especial violència a València i situada en la 

identificació catalanisme=esquerra (contràriament a l’apuntat al llibre)). 

1985: maig 5.000 persones contra l’obligatorietat de l’ensenyament valencià. AP, 

Alicantón, patronal d’ensenyament privat. Desembre 12.000 a favor de l’obligatorietat.  

La classe dominant alacantina, hereva de l’aristocràcia del bacallà és hostil a les 

senyes del territori. Autoodi dels nadius. Els immigrant del centre peninsular, 

Andalusia o Múrcia, sense la més mínima sensibilitat envers la ciutat i la seua cultura. La 

llengua pròpia és vista com una amenaça latent de bell antuvi. 

1. La idea de Països Catalans s’ha congelat. Només la manté ERC. Els sistema 

d’autonomies, amb els interessos econòmics desenvolupats, ha neutralitzar la idea 

més que l’anticatalanisme militant. Només hi ha certa permeabilitat cultural. L’Arc 

Mediterrani no interessa a Madrid. Ha reforçat les comunicacions cap a la perifèria, 

gratuïts (l’alternativa a l’Arc Mediterrani es trasllada a l’eix central pel Pirineu 

d’Osca). Tampoc interessa a França.  

2. Per a València Catalunya és més un entrebanc que una esperança, són 

percebuts com una manera de complicar-se la vida (hui tampoc Compromís, 

malgrat les acusacions per part de la dreta espanyola de catalanistes, fan una 

política d’acostament). El poder segur emana de Madrid. La política autonòmica 

es una mena d’administració delegada del poder de Madrid (a repartir entre PP i 

PSOE), vàlid per a tot el país menys per a Catalunya i Esukadi. València no vol Arc 

Mediterrani, ni associacions catalano-aragonesa, ni acostament a Múrcia. (hui el 

Govern valencià intenta treure endavant la comunicació fèrria al Mediterrani 

Almeria-França) 

3. València, tractant desesperadament d’eixir-se’n de la catalanitat ha enfonsat 

el País Valencià en una crisi política, econòmica i cultural. València usa 

l’autonomia per aixemplar la seua província, no per crear un país.  
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LA CRISI DELS ANYS 80 

Minva l’activitat del port (queixes per la derivació cap a València i Sagunt) Alacant 

havia sacrificat l’activitat del port a canvi de millors serveis. Es van rebutjar projectes de 

reviscolament del port (sitges de ciment, dipòsits de combustible...) per motius d’estètica 

i contaminació. La indústria s’esfonsa: Alumini, fàbrica de goma de Requena, la teula, 

l’alimentació (dolços, ultramarins...) fins i tot la Fàbrica de Tabacs es veurà amenaçada 

(va tancar al desembre de 2009). El turisme comença a fer fallida. El comerç exterior 

entra en decadència en paral·lel al port. 

El comerç amb la província es manté, però ja no a causa del port, sinó per 

l’establiment de grans superfícies comercials (Galerías Preciados i El Corte Inglés 

principalment) hui en dia la proliferació de grans superfícies està acabant amb el comerç 

minorista de proximitat, una de les crítiques principals de molts dels partits alacantins.  

La ciutat s’eixampla cap a Benalua i treia aquest barri del seu aïllament tradicional. 

Restauracions d’edificis històrics (Mercat Central, Palau Gravina, Casa dels Soto...) 

encara tenim l’escull del palauet Alberola on s’han anat donant permisos d’obres que han 

desfigurat la seua fesomia. Desaparició de la Comandància de Marina. 

 

CRISI ECONÒMICA AL TOMBANT DEL SEGLE XX: 

1. Sector de la sabata s’enfonsa per la competència asiàtica 

2. Les catifes de Crevillent per les magrebins 

3. Les joguines d’Ibi aconseguiran superar la crisi gràcies a una reconversió 

4. Alcoi canvia telers per tècniques de neteja de la producció tèxtil feta en altres 

indrets 

5. El turisme passa per un mal moment per la competència d’altres indrets 

mediterranis. 

6. La indústria alimentària (torró, xocolata, pansa, conserves) s’han estancat. 

Alacant a més no disposa d’agricultura pròpia, aquesta és minsa a l’àrea 

municipal. 

7. La indústria relacionada amb la construcció (ciment, plàstic, pintura, etc) estable, 

arribarà a créixer molt fins a la crisi de la bombolla del totxo.  

8. També estable la indústria de les nines d’Onil o altres molt específiques, com la 

de camions frigorífics d’Alcoi. 
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Alacant ha crescut sense un creixement econòmic equiparable. Alacant ha de potenciar 

la seua indústria i el seu comerç. Els serveix no seran suficients. Necessita invertir en 

el triangle Alacant-Elx-Santa Pola com a contrapoder a València. Cal potenciar el 

port industrial, a pesar de les vindicació ciutadanes que invoquen la destrucció de 

platges que mai no han existit.  

El bloc mediterrani dels Països Catalans i Múrcia representa el 33,8% en el creixement 

econòmic espanyol. 21,7% és Catalunya, 9,3 País València. Aquest bloc és partit per 

València i és arraconat per Madrid quan l’economia mira cap a Europa (Eix Mediterrani) 

 

1990. 500 aniversari de la ciutat d’Alacant. Quan Espanya celebrava el Mil·lenari de 

la Llengua castellana. Catalunya va celebrar el Mil·lenari de la seua existència (1988). 

València va celebrar al 1988 el 750 aniversari del seu naixement (la conquesta de Jaume 

I). Catalunya es desmarcava d’Espanya com a país, per cultura i llengua. Però València 

no podia desfer-se de la seua catalanitat. Alacant va decidir desmarcar-se el 1990 de 

València celebrant el 500 aniversari del seu títol com a ciutat. Totes aquestes 

autoafirmacions signifiquen distanciament, diferenciació, originalitat... Si Catalunya es 

desmarcava de Castella com a País, amb llengua, cultura i dret diferenciats. València i 

Alacant ho feien com a ciutats. 

Alacant = Ser de ciutat enfront de ser de poble (ser de poble també ho podia ser el 

fet de parlar valencià. Jo mateix he sigut interpel·lat amb un “vete a tu pueblo a hablar 

valenciano” en una conversa privada) amb connotacions irritants per als nostres veïns. 

Ni ens hem sentit identificats amb els nostres veïns ni ells amb nosaltres. 

Escollir la commemoració del Rei Catòlic i el proper V Centenari del descobriment 

d’Amèrica. Dues temàtiques molt conreades pel franquisme però que la societat 

alacantina tenien molt assumides. 

La història de València, i encara més la d’Alacant, són la de la llarga lluita de la 

substitució cultural i per tant nacional entre Castella i Catalunya. L’afebliment nacional de 

Catalunya possibilita l’accés de Castella a la Mediterrània. 
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El domini des de 1995 del PP apaivaga les tensions social – política entre Alacant i 

València. 

a. Calma a la ultradreta (que combatia PSPV-UPV-PNV) integrats a la dreta. 

b. Zaplana està arrelat al Sud. I es converteix en cohesionador i mitjancer amb 

Madrid. Alacant dins de l’autonomia havia perdut aquesta interlocució directa. 

c. Les Diputacions controlades pel PP no contesten la preeminència de València.  

d. Inversions a Alacant per callar boques 

 

SEGLE XXI 

A partir del 2013 desapareixen les Caixes d’Estalvi excepte la CAM (Caja de Ahorros 

del Mediterráneo (des de 1988), l’antiga Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (des de 

1975)), Caixa d’Ontinyent i la de Pollença. El desembre de 2011 va ser adquirida pel Banc 

Sabadell pel preu simbòlic d'un euro. Un cop adjudicada, el Fons de Garantia de Dipòsits 

(FDG) va adquirir al FROB l'entitat pagant-li 5.249 milions d'euros i llavors la va cedir al 

Sabadell per un Euro. El 1 de junio de 2012, se produjo el traspaso del 100% de las 

acciones de Banco CAM por parte del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a Banco 

Sabadell. Las sucursales de Banco CAM pasaron a denominarse SabadellCAM en 

la Comunidad Valenciana y Murcia, mientras que las que tenía la entidad alicantina fuera 

de estas comunidades pasaron a integrarse bajo la denominación genérica del grupo 

Sabadell. En febrero de 2013, la Generalidad Valenciana nombró a los responsables de 

gestionar los auditorios, museos o colecciones que tenía la antigua Caja del 

Mediterráneo y que Banco Sabadell no asumió; es decir los restos de la antigua Obra 

Social de la CAM. 

L'última dada publicada per l'INE situa la taxa d'atur a la ciutat d'Alacant en el 19,8% 

per al mes d'abril de 2018. 

L'activitat immobiliària també forma part important de l'activitat econòmica d'Alacant. El 

mercat immobiliari és un sector que es comporta com un motor auxiliar de la indústria 

turística, no només pel seu valor econòmic, sinó també pel seu valor social com a 

generador d'ocupació. 

A Alacant són també importants les activitats administratives, afavorida per la seva 

posició de capital de la 4a província espanyola de major producció econòmica. Alacant 
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és la seu de la Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (euipo), agència 

europea per al registre de les marques, dibuixos i models comunitaris. 

La indústria ocupa al 5,7% de la població activa del municipi. Dins de l'àrea 

metropolitana, les activitats fabrils tenen gran importància en el municipi de Sant Vicent 

del Raspeig(Lloc que ha servit d'àrea d'expansió i descongestió fabril per a la capital), on 

es troba la major fàbrica de l'aglomeració d'Alacant, una fàbrica de producció de ciment 

de la multinacional Cemex. Els principals polígons industrials del municipi són el polígon 

de les Talaies, el del Pla de la Vallonga, el d'Aigua Amarga i la zona industrial de la 

Florida. 

Un dels elements punters en l'economia alacantina és el Port d'Alacant . El port es troba 

en plena fase d'expansió, amb l'objectiu de situar-se entre els 10 més importants pel que 

fa a transport de mercaderies es refereix. Actualment, unes 15.000 persones treballen 

directament o indirectament en aquestes instal·lacions. Històricament, el Port d'Alacant 

ha estat íntimament lligat al destí de la ciutat. De fet, gran part del comerç d'Alacant ha 

tingut com a punt de partida o d'arribada seu port. El moment més important d'aquest 

element es va produir al segle XVII, quan es va començar a comerciar amb Amèrica, 

arribant a convertir-se en el tercer port espanyol en importància. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

LA CULTURA CATALANA 

La cultura és una, la valenciana, que es manifesta en dues llengües (castellà i 

català). El gentilici de valencià suposava una mena de segrest col·lectiu sobre la 

vertadera significació cultural, la catalana, de la població, i això redundaria històricament 

en benefici de la ciutat de València. Si València va anar substituint el concepte de català 

pel de valencià, Alacant ho intentarà al Sud creant l’alacantí. No obstant el valencià es 

mantingut en el tracte interclasse per la burgesia. L’arribada també constant de nous 

riscs i burgesos des de classes més baixes manté la llengua latent. Com que políticament 

és incorrecte li donen un caire folklòric “coses de la Terreta” i “la millor Terreta del món”. 

El català no es parla de manera homogènia. Hi ha un estàndard necessari per a un 

ensenyament i la literatura. Però cada lloc parla la seua variant. L’AVL volia eixir al davant 

de malentesos i de polèmiques. Els blaveros no han abandonat el secessionisme, tot i 

que no tenen tanta força (hui assistim a un reviscolament a l’empara de la ultradreta i 

també en el discurs d’una bona part del PP, partit que a la seua manera havia contribuït 

a l’apaivagament del problema). L’AVL va deixar sense arguments (pseudocientífics) als 

blaveros, i més després d’iniciar acords amb l’IEC.  

La por ha sigut excusa per no implantar la llengua en amplis sectors: 

1. Litúrgia eclesiàstica (amb abandonament cada vagada major de la missa en català. 

2. Poc ús per part de polítics i autoritats autonòmiques (hui per sort això no passa, 

almenys transitòriament. Puig i part del PSPV en fan ús. Compromís. Fins i tot un 

part del PP i Podem) 

3. Societat diglòssica s’inhibeix de l’ús de la llengua pròpia pel castellà. 

Constitució: el castellà és la llengua que tots els espanyols tenen el deure de conèixer 

i el dret a usar-la. Art. 3.1. Crea una situació discriminatòria contra l’article 14 que 

proclama que ningú pot ser discriminat per raó de ... 

Llei d’Ús i Ensenyament del valencià. No es pot negar la convergència estatutària 

entre Catalunya, País Valencià i Illes Balears. Però paraules no són fets. 

Davallada general del valencià arreu del País malgrat les intermitents onades 

catalanistes o valencianistes. Interrupció oral de pares a fills. (hui hi ha una pèrdua en 

especial a les gran ciutats i al sud del País i una lleugera recuperació a les comarques 

del Nord i les Centrals) 
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Manca de mitjans en llengua pròpia. El llibre parla de l’extinta Canal 9. Hui tenim à 

Punt, com a únic mitjà en valencià. No s’ha aconseguit la reciprocitat amb TV3 i IB3 per 

por al Procés 

Acceptar la llengua valenciana (o alacantí). Relegada a material de rètols, activitats, 

carrers, aniversaris, llibrets de fogueres, algun pregó, l’himne de la ciutat i de les 

fogueres. La revalorització de la cultura pròpia és un fet nou entre nosaltres. Sense 

insistència no hi possibilitat d’educació ni de cap conreu. Al País Valencià hi ha un 

doble llenguatge: el dels gestos i el de les voluntats. Els gestos sempre volen la 

recuperació, però els fets demostren que no hi ha voluntat 

Les elits vetlen per tal de viure en la cul tura majoritària de l’Estat, perquè tothom 

l’entén, perquè hi ha més pràctica, o per inèrcia. (Cas de la Fira del Llibre en Català a 

Alacant, on potser tot no ha estat tot el transparent que hauria d’haver estat, però el motiu 

segur que és un altre) 

Als anys 80 la ciutat que arrossega un desinterès secular per la cultura. Uns 

poders institucionals que promocionen la cultura castellana però no saben on 

col·locar la catalana. 

Dir que Alacant és Catalunya (això es podia veure en pintades als carrers, hui és 

dificilíssim) provoquen inquietuds entre aquells alacantins tradicionalistes o de la fornada 

democràtica del 78 que veuen això com una amenaça, un problema molest, insidiós i 

virulent. El substrat de la catalanitat es mantindrà: costums catalans com les festes de 

Pasqua, Nadal, la mona, els vins, els dolços les caragolades, l’afecció boletaire o les 

fogueres de Sant Joan. Els alacantins només diferenciaven entre alacantins (o 

valencians) i castellans (foren de Madrid, Múrcia o la Vega Baixa). Mosatros no 

parlem valencià, parlem alacantí. Una contraposició amb València) 

La castellanització de la capital ha fet que perdés popularitat entre les comarques 

catalanoparlants, moltes de les quals han mantingut la fidelitat al cap i casal, on la 

llengua és manté més que a València. Alacant projecta la seua castellanització i 

tracta el català com un problema residual, en contradicció amb la política oficial de la 

Generalitat. Això fa que les poblacions mantinguin més relació amb Alcoi, Elx o Dénia. 

Per revertir-lo seria necessari passar de la política de subvencions a la de promoció de 

la llengua. Fins ara la promoció cultural de l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert ha 

promogut més la llengua castellana. Només la Generalitat ha realitzat una planificació 

per a la seua recuperació. 
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Per a la cultura catalana les autonomies regionals ha suposat una potenciació 

individualitzada de les seues cultures particulars, però també la desconnexió entre sí. La 

qüestió valenciana no interessa a Catalunya ni a Mallorca, no com en temps de la 

resistència antifranquista. Les reticències lingüístiques des de València cap a 

Barcelona, però també a l’inrevés. 
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A Alacant la llengua ha quedat relegada a la comunicació entre persones 

conegudes i d’edat madura. El castellà ha esdevingut la llengua no marcada de 

comunicació entre la majoria dels alacantins autòctons15.  

El fenomen de substitució del català no és únic a Alacant, es dóna al País Valencià, a 

la Catalunya Nord i Alguer. 

Procés de substitució s’inicia entre la classe dirigent a mitjans del segle XIX. La burgesia 

mitjana comença la substitució a finals del segle XIX. El castellà és llengua d’ascens. A 

començaments del segle XX substitució als barris. Es manté fort a Santa Creu, Raval 

Roig, Muntanyeta, Sant Anton  Carolines i el Pla. A partir dels anys 40 la transmissió del 

català és molt minsa. Als anys 30 desapareix el barri de la Muntanyeta (urbanització) i la 

població es disgrega per la ciutat. Sant Anton. Molts dels seus habitants són potencials 

reversibles en la recuperació del català.  

El fet que la pèrdua entre la Guerra Civil i la Postguerra dóna la Falsa sensació que la 

interrupció generacional del català es pot atribuir a causes externes (repressió 

política). Però el que hi ha realment és una simple coincidència cronològica entre 

ambdós processos, el sociolingüístic de la ciutat i el polític general.  

Coneixement i ús del valencià16 

Compressió de la llengua a Alacant ha passat del 69% al 86%.  A l’Alacantí: 

1. Coneixement oral: del 60 al 75% 

2. El parla: 26 al 30% 

3. El llegeix: 14 al 24% 

4. L’escriu: 5 al 9% 

 

Evolució de l’Ús del valencià a l’Alacantí: 

1. A casa, del 48 al 37% 

2. Amb els amics: del 35 al 26% 

3. Compres: del 47 al 27% 

                                                           
15 La difusió social de la substitució lingüística a la ciutat d’Alacant. Assaig d’una crònica. Brauli Montoya. 

1997. Treball original Alacant la llengua oculta (la interrupció de la transmissió intergeneracional del 
català a la ciutat d’Alacant. 1994 

16 Coneixement i ús del valencià. Brauli Montoya i Antoni Mas. UA. 2002 
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La planificació lingüística actual incideix positivament en el coneixement de la llengua 

però no pas en l’ús. Constatar com a la zona nord de la província d’Alacant augmenta 

lleugerament l’ús del català, mentre que a la regió d’Alacant disminueix.  

El sexe masculí supera en un punt o dos al sexe femení en totes les habilitats 

lingüístiques. Amb l’excepció dels estudiants, la qual cosa és positiva per dues raons. 1r 

perquè l’augment en el coneixement del català prové de les generacions més joves, 

i 2n perquè en aquest augment són protagonistes les dones. 

Les generacions més joves són les capdavanteres tant en el coneixement de la 

llengua com en l’ús. Si l’enquesta del 1991 donava un major percentatge per a les 

generacions majors, ha variat d’un 45% al 43%, mentre que els joves han passat 

del 34% al 39%. Les generacions més joves, en l’apartat dels fills, l’ús de la llengua 

evoluciona més positivament que en els altres àmbits generacionals.  

El professorat i altres professions similars aconsegueixen uns percentatges de 

coneixement de la llengua prou destacables, seguits de professions de nivell alt i mitjà 

i finalment la resta. això és positiu perquè són les professions més compromeses 

socialment i amb més prestigi social.  

La població forània no catalanoparlant, la majoria a les grans ciutats i els estrangers 

assentats sobretot a la Marina Alta, no troba les condicions adients per a la possible 

integració lingüística. En la comprensió tenen menys problemes els castellanoparlants, 

però en la resta d’habilitats lingüístiques els estrangers mostren similars o un punt per 

damunt sobre els castellanoparlants, la qual cosa també indica el prejudici lingüístic 

que pateix encara els castellans envers la llengua catalana. La Marina Alta ha 

experimentat un llei descens en competències lingüístiques, però donades per l’arribada 

d’estrangers massiva. En canvi comarques castellanoparlant han incrementat els seus 

competents. 

Els municipis de menys de 30.000 habitants són sempre els millor posicionats. Les 

ciutats d’entre 30.000 i 100.000 habitants amb un 28%. Alacant i Elx ocupen l’últim 

lloc en els quatre grups. A les comarques del sud, el diferent paper exercit per les 

ciutats d’Alacant i Elx pot ser primordial per a la recuperació lingüística ja que són 

antagòniques en aquest sentit. El futur dirà si l’impuls d’Elx i altres ciutats com 

Alcoi ajudarà a la normalització de les comarques del sud i contrarestar el procés 

castellanitzador de la ciutat d’Alacant.  
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La Transmissió lingüística intergeneracional17 

1. Al País Valencià el sap parlar el 54,3%. A Casa el fa servir el 31,6% 

2. A la regió d’Alacant el sap parlar el 35,2%. A casa el fa servir el 15,2% 

3. Les regions d’Alacant i Elx, que són les més urbanitzades, ocupen els dos darrers 

llocs de la classificació.  

L’ús de la llengua amb el progenitors a la regió d’Alacant és de pares a fills un 22,1%. 

De fills a pares 24,1%. A Alacant el fills parlen amb els pares en valencià són el 8,9%, 

mentre que el pares que parlen en valencià amb els fills són el 5,5%. (Elx és el 23,2 

i 19,3% respectivament). És curiós el fet que siguin els fills i no els pares qui més la 

empren. A les regions de Castelló i d’Alacant la transmissió decreix (-0’01 i -0’02), 

això sí, lleument, mentre que l’àrea metropolitana de València creix (0’02). Als Països 

Catalans el creixement és del 0’07. Les comarques on es perden efectius són la Plana 

Alta i l’Alacantí, encapçalades per les capitals provincials i la ciutat de València (que 

agrupen el 38,7% de la població del País). Paradoxalment la ciutat d’Alacant que és 

la que menys catalanoparlants té, és la que té l’índex menys negatiu de transmissió 

familiar (-0,03) i la que més catalanoparlants tenia, Castelló, la que més (-0,08) València 

(-0,037) i Elx (+0,039) 

El País Valencià guanya parlants en català 

1. Positiu a Alcoi, Gandia (comarques centrals) i València).  

2. Es manté igual a l’àrea metropolitana i regió de Castelló 

3. Perd parlants la regió d’Alacant. 

 

Saber si els territoris que creixen poden contrarestar els que perden cap a una 

revernacularització del català, on destaquen les majors ciutats i que tenen un efecte 

d’atracció i emulació al seu territori: a través dels mitjans de comunicació, la 

infraestructura educativa i sanitària, les ofertes d’oci, etc. 

Seria bo vertebrar el territori valencià per tal que les zones que empenyen la recuperació 

del català adquirissin un major protagonisme polític i econòmic sobre la resta del País 

Valencià.  

L’observatori de la Llengua de la UA el 2003 diu que s’ha incrementat el coneixement 

de la llengua, però no el seu ús, amb la qual cosa augmenta la sensació d’Alacant 

                                                           
17 La transmissió lingüística intergeneracional del català al País Valencià. Una perspectiva territorial. 
Albert FAbà i Brauli Montoya. Caplletra 53 (tardor 2012) 
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com una ciutat on no es parla el valencià. Brauli Montoya lamenta la manca de dades 

oficials. Des de 1991 no es pregunta als alacantins sobre la llengua. Llavors un 47% 

reconeixia entendre’l. 80 Mundos va vendre el 2002 un 8% de llibres en valencià i FNAC 

un 2%.  

El 10% dels alumnes ho fan en programes d’Immersió lingüística en la pública i un 

0,03% als privats. A la resta de l’Alacantí va del 10% de Sant Vicent del Raspeig al 100% 

d’Aigües.18  

Ha augmentat el nombre de parlants del valencià malgrat que el percentatge d’ús baixa. 

La dada més positiva és que l’augment es concentra en els jóvens, especialment entre 

els 15 i 24 anys. Però la xifra de coneixement del valencià no només creix a les àrees 

valencianoparlants com demostra el fet que el 15% dels villeners parla valencià.19  

Al 2015 a la província d’Alacant només el 13,7% de la població parla sempre o gairebé 

sempre en valencià20 Al 2015 per votants, el 40,3% dels de Compromís fan servir sempre 

o quasi sempre el valencià. El 31,5% dels del PP i el 30,8% dels de Cs. EU 29,6%, PSPV 

22,9% i Podem 17,4%.21 

2018 mort d’Ismael López Belda. Un gran defensor del valencianisme/catalanisme a 

Alacant22.  

El sud trenca el silenci, una campanya al Baix Segura en defensa del català duta a 

terme per l’Assemblea del Professorat de Valencià del Baix Segura, comarca 

castellanoparlant. Crítiques als qui van guanyar una plaça acollint-se a l’exempció i no 

han fet res per aprendre la llengua. Ací la Generalitat ha fet una inversió en contra 

del valencià per omissió i tot s’ha per l’esforç de desenes de professors d’Elx, Crevillent 

i també d’altres llocs del País als seus centres al Baix Segura al Vinalopó (com Elda) El 

Tempir diu que és un error ben greu pensar que tots al Baix Segura estan en contra 

de l’ensenyament del valencià i en valencià, la realitat del món laboral els fa 

despertar de l’engany. És necessari el retorn d’emissions radio-televisives en llengua 

pròpia 23.  

                                                           
18 L’observatori de la llengua pide que se incrementen las posibilidades de uso de la lengua. El País. 
08.06.2003 
19 El valencià a les comarques alacantines. Brauli Motoya. Información.22.11.2003 
20 El valencià, lejos de la ciudad. J.L. Fernández. ABC. 08.06.2015 
21 El valencià, lejos de la ciudad. J.L. Fernández. ABC. 08.06.2015 
22 L’alacantí de lletra precisa. Ismael López Belda. Per Manuel Lillo. 28.08.2018 
23 El Baix Segura: entre el ser i el no ser valencià, el sud trenca el silenci. Josep Enric Escribano. 
Assemblea del Porfessorat de Valencià del Baix Segura. 19.02.2016 
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A les autoritats civils, militars, policials o administratives d’Alacant sels acostuma a 

parlar en castellà per una mal entesa qüestió d’educació, per inèrcia. És cert que per 

viure en valencià a Alacant s’ha de nedar contra corrent perquè les marees 

t’arrosseguen indefectiblement cap al castellà, que actua com a llengua franca. Si 

ens dirigim als nostres interlocutors en valencià, podríem dur-nos la sorpresa que 

la parla més gent de la que pensem. L’habitual és passar al castellà per no tenir 

problemes. Exercir un dret que pot ser esgotador i fins i tot estrany.24 

Casal Jaume I25. Va néixer el 1997. L’elecció d’Alacant no va ser gratuïta: és la nostra 

capital del sud i, segurament, un dels indrets del país on la situació de la llengua i la 

cultura pròpies té una situació més delicada. Un punt referencial en la defensa de la 

catalanitat de les terres del sud del País Valencià. En deu anys s’han fet infinitat 

d’activitats culturals (presentacions literàries, concerts, ...) cíviques (defensa legal i social 

del valencià, contra l’urbanisme desaforat i insostenible), infantils, etc. Va tancar el febrer 

de 2008, entre més per la incapacitat de ACPV de fer front a les multes imposades pels 

repetidors de TV3 El Casal Popular Tio Cuc és una associació que neix el 2011 que 

treballa per la defensa i promoció de la llengua, la cultura, la memòria històrica i el País. 

És un espai obert a totes aquelles veus que reclamen una societat més justa i 

democràtica, on tenen cabuda diferents col·lectius i persones. El Casal Popular Tio Cuc 

s'organitza de manera horitzontal, assembleària i participativa, amb la implicació de gent 

i col·lectius molt diversos. Al Casal comptem amb activitats periòdiques, com ara les 

campanyes de promoció i defensa de la llengua, diferents cursos i tallers, a més 

d'exposicions sobre diverses temàtiques. També donem suport a altres col·lectius que 

comparteixen amb nosaltres la seua estima per la cultura popular, el valencià i la 

memòria històrica. A més, al llarg de l'any organitzem tot tipus de xerrades, passes de 

vídeo, concerts, debats, tasts de productes de la terra, etc. 

                                                           
24 Sacar el valenciano del armario. Isabel González. 11.11.2016 
25 Els Casals Jaume I són locals oberts al públic mantinguts pels socis amb l'ajut econòmic i logístic d'Acció Cultural 

del País Valencià (ACPV). Aquests casals, que funcionen com a seus d'ACPV a la població on s'estableixen, van 
nàixer el 1997 amb l'obertura del casal d'Alacant. Deu anys després, en són ja més de trenta les seus obertes. 
La seua intenció és promoure i dinamitzar la vida social, cultural i política en català arreu del País Valencià, tot 
i que també n'hi ha a la Franja de Ponent i a la Catalunya Nord. Aquests tres espais són on més està patint la 
cultura pròpia i on més desvertebrats estaven els mecanismes de cohesió cultural i social, una funció que es 
presenta com a cabdal dins dels objectius dels casals.  
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La Cívica (Alacantí). Escola Valenciana. per instar els poders públics a promoure la 

normalització del valencià al món educatiu, social, als mitjans de comunicació , a 

l’administració pública, la justícia i requerir-los el compliment de les lleis i reglaments. 

A Elx tenim l’exemple d’El Tempir, que va néixer el 1994 i gaudeix d’una gran vitalitat i 

que organitza entre d’altres coses la Trobada d’Escoles en Valencià al Baix Segura i el 

Baix Vinalopó.  

La música en valencià està obrint forat des de fa temps dins la societat valenciana. 

Són molts grups que tenen fins i tot més projecció al Principat de Catalunya però que 

guanyem molts seguidors ací a valència. (El Diluvi, la Gossa Sorda, Aspenkat, Obrint 

Pas... a Alacantins com Mugroman o la Caixa de Gel...) més enllà del folklore popular de 

“les albaes”, els pasacalles amb dolçaina i tabalet i la cançó protesta (Montllor, 

Raimon...). Alacant, tan benèvola amb la cultura dels altres, acostuma a ignorar 

amb massa freqüència la seua pròpia.26  

El regidor d’Oriola de Podem, Karlos Bernbé, deia en defensa del valencià, llengua que 

no parla: s’accepten les llengües del poder, però no la normalització de la que és 

del poble27. Abans que ell, Cayetano Portugués, de Compromís per Oriola, va exigir 

l’ensenyament i ús del valencià davant els atacs del PP28 Xavier López. Podem. 

Defensa la llengua valenciana i la d’un reglament municipal d’ús del valencià a l’estil 

de València o Elx per lluitar per la igualtat lingüística i d’ús per a l’administració i la política 

local29. 

Miquel Gil (ex Al Tall) i Xavi Sarrà (ex Obrint Pas) afirmen que el valencià està en un 

bon moment, mai havia hagut tanta efervescència per la llengua, però manca de 

visibilitat30. 

Ús del valencià a les universitats. Més preocupats per la llibertat que no per la igualtat. 

L’efecte ha estat un retrocés bastant generalitzat dels usos del valencià ha hagut lleis per 

avançar en l’ús del valencià en la docència, però no en l’ensenyament universitari, on no 

és necessària la capacitació lingüística del professorat, de l’administració o els serveis. 

D’aquesta manera la Universitat no assumeix la seua responsabilitat social de 

                                                           
26 El Diluvi que viene. Isabel González. Alicante Plaza. 14.10.2016 
27 S’accepten les llengües del poder, però no la normalització de la que és del poble. Karlos Bernabé. Per 

Antonio Trives. 09.10.2017. 
28 Compromís per Oriola exigeix l’ensenyament i ús del valencià davant els atacs del PP. 14.07.2016 
29 Xavier López. Per un acord a Alacant per la Llengua. El Temps. 09.04.2019 
30 Què ens passa, valencians?. Agost de 2013.  
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lideratge amb una proposta pròpia. L’oferta en valencià se sol contraposar a l’oferta 

del valencià a la d’anglès, però resulta que la UV és la que més ha augmentat l’oferta en 

anglès i en valencià. Els usos del valencià en la universitat no s’ha deteriorat tant 

com en el conjunt de la societat, però resta congelat, excepte en el cas de la UV31: 

1. UMH sense oferta en valencià. 

2. UPV: Del 5,1 al 6,6% 

3. UA: Del 7 al 7,3% 

4. UJI: Del 19,9 al 19,6% 

5. UV: Del 25,7 al 36,2% 

Facultats que imparteixen Filologia Catalana als diversos territoris del domini lingüístic. 

Tendència negativa imparable. I és que en el curs actual, que ja enfila la recta final, tan 

sols sis estudiants han fet primer de Filologia a Lleida. A Tarragona n’han sigut 12; a les 

Illes Balears, 14; a Girona, 18, i a Alacant, 23. Pel que fa a Barcelona, a la UAB se’n van 

matricular 11 —a més, n’hi ha 21 que cursen graus combinats amb anglès o castellà— i 

a la UB, 40, als quals encara es poden sumar els 15 de Filologia combinats amb una 

altra llengua i els tres de Lingüística i Filologia Catalana. Una xifra només millorada per 

la Universitat de València (UV) —49— i per la UOC, que n’ha comptat 

una norantena d’alumnes a distància, per bé que en aquest cas —fruit de la feina i de les 

obligacions familiars— la taxa d’abandonament és força elevada. L’èxit d’Alacant rau 

en les campanyes de promoció del grau empreses darrerament. “Calia combatre la 

desinformació existent”, exposa ella. Gran part de l’alumnat és originari de les comarques 

del Vinalopó i de la Marina Baixa, però “cada vegada en tenim més de castellanoparlants 

d’Alacant, Elx o Torrevella que comencen a percebre el valencià com una llengua de 

futur”. Un raig d’esperança, per fi. “Així com el mercat laboral és incapaç d’absorbir tots 

els graduats de Filologia Anglesa, té un dèficit evident de graduats en Catalana”, apunta 

Francés. En canvi, mentre la primera esgota —i té llista d’espera— els 100 numerus 

clausus de què disposa, la segona lluita per sobreviure. Un estudi intern de la UA situa 

Filologia Catalana com la tercera opció més recomanable des del punt de vista de 

l’ocupabilitat immediata, amb una taxa del 88,6%, només per darrere d’Enginyeria 

Informàtica i Òptica i Optometria, i clarament per davant de Criminologia o Traducció, 

                                                           
31 L’ús del valencià a les universitats valencianes. Rafael Castelló i Alfons Esteve. Revista Saó. Núm 438. 

Maig de 2018 
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dues carreres que a Alacant —en especial, al Baix Segura— podria semblar que tenen 

molta eixida32. 

 

UNIVERSITAT D’ALACANT  

La UA als anys 80 o tenia una penetració a la ciutat. Una ciutat que arrossega un 

desinterès secular per la cultura. Uns poders institucionals que promocionen la 

cultura castellana però no saben on col·locar la catalana. Va fer un pas a 

l’acostament Alacant-València amb uns encontres les primaveres de 2003 i 2004 per 

cercar la vertebració del País. La UA ha protagonitzat enfrontaments de gran tensió com 

el que protagonitzà el rector Pedreño i Zaplana. 

Alacant manté la Universitat d’Alacant, una font inestimable de poder i d’influència 

política. La creació de la UMH ha estat interpretada com una maniobra debilitadora 

del poder alacantí. La universitat ha de tenir capacitat orientadora, dialogant i no tan 

sols d’assessora. Ha de ser un lloc d’encontre. Hi ha una separació palesa entre els 

poders fàctics i la UA (el poder polític i el de la cultura) entre aquests i l’economia. 

Entre Alacant i la seua província i amb València.  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

UV entre el 1950 i 1970 era l’única que havia al País Valencià. Ací es va covar el 

moviment valencianista. Una societat sense burgesia industrial (exceptuant la minsa 

burgesia d’Alcoi). Desinformació agrària. Amb model que venia de Castella. Una societat 

aïllada de la Universitat. Manca la faena com a instrument corrector imprescindible. 

UV històricament caliu erudit sense projecció social va ser germen de moviment polític 

valencianista. Gestiona durant molts anys problemes delicats i conflictius, com ara la 

llengua. Creà l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que fins la creació de 

l’AVL ha guiat la llengua institucional. Institut Joan Lluís Vives concert cultural de totes 

les universitats del PPCC. Ha estat al darrere de plets lingüístics com l’oficialitat del 

català. 

                                                           
32 El català no té qui l’ensenye. Víctor Maceda. El Temps. Núm 1771. 21.05.2018 
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El Govern Valencià ha intentat dur el valencià als seus veïns del Carxe, però aquesta 

proposta havia estat criticada pel PP i Cs. Fins i tot el PP de la Vega Baixa s’ha mobilitzat 

contra el consideren imposició del valencià.33 

La llengua de la universitat. La llibertat d’elecció es converteix en arma de destrucció 

massiva de llengües. Una persona monolingüe en castellà no pot triar per això demanen 

que només pot usar el castellà. Estan més preocupats per la llibertat que no per la 

igualtat. Hi ha lleis per la immersió lingüística en l’educació obligatòria, però no a 

la Universitat. 

 

 

B.- ALACANT – VALÈNCIA 

 Buit de poder per la manca de capacitat d’Alacant de convertir-se en capital 

província. Manca de lideratge al Sud = rebuig al lideratge de València. 

 Alacant no té visió del País Valencià. Se sent incòmoda dins del PV 

 València ha evitat un major desenvolupament d’Alacant (p.ex. el rang del port) 

“Puta València” = viure d’esquenes i desconeixement mutu. València menysprea i 

Alacant recela. Les tensions són sempre d’Alacant envers València. Des de València 

es diu “Castelló no existeix, i Alacant està molt lluny”. El conflicte Alacant – 

València és un arma política com ho és valencià versus català. 

Rivalitat amb València. Els polítics més hàbils es deslliuren de la vella tendència de la 

província com a bloc de pressió contra València. (hui tenim la diputació d’Alacant César 

Sánchez que la fa servir com a contrapoder a Puig: han anat contra À punt, contra la 

llengua, contra el sistema educatiu proposat per Marzà, el decret de plurilingüísme, la 

Llei de Mancomunitats34... la lluita de Compromís i altres partits contra les subvencions 

a dit de la Diputació a diversos pobles (Calp, Busot, Mutxamel i la Nucia)) L’estratègia de 

César Sánchez contra el Govern no és una maniobra general del PP. El seu homòleg de 

Castelló, Javier Moliner, té una relació més amable.   

Dins d’aquest conflicte s’emmarca el cas la CEV, que ha aglutinat la major part de les 

empreses de València i Castelló, però que a Alacant es troba dividida per una 

                                                           
33 Los municipios murcianos ignoran las ayudas al valenciano que les ofreció el Consell. David Martínez. 

07.12.2016 
34 El PP recorre al Constitucional la Llei de Mancomunitats de la Generalitat. 16.01.2019 
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confederació empresarial pròpia i que compta amb el suport de la Diputació d’Alacant. 

Uns quants empresaris vinculats a la vella guàrdia de Coepa es neguen a integrar-se en 

la Confederació Empresarial Valenciana i han optat per crear la seua pròpia associació 

empresarial: Uepal. La Diputació i l'Ajuntament d'Alacant, tot dos governats pel PP, els 

empara. Coepa fou l’entitat de referència per als empresaris alacantins fins al gener 

d’aquest any (2018). Aquell dia un jutge va ordenar la liquidació de Coepa. Era el punt i 

final a una trajectòria erràtica farcida d’irregularitats. Un any abans, havia caigut la 

Confederació d’Empresaris de Castelló.35 

Necessari deixar enrere el victimisme (culpar dels pressupostos dolents a València i 

no a Madrid o al revés, depenent de qui governe). Convertir-se en capital provincial 

acceptant la conurbació amb Elx i acceptar València com a capital i centre de poder i 

relacions amb Madrid. Una manera de facilitar la relació Alacant-València és acabar amb 

les Diputacions. Convertides en contrapoder polític. 

València ha d’acceptar el pes d’Alacant-Elx al sud, però és difícil si abans Alacant no 

es converteix en el centre real de la vida polític-econòmica del Sud. Forma allargassada 

del País i orografia també són causa de la influència limitada de València sobre el 

territori. València tampoc ha menystingut Alacant. Tant PSPV com PP saben que sense 

Alacant no hi ha País (atén el turisme a la costa o l’agricultura al Baix Segura, pla 

antiriudes, projecte del transvasament del Xúquer). 

No hi ha premsa d’abast regional ni en valencià. La premsa escrita és en castellà i cada 

província té el seu referent, el Levante i las Províncias a València, Información a 

Alacant... Digital sí, La Veu del País Valencià. A més podem parlar de setmanaris en 

valencià com Saó o el Temps. 

València (anys 80) és una ciutat agrària, Tribunal d’Aigües. Una ciutat monumental 

sense vida cultural, (no és ben bé així ara) desinteressada de la seua història, farcida de 

tòpics folklòrics, que desconeix la contrada, sense una intel·lectualitat organitzada. 

Sense una burgesia industrial desenvolupada per una industrialització tardana. Aquesta 

mentalitat agrària, que té por a la innovació és la que assumeix la direcció política de la 

ciutat i del País.  

1. Ha tractat Alacant i Castelló com a zona d’expansió provincial i d’inventar una 

llengua pròpia per a evitar la interferència catalana. Poder valencià = 

                                                           
35 L’Alicantón empresarial. Violeta Tena. El Temps. 22.10.2018 
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anticatalanisme. Però el seu pes econòmic és considerable, no es pot comparar 

al d’Alacant ni de bon tros.  

2. Mentrestant Alacant ha perdut la iniciativa sobre la seua província. Alacant no 

ha estat una ciutat agrària, ha viscut del comerç i va ascendir gràcies a la desfeta 

del Regne de València. Ha menystingut sempre el sector agrari i la vida rural 

(frases com “pareix del Bacarot” o “com si fores de l’Alcoraia” o “sembles de 

l’Horta” o “són de poble” si no sintonitzes amb l’ideari de la ciutat, “pareix d’Elx”) 

3. Elx representa el competidor potencial al sud del País Valencià. Ciutat agrícola, 

industrial i més fidel a les tradicions pròpies (llengua i cultura). Sintetitza millor el 

sud valencià que no pas Alacant. 

4. Alacant i València s’assemblen  en la manca de projecció  política, social i 

cultural sobre l’àrea geogràfica que l’envolta. Alacant no va més enllà de 

l’Alacantí, Alt i Mitjà Vinalopó 

 

AP7. Renovació de la concessió per part de Zaplana va ser mal vist, com un problema 

de comunicació cap al nord de la província i València. Manca de sensibilitat envers la 

vertebració del País. Alacant té eixida cap a Múrcia i Madrid, però cap a València es fa 

per una cara autopista o fent servir les autovies d’interior (Alcoi o Font de la Figuera). 

Sempre entrebancs: València = semàfor d’Europa fins als anys 60-70. Es tallava la ruta 

de França a Múrcia. (Hui en dia mantenim la polèmica per l’AP7 i l’Eix Mediterrani. Un 

coll d’ampolla entre la Marina Alta i la Safor N332. Entre Dénia-Oliva-Gandia, allunyats 

de les grans infraestructures. També demanen un tren amb València que arribi per la 

costa fins a Alacant (FEVE Alacant-Dénia))36 Aquesta dificultat es reprodueix en les 

comunicacions amb Catalunya. Connexió ferroviària de l’Eix Mediterrani i carreteres 

(només hi ha autopista entre Castelló i Tarragona). 

Mentre Castelló enllesteix les connexions d’alta velocitat amb València i Madrid i els 

empresaris exigeixen finalitzar la vertebració entre Alacant i Barcelona, Elx, la tercera 

ciutat del País, queda aïllada del corredor mediterrani. A més, la idea exposada pel PP 

de connectar Alacant amb Elx amb l’aeroport a través de l’aeroport amb un tramvia, està 

aturada (amb una proposta per comunicar Alacant i Múrcia passant per Elx). Adif està a 

punt de connectar amb ample internacional electrificat Múrcia i Sant Isidre (Alacant)37. 

                                                           
36 Els agreujats de l’AP-7. Violeta Tena. El Temps. 26.06.2018 
37 Elx queda aïllada del corredor mediterrani. Menuel Lillo i Usechi. El Temps. 04.04.2017 
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C.- ALACANT – MÚRCIA 

 Interessos comuns 

 Múrcia inclosa dins del PV? 

 Unitat de fons més enllà de la llengua? 

 

L’Horta de Múrcia i Cartagena presenta el català fossilitzat en cognoms, rètols i noms 

de llocs. El retrocés del català continu. De Múrcia i Cartagena desapareix a finals del 

segle XVII38. A Oriola i Elda vers el segle XVIII, en canvi es produeix una introducció al 

Carxe durant el segle XVII i XVIII per despoblament i ocupació posterior de vinyataires. 

Hui viuen unes 200 persones valencianoparlants. 

Múrcia no té problemes lingüístics (tampoc al Carxe, que accepta la llengua però no la 

potencia) però sí culturals. En l’actualitat la Generalitat Valenciana ha intentat en diverses 

ocasions portar l’ensenyament del valencià a aquesta zona. Al 2016 l’AVL va ofertar 

potenciar el valencià i classes a el Pinós, Jumilla, Abanilla i Yecla. Només Yecla va 

contestar afirmativament i fa classes de valencià a Yecla, no al Carxe39. Aquesta 

proposta havia estat criticada pel PP i Cs. Fins i tot el PP de la Vega Baixa s’ha mobilitzat 

contra el consideren imposició del valencià.40 Pels cursos de l’AVL a Yecla, realitzats a 

la Universidad Popular, fa 10 anys que funcionen els cursos en valencià i han passat 360 

persones. C9 i TV3 es van veure amb normalitat per molts murcians. (Matas m’ho deia) 

El Sud del País Valencià és de cultura catalana però vehiculada tant en català com en 

castellà. Múrcia ha intentat influir en el País Valencia amb idees com el Sureste de 

España o la denominació Levante per a referir-se al País Valencià + Múrcia. Atansar-se 

a la població castellanoparlant del sud. Però aquests no mostren un rebuig frontal al 

valencià. Caja de Ahorros del Sureste de España + suport de Madrid + penetració de la 

Verdad de Murcia a Alacant = vella aspiració de Múrcia d’eixamplar l’extensió de la seua 

economia, reforçada pel franquisme per esquarterar el País Valencià. Però Alacant 

mirava cap al Nord. 

                                                           
38 Agustí Ventura i Conejero. Lluita de llengües al sud del País Valencià i Múrcia. Serra d’Or (agost de 

1974). 
39 En Murcia quieren hablar valenciano. Miquel Hiernandis. 21.02.2016 
40 Los municipios murcianos ignoran las ayudas al valenciano que les ofreció el Consell. David Martínez. 

07.12.2016 
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Emigració de murcians benestants a la ciutat d’Alacant. Molts murcians veuen atractiva 

la cultura catalana de la muntanya alacantina. Molts murcians formen part de la nostra 

vida cultural i política. Josévicente Mateo (Jumella), Zaplana (Cartagena) 

Múrcia com a part de la Comunitat Valenciana, fins i tot canviant el nom (com p.ex. 

Comunitat Mediterrània) (això no ho veig ni m'agradaria. Acabaria per ensorrar el 

valencià i més vist com actuen envers la diversitat valenciana i catalana. Tampoc veig 

que hagi de ser un gran benefici econòmic. Múrcia la manté una relació econòmica amb 

el País Valencià sense pertànyer al País Valencià, a més tenim l’exemple d’Alacant o 

altres zones econòmiques del País.) Un ordre nou economicocultural mediterrani no es 

pot fer d’esquenes a Múrcia. 

 

 

ALACANT HUI 

 

Alacant manejarà el seu municipi. El poder superior radica a València i, en alguns casos, 

a Madrid. El poder de les diputacions provincials encara és considerable, però no 

es pot considerar estrictament alacantí. Això fa que l’alicantinisme es mantingui latent 

enfront València. Alacant podria qüestionar en un futur la seua continuïtat al País 

Valencià, però no saben quina resposta podria obtenir en la seua província. 

La diputació d’Alacant César Sánchez que la fa servir com a contrapoder a Puig: han 

anat contra À punt, contra la llengua, contra el sistema educatiu proposat per Marzà, el 

decret de plurilingüísme, la Llei de Mancomunitats41... la lluita de Compromís i altres 

partits contra les subvencions a dit de la Diputació a diversos pobles (Calp, Busot, 

Mutxamel i la Nucia)) L’estratègia de César Sánchez contra el Govern no és una 

maniobra general del PP. El seu homòleg de Castelló, Javier Moliner, té una relació més 

amable.   

Alacant menfotisme o adaptació. Ciutat vulnerable i orgullosa. Ha jugat la basa de 

l’antivalencianisme (hui des de la Diputació i l’ajuntament), de l’antiblaverisme, de 

l’espanyolisme (això sempre, el color del castell, la denúncia als organitzadors de la 

Plaça del Llibre, la Cívica, de catalanistes i independentistes), de l’alicantinisme i fins tot 

no ha sigut bel·ligerant amb el catalanisme (hui recordem a Barcala a l’acte de la 

                                                           
41 El PP recorre al Constitucional la Llei de Mancomunitats de la Generalitat. 16.01.2019 
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commemoració de la Generalitat valenciana i el joc de les banderes amb Torra de 

convidat). No va fer guerra de la denominació del País o del blau de la senyera o sobre 

el problema lingüístic (ara ha canviat la perspectiva davant el discurs del Procés) 

La crisi que va haver-hi al PP entre campsistes (V) i zaplanistes (A) té a veure amb la 

vella hostilitat entre Alacant i València. La mateixa que va tindre també el PSPV (hui en 

dia entre Franco un autèntica contrapoder provincial al PSPV i Puig) 

La casa de les Bruixes símbol del poder de la Generalitat a Alacant. Els alacantins, 

instal·lats en un alicatinismo ploraner del València ens roba. Ens passa amb 

València el que als il·licitans amb Alacant42. Puig va prometre una mena de 

bicapitalitat que no ha arribat. A puig l’ha passat com a Cánovas del Castillo, va arribar 

al poder ambicionat ser el restaurador de la nostra grandesa i va acabar essent un bon 

administrador de la nostra decadència. Siga per l’agenda de Puig o per la manca de 

pes específic dels polítics alacantins, el poder valencià se sent poc ací. Els 

consellers Alcaraz o Rafa Climent no han aconseguit capgirar aquesta percepció d’un 

Consell llunyà. Projectes zombi que no han arribat mai com l’Agència Valenciana de la 

Innovació43  

Durant els anys del Botànic, s’ha hagut de pagar deutes, multes i condemnes per 

l’activitat del PP que sobrepassen els milions d’euros i que han llastrat l’activitat 

econòmica del Govern. En alguns casos a la província d’Alacant (Colossos de Benidorm). 

Alguns involucren a l’actual candidata popular Isabel Bonig. Poden arribar als 216 

milions d’€. (Aeroport de Castelló, Terra Mítica, Fòrmula 1, Ciutat de la Màgia, de les 

Llengües, el museu de la FIFA, el palau de congressos d’Alacant (53 milions i despesa 

anual de 350.000€) i dos recintes a Torrevella i el centre cultural de Benidorm (19 

milions + 11 més que haurà de dedicar el Consell)44. Recordar la corrupció que va 

tombar a Castedo a Alacant o del l’expresident de la Diputació José Joaquín Ripoll. 

Durant aquest període tant el PSPV com Compromís han viscut casos investigats per 

corrupció o si més no manca de transparència. A Alacant destaca el cas de la Fira del 

Llibre en Valencià, on la Cívica i Compromís han estat en entredit per irregularitats, no 

denunciades penalment, sobre com es va dur a terme la concessió de l’activitat45. També 

                                                           
42 Pablo Sánchez Chillón. La casa de las Brujas. Opinió a Alicante Plaza. 13.01.2019 
43 Pablo Sánchez Chillón. La casa de las Brujas. Opinió a Alicante Plaza. 13.01.2019 
44 La llum al final del túnel. Sobre la Ciutat de la Llum. El Temps. 13.02.2018 
45 El Govern del PP d'Alacant es nega a subvencionar una activitat de promoció del valencià. El Temps. 

31.10.2018; Bellido reconeix errades en la Fira del Llibre però reitera que fou legal. 31.10.2018; Alcaraz 
se desentiende del caso de nopotismo de Compromís en Alicante. 05.01.2019 
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està el cas de la Diputació de València. Finalment la Plaça del Llibre es duu a terme amb 

la faena de la Cívica, la Generalitat Valenciana, Fundació Full, Acció Cultural o l’IEC. 

L’ajuntament d’Alacant no participa ni per a homenatjar al poeta Lluís Alpera, mort 

recentment. Els llibres són ofertats pel Gremi de Llibreters Independents de les 

Comarques Alacantines i la llibreria 80 Mundos46.  

El Govern PSPV-Compromís-Guanyar a Alacant no va acabar bé a Alacant. 

Diferències i baralles no van dur a aprofitar la legislatura i el PP amb Cs i trànsfugues va 

fer-se amb el poder després d’una moció de censura contra Echávarri. Natxo Bellido 

de Compromís i Xavier López de Podem aposten per reeditar un nou tripartit amb el 

PSPV. Però el PSOE es troba en una lluita interna pel poder entre el sector liderat per 

Franco (Sanchista) i el de Puig (Díaz)47. Rubén Martínez Dalmau, candidat a la 

Generalitat per Podem diu que el PSOE no va entendre que es trobaven davant d’un nou 

model48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Alacant consolida la Plaça del Llibre. El Temps. 25.02.2019 
47 L’esquerra alacantina vol recuperar l’ajuntament. Manuel Lillo. El Temps. 20.01.2019 
48 Podem es presenta a Alacant amb l’objectiu d’aconseguir una transformació política i social a la ciutat 

i comunitat. 09.02.2019 
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RADIOGRAFIA ACTUAL49 50 51 52 53 54 55 

1. Societat alacantina deprimida.  

2. Enfonsament de la CAM, ara rep el Banc Sabadell,  

3. Els impagaments de la patronal Coepa que va precipitar la patronal Cierval, la 

Cambra de comerç alacantina va entrar en fallida.  

4. L’Hèrcules i l’Elx endeutadíssims i en segona B. El greuge inversor envers València 

5. La Ciutat de la Llum que ara sembla sortir a la llum amb la instal·lació del Districte 

Digital. Amb deute gestionat amb mà dura per la UE que va donar un aval i que 

obliga a subhastar el complex a excepció d’alguns edificis i amb el qui el Botànic va 

negociar un acord més favorable. Les ofertes no arriben al 50% dels deutes. 

6. El turisme ha deixat de crear llocs de treball, i el que genera és precari. 

7. El 15% de les famílies alacantines no tenen ingressos i la taxa d’atur és molt alta 

8. Baix Segura: economia submergida, atur molt alt, urbanització excessiva de la cosa, 

poca protecció dels espais mediambientals, tram AP7 entre Múrcia i Alacant 

sobresaturat... 

9. Ciutat sobredimensionada pels casos de corrupció estructural (Casos 

majoritàriament del PP que han esguitat a la província, Diputació, Ajuntament 

d’Alacant) 

10. Relacions amb Enrique Ortiz del PSPV i PP. Des dels temps del PSOE, passant 

pel PP, el tripartit i de nou el PP, l’ombra del constructor, directiu de l’Hèrcules, etc, 

d’Ortiz és omnipresent.  

11. Insignificança de la ciutat per al PSPV. 

12. Un PP que es vanagloria de no fer servir el català (Julio de España)  

13. Mala sort amb els polítics municipals que han entès el govern com un ofici interí 

i molt lucratiu a curt termini, mers gestors administratius. Veuen la política com un 

negoci més que com un acte d’amor per la ciutat. NO passarien un filtre en un 

examen d’alacantinitat 

                                                           
49 Podem es presenta a Alacant amb l’objectiu d’aconseguir una transformació política i social a la ciutat 

i comunitat. 09.02.2019 
50 Podem es presenta a Alacant amb l’objectiu d’aconseguir una transformació política i social a la ciutat 

i comunitat. 09.02.2019 
51 L'alternativa d'Ortiz continua funcionant. Hèrcules. El Temps. 02.05.2017 
52 Alacant. El Temps. 24.04.2018 
53 Alicante no tiene quien la quiera. Isabel González. 04.05.2018 
54 Més alacantins i menys polítics. Isabel González. Alicante Plaza. 22.02.2019 
55 Alicante afrontará en este mandato sus grandes proyectos urbanísticos. Sergio Sampedro. El Mundo 

Alicante. 23.04.2019 
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14. Alacant amb complex d’inferioritat: 

15. Menysprea els seus senyals d’identitat cultures i lingüístics 

16. Injusta amb la Memòria Històrica. 

17. Va permetre partir per la meitat el palauet Casa Alberola per un edifici anodí. 

18. Ciutat marítima que ha deixat morir el port pesquer fins a reduir-lo a un simple 

reclam turístic 

19. L’Horta només creixen xalets adossats 

20. Desenvolupament de la Indústria. Proposta de Compromís56: 

a. Alacantí. Sector Arts Gràfiques 

b. Baix Vinalopó. Sector del Calcer  

c. Vega Baixa. Sector Alimentació 

d. Vinalopó Mitjà. Sector de la Pedra Natural 

e. Alt Vinalopó. Sector Energia 

f. Alcoià. Sector dels envasos, embalatges i el joguet 

g. Comtat. Sector del tèxtil 

21. Gratuïtat de l’AP7 (un dia diuen que sí, l’altre que no) 

22. Coll d’ampolla N-332 Pego-Oliva 

23. Desdoblament de la N-332 a l’alçada de Torrevella.  

24. Rodalies amb Múrcia-Elx-Altet 

25. Rodalies Torrevella-Oriola 

26. Interconnexió de les Dessaladores al Baix Segura. 

27. FEVE Alacant-Dénia-Oliva-Gandia 

28. UEPAL contra CEV 

29. Pla General urbanístic d’Alacant fa 30 anys que està fet i ningú l’ha modernitzat per 

fer front a les necessitats actuals. 

30. Catàleg de Proteccions. Guanyar no va poder aprovar el seu projecte al rebutjar-lo 

PP, Cs i els trànsfugues. Mentrestant centenars d’edificis es troben en perill de 

desaparèixer per manca de protecció. Una arquitectura que dóna fesomia pròpia 

als barris. Més de 800 fitxes entre immobles i elements del paisatge. L’anterior és 

de 1987. Barcala critica la anca d’una memòria de viabilitat econòmica, tenint en 

compte que és el responsable d’indemnitzar. 

31. El Parc Central de l’AVE. Encara una incògnita, amb un pla presentat pel Consell 

de Ministres i que l’ajuntament del PP es nega a signar per no recollir alguns 

                                                           
56 Compromís pretende crear 20.000 empleos al año en Alicante con su Plan A. La Vanguardia. 

23.04.2019 
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compromisos com la construcció d’una estació intermodal i el soterrament complert 

de les vies. Mentrestant l’ajuntament pot anar pensant en la urbanització de la zona. 

32. Via Parque. Encara que és una faena de la Generalitat, l’ajuntament també pot anar 

fent treball. A més és una obra que pot resultar clau per a la vianalització de 

l’Explanada.  

Pressupostos 2019: El País Valencià obté un millor finançament, però Alacant resulta 

perjudicada malgrat créixer en un 34%. La inversió queda a 135€ per persona de la 

mitjana espanyola, i a 200 milions d’euros del que hauria de rebre segons el pes 

poblacional. Podem, Compromís i fins i tot alguns socialistes en contra. Mònica Oltra: és 

com si no contàrem a 400.000 valencians. Ignasi Candela exigeix una injecció extra de 

229 milions i reclamen inversions en el tren de la costa Gandia-Oliva-Dénia, el rodalies 

Alacant-Múrcia. Mireia Mollà: som el 3,9% i rebem com si fórem el 2%, en concret 

242,36 milions dels 471,8% que tocaria per població. Compromís ha organitzat un 

front comú amb les patronals i associacions comercials i empresarials del Sud 

(col·laboració diuen els empresaris) per millorar els pressupostos. Pot consolidar les 

bones expectatives de Compromís al Sud on se’ls associa sobretot amb la defensa de la 

llengua. El fet que molts socialistes s’hagen sumat pot erosionar el PSPV-PSOE57. 

Podem insta a modificar l’Estatut per protegir la relació entre població i finançament58.  

Podem vol modificar la llei electoral per tal de crear circumscripcions úniques per 

autonomies i així donar a cada província el pes que li correspon per població al Senat. 

Els vots del alacantins valen 3 vegades menys que els de castellonencs i 11 vegades 

menys que els d’un senyor de Palència59. 

El 2015 es va trencar el bipartidisme polític del País (i a Espanya) Compromís, Cs, 

Podem= situar l’eix de nou entre dreta i esquerra. Procés = eix espanyol o separatista. 

Compromís i molt allunyada ERPV, vorem que hi ha amb DV, són els partits que 

mantenen la flama autonomista, regionalista i nacionalista. Dins de Compromís però 

conviu el nacionalisme del Bloc amb el regionalisme no nacionalista d’IPV i els Verds 

 

 

                                                           
57 Compromís, objectiu Alacant. Moisés Pérez. 26.01.2019 
58 Podem es presenta a Alacant amb l’objectiu d’aconseguir una transformació política i social a la ciutat 

i comunitat. 09.02.2019 
59 Podem es presenta a Alacant amb l’objectiu d’aconseguir una transformació política i social a la ciutat 

i comunitat. 09.02.2019 
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LES PROPOSTES DE CARA A LES ELECCIONS DE 2019 PER PART DELS 

CANDIDATS A CORTS PER ALACANT.60 

La retransmissió del Castelló-Hércules per À Punt va general fortes crítiques per la 

manera com es va festejar el gol del Castelló i la sequedat del de l’Hércules. Sentiment 

de greuge. Un sentiment antic a Alacant i la Vega Baixa 

Compromís i Podem recorden el desequilibri en inversions d’Alacant. Dalmau de fet 

afirma que es deu a la centralització econòmica, demogràfica i política al voltant de 

València. Vox afirma que la província sempre ha estat el cap de turc en el repartiment de 

poder. El PSPV en canvi parla de correcció del desequilibri.  

En 1995 el socialista Antonio Fernández Valenzuela va liderar un Consorcio para la 

Promoció del Sureste al que es van sumar diverses cambres de comerç. Una entitat que 

buscava la unió d’Alacant, Múrcia, Almeria i Albacete. Una idea sorgida en temps de la 

dictadura des de Múrcia, el surestisme, amb el vistiplau del franquisme. 

Císcar PP: Cal una connexió en Alta Velocitat de les tres capitals (Alacant-Castelló en 

menys de 2 hores). Bonig vol que la Conselleria de Turisme vaja a Benidorm 

Quiles Cs: demana acabar el TRAM a Alacant i actualitzar el Pla Hidrològic Nacional 

Dalmau Podem: Xarxa de trens  de rodalies i connexió amb l’aeroport i el reequilibri del 

territori segons la realitat demogràfica. 

Mas Compromís: condicionar el suport al PSOE a Madrid a un pla d’inversió que arribin 

a Alacant. 

Vega Vox: Alacant té una identitat pròpia i per això hauria de ser independent i mentre 

existeixi l’autonomia crear una llei de finançament provincial equitativa.  

Sánchez Soler conclou que els alacantins tenen una certa postura victimista. Si tot el 

que ens passa es culpa del veí, sembla que no tinguem res a arreglar nosaltres mateixos.  

 

 

 

 

                                                           
60 Como combatir la desafección de Alicante hacia Valencia. Rafa Burgos. 09.04.2019 



55 
 

         
         
Llorenç Carbonell i Santacruz  PRRS 1931 1934      
Alfonso Martín de Santa Olalla y 
Esquerdo  ? 

1934 1936 
     

Llorenç Carbonell i Santacruz  IR 1936 1936      
Rafael Millá Santos  PCE  

1936 1937      
Santiago Martí Hernández  PSOE  1937 1938      
Àngel Company Sevila  FAI 1938 1939      
Ramón Hernández Fuster  PSOE  1939 1939      
Ambrosio Luciáñez Riesco   1939 1942      
Román Bono Marín   1942 1946      
Manuel Montesinos Gómiz   1946 1949      
Francisco Alberola Such   1949 1954      
Agatángelo Soler Llorca  1954 1963      
Fernando Flores Arroyo   1963 1966      
José Abad Gosálbez   1966 1970      
Ramón Malluguiza Rodríguez de 
Moya   

1970 1973 
     

Francisco García Romeu   1973 1976      
José Manuel Martínez Aguirre   1976 1977      

Ambrosio Luciáñez Piney  

 1977 1979 
 

Josep Lluís Albinyana Olmos  

PSPV juny 1978 
desembre 
1979 

Pascual Coloma Sogorb   1979 1979      

José Luis Lassaletta Cano  

PSPV-
PSOE  

1979 1991 
 Enric Monsonís Domingo PSPV desembre 1979 

desembre 
1982 

         Joan Lerma i Blasco PSPV desembre  1982 juliol 1995 

Ángel Luna González  

PSPV-
PSOE  

1991 1995 
     

Luis Díaz Alperi  PP 1995 2008  Eduardo Zaplana Hernández-Soro PP juliol 1995 juliol 2002 
         José Luis Olivas Martínez PP juliol 2002 juny 2003 
         Francesc Camps i Ortiz PP juny 2003 juliol 2011 
Sonia Castedo Ramos  PP 2008 2014  Alberto Fabra Part PP juliol 2011 juny 2015 

Andrés Llorens Fuster (interí) PP 2014 2015      
Miguel Valor Peidró  PP 2015 2015      

Gabriel Echávarri Fernández  

PSPV-
PSOE  

2015 2018 
 Joaquim Puig Ferrer PSPV juny 2015  

Eva Montesinos (interina) 
PSPV-
PSOE  

2018 2018 
     

Luis José Barcala Sierra  PP 2018        
 

 
 


