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Aquelles velles manises blanques, de cal·ligrafia valenciana, col·locades 

en les façanes de les cantonades  estratègiques, sempre van despertar la 

sorpresa de molts escolars a qui havien ensenyat, entre himnes exòtics 

amb històries d’herois castellans, que érem situats al Levante o al Sud-est. 

Marià Sánchez Soler, 
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La ciutat actual, edificada, crescuda i desfigurada sobre aquell Alacant 

sentimental, que encara es resisteix a desaparèixer, és però un organisme 

viu i cobejat, en què tants espavilats han inventat teories, han muntat 

«surestes» delirants, i s'han omplert les butxaques des talaies 

conquistades amb sigil de mercaders.  

Marià Sánchez Soler, 
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Pròleg 

He decidit deixar per títol ‘Suretismo’, en castellà, per deixar palesa que 

l’entelèquia que suposava la invenció d’una nova regió, havia de dur també un 

nom sense traducció en valencià, ja que en el fons, el moviment suretista 

amagava un ideari espanyolista, tradicionalista contrari a la idea de País 

Valencià, com també passaria amb el terme ‘Levante’, o l’‘alicantonalismo’ i 

també, segons el seu ús, l’’alicantinismo’.  

És un moviment semblant als que es donaren arreu dels Països Catalans: el 

gonellisme a les Illes Balears, el leridanisme a Catalunya, el blaverisme a 

València, o més modernament el facaisme (o lapaisme) a Aragó o Tabàrnia de 

nou a Catalunya. Moviments que volien dividir per afeblir les opcions polítiques 

i/o lingüístiques arreu d’eixe territori. Uns moviments que han gaudit d’una 

acceptació per part de la premsa i poders públics castellanocentristes, i no 

perquè hagen donat sempre un suport explícit (excepte en el cas del blaverisme 

i dels facaisme), sinó per haver fet d’altaveus d’aquestes alternatives i, com s’ha 

demostrat en diverses ocasions, finançats per mantenir les seues activitats en 

pro d’unes determinades ideologies. 

Aquest treball podem dividir-lo en dues parts, el ‘Suretismo’ pròpiament tal i 

com se’m va encomanar, i l’‘alicantinismo’ que per a mi no deixa de tindre la 

mateixa intenció respecte a les comarques del sud valencià, la seua secessió del 

País Valencià.  

En parle dels seus processos, els d’ahir i els de hui, parle del cas del Baix 

Segura i el panmurcianisme, i intente parlar també de la relació entre les 

províncies de Múrcia i Alacant, i d’eixe Sud-est, que és real, existeix però que no 

és suficient com per separar les comarques del sud valencià de la resta del País.  

Com sempre agrair-vos la vostra lectura i opinió. He aprés moltes coses durant 

la realització d’aquest escrit, extens aquesta vegada, i això sempre s’ha d’agrair. 

Sigueu indulgents i llegiu-lo amb la ment oberta. 

Salut companys. 
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Context històric 

Espanya és pura marqueteria, superestructura imposada per conveniències 

estratègiques, enllaços dinàstics i un cert principi de croada divina que de tant 

en tant es reitera i s’actualitza1. La política implanta pobles i modifica els 

existents. Un destí col·lectiu resultat de coaccions i exaccions, d’obligacions i 

deures rarament pactats amb plena responsabilitat. Les colonitzacions, de la mà 

dura dels vencedors són fruit de la violència, l’acceptació dels subjugats.  

El Regne de València és un dels raríssims casos de construcció d’un Estat 

europeu nou amb data de naixement. No es tracta d’una evolució interna d’una 

societat, ni era la intenció dels nous pobladors cristians fóra aquesta. En la 

disputa entre Aragó i Catalunya per l’annexió de les noves terres el rei va decidir 

fundar una entitat política nova i autònoma reforçant així el seu propi poder. Un 

territori poblat amb catalans sobretot i aragonesos, occitans, navarresos i d’altres 

llocs, també castellans.  

La repoblació dels espais buits de moriscos es va fer amb gent de Múrcia i 

Castella. No serà una ratlla la divisòria política ni identitària: els valencians de les 

comarques castellanoparlants no s’han autoanomenat mai de manera diferent a 

valencians, però inevitablement hi ha connotacions ètniques diferencials. Entre 

els segles XVI i XVIII l’arribada de castellans al litoral valencià és continu, però 

son assimilats per la cultura i llengua valenciana.  

La Guerra de Successió va significar una gran destrucció per al País, que es 

lliura després de la batalla d’Almansa (25 d’abril de 1707) sense a penes cap 

resistència (llevat del cas d’Alacant com a principal ciutat). El castellà arribarà al 

poble com a llengua escoltada, en el teatre, la llengua del senyors, dels jutges, 

dels militars i de la predicació i l’oració. Hi haurà la intenció política de reduir l’ús 

de la llengua valenciana. 

La divisió provincial del 1833 afegirà un element nou, i crucial, en aquest procés 

de destrucció de la consciència i existència del Regne: la inexistència d’un nom 

comú substituït pel de tres noves províncies. Els espais provincials els va 

convertir molt ràpidament en terreny de joc privilegiat de les oligarquies urbanes 

                                                             

1  Seria el cas actual de Vox o del PP de Pablo Casado.  
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i comarcals, que articulen l’expressió i defensa dels seus interessos a l’entorn de 

les tres capitals on es concentra el poder polític, la premsa, la coordinació, la 

direcció dels partits, la organització del caciquisme, els governadors civils, els 

caps militars, l’audiència, les delegacions dels ministeris i les diputacions, amb 

les seues infinites possibilitats de mercadeig electoral i d’influències2.  

La creació de les províncies va separar àrees geogràfiques de territori afí, amb 

el que guardaven gran homogeneïtat. Alacant, situada en la zona meridional de 

l’antic Regne de València, terra de cruïlles, no ha pogut eludir la influència de les 

regions i províncies amb les quals limita. La provincialització atacà i destruí 

l’estructura orgànica dels pobles alacantins, la comarca. Un nord que mira a 

València, un sud en connexió directa amb Múrcia i a l’oest una comarca, afegida 

el segle XIX, una terra de transició que no és encara la Manxa perquè aquesta 

comença a Chinchilla de Monte-Aragón. Alacant existeix perquè és un fet 

administratiu3. Viu en l’autocomplaença i no se sent embarcada ni compromesa 

amb la resta de la província. Alacant queda tan lluny! Cau fora de l’òrbita 

d’influència de València i un valencià d’Alacant, Monòver o Elx, comença a ser 

gairebé exclusivament alacantí.  

La divisió provincial del 1833 va inspirar la identitat alacantina, que es va veure 

a més reforçada amb la creació de la Diputació Provincial d'Alacant. Aquest fet 

històric cobra enorme transcendència, perquè explica el sorgiment d'un 

cantonalisme alacantí actiu especialment durant els anys de la Transició. 

L’operació va resultar tan eficaç que ara n’hi ha, cal dir-ho, una resistència 

                                                             

2  Joan Francesc Mira. La nació dels valencians. Editorial Pòrtic. Barcelona, 2015. (Primera edició 1997)  

Joan Francesc Mira i Casterà (València, 3 de desembre de 1939) és un escriptor, antropòleg i sociòleg valencià. És soci 
d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, un dels 
fundadors i expresident d'Acció Cultural del País Valencià. Des del 1991, és catedràtic de Filosofia i lletres a la Universitat 

Jaume I de Castelló de la Plana, on desenvolupa la seua tasca docent. En l'àmbit polític, és simpatitzant i va ser candidat 
del Bloc Nacionalista Valencià els anys 2000 i 2003. Al voltant de la temàtica valencianista i històrica cal destacar les seues 
obres Crítica de la nació pura (1984), que discuteix el concepte de nació, Sobre la nació dels valencians (1997) i Els Borja: 
família i mite (2000). 

3  Josevicente Mateo i Navarro (Jumella, Múrcia, 1931 - 2001) fou un polític i escriptor valencià. El 1966 fou un dels 

fundadors del Club d'Amics de la UNESCO, que ha presidit des del 1972 fins al 1978. Alacant a part, assaig polèmic 

analitzant la posició d'Alacant al País Valencià no va agradar ni als catalanistes ni als seus detractors.  va fundar la Junta 
Democràtica del País Valencià a Alacant. Posteriorment formà part de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País 
Valencià a Alacant. Fou en l'àmbit provincial el primer interlocutor davant els poders fàctics (militars, governador, alcaldes) 
i de la Junta d'Oposició Democràtica, raó per la qual fou detingut dues vegades. A les Eleccions Generals espanyoles de 

1977 fou escollit senador independent dins del PSOE per la província d'Alacant. De 1977 a 1979 fou vocal de la Comissió 
Especial dels Drets Humans del Senat d'Espanya. El 1978, però, abandonà el PSOE i va ingressar al PCE. Fou candidat del 
PCE al Senat per Alacant a les Eleccions Generals espanyoles de 1979, però no fou escollit. Va deixar la política activa tot i 
que a les Eleccions Generals espanyoles de 1986 fou candidat d'Esquerra Unida del País Valencià al Senat per Alacant, i 
tampoc fou escollit. 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/1991
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_Jaume_I
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_Jaume_I
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castelló_de_la_Plana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Polític
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bloc_Nacionalista_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_generals_espanyoles_de_2000
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_a_les_Corts_Valencianes_de_2003
https://ca.wikipedia.org/wiki/Valencianisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Història
https://ca.wikipedia.org/wiki/Crítica_de_la_nació_pura
https://ca.wikipedia.org/wiki/1984
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nació
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Taula_de_Forces_Polítiques_i_Sindicals_del_País_Valencià
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generalitzada a la recomarcalització. La província, les diputacions, es veuen 

reforçades per la Constitució i són contrapesos o bastides als governs 

autonòmics o centrals, segons el cas. 

Fuster deia que tota comunitat mitjanament sana manté, per damunt o per sota 

dels seus antagonistes interns, uns nexes de solidaritat bàsics, gràcies als quals 

continua afirmant-se en ella mateixa i és ella mateixa. Ací, però, aquests nexes 

són febles, s’esvaeixen, corren fins i tot el perill de trencar-se. Si en algun punt 

coincideixen plenament el valencianisme blaver i el valencianisme crític és en 

aquest: que no hi ha prou unió valenciana, i que no hi ha prou unitat del poble 

valencià. Ortega i Gaset parlava d’una Espanya invertebrada (i dins un País 

Valencia invertebrat). 

Des del País Valencià es van donar suport a les diferents opcions de poder que 

es projectaven des de Madrid o cap a Madrid. Tota subversió recurrent és reflex 

de processos generals espanyols, no iniciatives valencianes específiques i 

autònomes, i cada protesta o proclama està indefectiblement amarada de 

patriotisme espanyol.  

Rafael Ninyoles4 parla a la seua obra ‘El País 

Valencià a l’eix mediterrani’ a finals dels 80 que el 

despoblament de l’interior d’Espanya té sis punts 

d’atracció situats al litoral i la capital en raó d’un 

aprofitament més racional dels recursos naturals 

sobre la base de les economies externes. Un d’ells és 

l’àrea valenciano-murciana, centrada en València i 

Alacant i lligada a Catalunya. De fet ell veu que l’àrea 

catalana s’estén cap al sud i les Illes. El País Valencià 

s’ha convertit en un pol d’atracció demogràfic per als 

migrats des de Terol, Conca, Albacete o Múrcia. El País Valencià, a l’igual que 

                                                             

4  Rafael Lluís Ninyoles i Monllor (València, 1943 - 25 d'octubre de 2019) fou un sociòleg valencià considerat un dels pares de 

la sociolingüística catalana, juntament amb Lluís Vicent Aracil i Boned, i introductor del camp al País Valencià. Entre 1971 i 

1991, va treballar com a professor de sociologia a la Facultat de Ciències Econòmiques de València. També va ser professor 
a Facultat de Sociologia de la Universitat d'Alacant. Va ser expert a la Diputació de València, però sobre tot va destacar la 
seua tasca com a responsable del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics de la Generalitat Valenciana, fins al moment 
de la seua jubilació. Des d'aquesta posició va crear i desenvolupar la base de dades sociolingüístiques més completa al País 
Valencià. Per la seua faena en lingüística, el 2018 fou distingit amb la medalla d'honor de l'AVL 

https://ca.wikipedia.org/wiki/València
https://ca.wikipedia.org/wiki/1943
https://ca.wikipedia.org/wiki/25_d'octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/2019
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sociolingüística
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lluís_Vicent_Aracil_i_Boned
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputació_de_València
https://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_Valenciana
http://go.uv.es/1ttZp1i
http://go.uv.es/1ttZp1i
https://ca.wikipedia.org/wiki/2018
https://ca.wikipedia.org/wiki/AVL
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Múrcia, destaca per unes característiques demogràfiques paregudes, amb una 

pauta típica de concentració mitjana-alta en entitats mitjanes i grans, compartida 

amb Catalunya.  

Ninyoles revisa la idea de Fuster, Joan Reglà, Vicenç Rosselló o Pérez Puchal 

d’una identitat diferent en raó de la llengua (eix litoral/interior) adduint que 

aquesta diferent mentalitat es manté al sud, entre el litoral de regadiu, industrial 

i turístic i l’interior amb una agricultura de secà, escassament industrialitzat i 

regressiu, i és que el problema de la implantació d’una llengua o una altra a les 

comarques valencianes no té res a veure amb l’orografia, ni el seu 

desenvolupament econòmic no depèn de la llengua que parlen.  

La concepció radial de l’estat ha operat en sentit desfavorable a les connexions 

socials i al sentiment de solidaritat al llarg del perímetre litoral. Hi ha una distància 

en kilòmetres entre Barcelona, València i Alacant, però també psicològica que 

separa l’espai cultural valencià. Una fragmentació de l’espai comunicatiu, una 

inconnexió dels espais culturals enfront de la hiperfunció dels mitjans de 

comunicació estatals que imposen la llengua, cultura i opinió des de la Meseta. 

L’àrea d’Alacant contrasta amb la gran concentració de la regió de València, 

amb un model propi en la dinàmica territorial del País, amb una trama urbana 

que aconsegueix uns nivells de relativa homogeneïtat, dinamisme i equilibri que 

trenquen l’esquema del tradicional dualisme territorial valencià. Un àrea de gran 

creixement econòmic. Però Alacant no ha sigut capaç d’exercir com a centre 

organitzador del seu espai administratiu. Alcoi, Oriola, Villena, Dénia o Benidorm 

són centres d’influència fóra del control d’Alacant. El Sud es troba entre la 

influència de Múrcia i Elx li disputa el seu poder al centre. 

Alacant a més està fortament orientada cap a Madrid amb l’autovia i el ferrocarril 

seguint l’eix del Vinalopó per Villena. Ha abandonat el valencià i viu d’esquenes 

a la seua província i fins i tot la seua pròpia comarca. I malgrat tot, la comunicació 

amb Madrid, la interrelació amb Múrcia i la valencianitat, no del tot perduda, 

donen a aquest territori un paper essencial com a connector o frontissa de l’arc 

mediterrani europeu. Per la seua part Alcoi suposa un cas anòmal dins de l’ordre 

cultural i econòmic valencià, amb una marcada autonomia funcional, espacial, 
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cultural i ideològica, amb forta vinculació a Catalunya. Fortament apegada al 

valencià i amb una eixida natural cap a les comarques centrals.  

Tot això ha treballat a favor del blaverisme a València i de l’alicantinismo a la 

capital del sud, la vindicació castellana o murciana d’algunes comarques de parla 

castellana i d’altres manifestacions que han creat divisòries internes. Mentre 

Gallecs, bascos, aragonesos, catalans, andalusos, tots continuaren essent això: 

gallecs, bascos, aragonesos, catalans, andalusos, malgrat la divisió provincial, 

els valencians ara són: castellonencs, alacantins o valencians. Si a Castelló el 

provincialisme a penes va tindre conseqüències, a Alacant serà diferent per una 

tossuderia en voler distanciar-se i/o diferenciar-se dels valencians, en especial a 

les comarques al sud del riu Montnegre, aquest ‘alicantonalismo’ no se sent tant 

al nord. Des de les comarques es veu la capital com una senyoreta parasitària i 

turística, mercantil i burocràtica.  

S’ha conreat una alacantinofília, un amor a l’alacantinitat i una hostilitat a 

València per aconseguir la secessió. Hem pogut escoltar les veus més aviat 

irades i irracionals dels alacantins que no volen de cap manera ser tinguts per 

valencians, els qui amb el pretext de la nació gran, escampada, oberta... 

espanyola, cerquen el recer provincià. Són els més sorollosos i combatius. 

És cert que quan Jaume II incorporà les comarques del sud, ho va fer 

orgànicament com a “Governació d’Oriola”, amb una certa independència del 

Regne de València. Alacant començaria a superar Oriola a partir del seu 

creixement mercantil en els segles XVI i XVII que va atraure gran nombre 

d’estrangers, francesos, anglesos, italians, i també castellans que llavors eren 

considerats com a estrangers. Alacant era una ciutat que es projectava sobre la 

mar, i sobre Castella, que va veure així la seua millor eixida al Mediterrani. En 

torn al seu port es va desenvolupar l’anomenada “aristocràcia del bacallà”, dita 

així perquè Alacant era una porta principal per a la importació de tot tipus de 

salaons. I també eixida de les llanes castellanes cap a la Mediterrània. O dels 

vins manxecs, murcians, almerienses i, com no, alacantins. Del safrà de la 

Manxa. Ja en eixe moment Alacant es desentén de la resta de les comarques 

que l’envolten, incloses les poblacions que estan sota la seua jurisdicció, des del 

Campello fins a  Novelda.  
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Alacant parlava de tu a tu a València, però no havia perdut la seua valencianitat 

ni la seua llengua. La relació d’Alacant amb Madrid i Castella s’anava fent més 

intensa, al temps que la continuïtat geoeconòmica amb les comarques de l’Horta 

de Múrcia anaven introduint un caràcter de transició i d’indefinició al sud del sud, 

que l’arribada de contingents migratoris castellans va acabar de castellanitzar 

Alacant i tot el sud. Alacant, platja de Madrid, coneixerà el primer ferrocarril que 

unirà Madrid amb la costa.  
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Alacant dels anys 50 als 70 

La ciutat d’Alacant dels 60 pareixia continuar vivint el “dolç paradís llevantí”. El 

primer antifranquisme dels 60 haurà d’esperar a la dècada dels 70 per vore un 

important moviment de masses reclamant “llibertat, amnistia i Estatut 

d’Autonomia”. Mentres Alacant experimentava en gran mesura els Plans de 

Desenvolupament triennals, que van estar vigents fins el 1973. Un 

desenvolupisme que donava lloc a absurdes concentracions urbanes, sensibles 

desequilibris regionals, gegantisme industrial en unes àrees i raquitisme en 

d’altres, fort deteriorament de les condicions mediambientals... sense control 

social ni polític, i a un fort creixement demogràfic passant dels 121.527 habitants 

el 1960 als 219.553 el 1975, gairebé el doble, especialment amb immigrants 

vinguts d’Andalusia oriental, Castella - la Manxa i Múrcia. Des de la província 

també arriba gent, majoritàriament des del Baix Segura i a més distància del 

Vinalopó Mitjà i la Marina Baixa, per tant, un origen majoritàriament 

castellanoparlant que reforçarà el procés de castellanització de la ciutat.  

La castellanització social i lingüística de la ciutat és un fet. Les elits són 

castellanes: el director del diari «alacantí» per antonomàsia és sevillà; el 

president de la patronal ha estat durant anys un madrileny que té la concessió 

del repartiment de Butà; l'ideòleg dels empresaris autòctons és un senyor de 

Granada, propietari d'una immobiliària; el delegat d'un diari tan madrileny com ell 

mateix, es permet el luxe en l'edició alacantina de teoritzar constantment sobre 

la ‘levantinidad’, llançar diatribes antifusterianes com si els indígenes fórem 

ximplets; l'altre diari local, amb seu central a Múrcia, segueix parlant del «sud-

est» amb veritable convenciment; el president de la Cambra de Comerç és 

gallec, el candidat popular a l'alcaldia va néixer a Astúries (Alperi), fins i tot 

l'actual alcalde (Luna) és madrileny i del Reial Madrid...5 

Si ens fixem en les molt alacantines Fogueres de Sant Joan, tal com les 

coneixem hui són una creació del gadità Josep Maria Py i Ramírez de 

Cartagena6, imitant les Falles de València, el qual diria: “per pertànyer a la regió 

                                                             

5  Marià Sánchez Soler. Alacant a sarpades Parla dels anys 90 
6  José María Py y Ramírez de Cartagena (Cadis, 1881 - Alacant, 1932) va ser pintor, artista faller i fundador i principal impulsor 

de la festa de les Fogueres d'Alacant tal com la coneixem hui en dia. es trasllada de Cadis a València. Durant 25 anys resideix 
a la capital valenciana, on entra dins del món faller, tot formant part de diverses comissions festeres. El 1922 es trasllada 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cadis
https://ca.wikipedia.org/wiki/1881
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/1932
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fogueres_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cadis
https://ca.wikipedia.org/wiki/València
https://ca.wikipedia.org/wiki/Falles
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valenciana, hauríem els alacantins (encara que no lo siga, però sentint com a tal 

aquesta terra llevantina) donar-les a les citades Fogueres el mateix caràcter que 

se li ha donat a les Falles valencianes”7. L’alacantí Gastó Castelló8 seria qui li 

donaria la influència cubista i art decó tan tradicional de les Fogueres que les 

allunyarien de les Falles. Als anys 70 serà Tomás Valcárcel Deza9, de Torrevella, 

qui dissenyarà l’uniforme foguerer i el de ‘núvia alacantina’ que inventà de la 

manera següent: “vaig estudiar els matisos de les zones d’influència de cada 

població de la província (castellana, valenciana, baturra, murciana...)... Jaume I 

va deixar un vestit molt singular, prova d’això és que el català, el de pubilla, es 

quasi igual que el de núvia alacantina, o el de Castelló, amb l’única diferència de 

la mantellina”. La influència de Valcárcel va ser molt gran en la festa i en la ciutat 

i va testimoniar la seua absoluta i infrangible adhesió al general Franco 

concedint-lo l’Emblema d’Or el 197310. Excepte Gastó Castelló, els grans 

impulsors, renovadors o influenciadors en el món de les Fogueres, eren nascuts 

fora d’Alacant ciutat.  

Quant la llengua, a començaments de l’any 1960 s’obre una polèmica sobre el 

valencià a Alacant. Josevicente Mateo afirmava que la extinció del valencià a 

Alacant era un fet, la llengua s’ha separat del català perquè els escriptors 

alacantins es desinteressen de la terra pròpia, com Azorín, el gran trànsfuga de 

                                                             

a Alacant. Hi participa en la tertúla d'Alicante-Atracción, la qual organitzava un programa de festes populars. El 1928, basant-
se en les Falles de València, proposa que la ciutat d'Alacant aculla una festivitat semblant, denominades Fogueres i agafant 
la celebració de la Nit de Sant Joan, també relacionada amb la figura del foc.  

7  Jose Maria Py i Ramírez. 1928. La Voz de Levante. 
8  Gastó Castelló i Bravo (Alacant, 1902 - 1986) va ser en escultor, pintor i artista foguerer, considerat el pioner de l'estètica 

alacantina. Pel que fa a la seua incursió en les Fogueres d'Alacant, Gastó Castelló començarà a gaudir de popularitat amb els 
seus cadafals amb una línia avantguardista des de principis de la dècada de 1930. 

9  Tomàs Valcárcel Deza (Torrevella, 1903 – Alacant, 1999). Dramaturg i comerciant Va estudiar en el col·legi dels Maristes. 

Després es va matricular a l'Escola de Comerç, on va cursar el professorat mercantil. Però les seues aficions artístiques li 

poden a la seua part burocràtica, i acaba marxant-se a París per 2 anys per treballar a l'empresa de moda Maison du Blanc 
com a director-dibuixant. Dissenya nombrosos vestits i fins i tot vestits i decorats per a teatres. També va residir durant una 
temporada a Alger realitzant dibuixos en televisions i va fer dissenys per a una fàbrica de para-sols de Sant Sebastià. La seua 
presència a les Fogueres, data de l'any 1940. A instàncies de el president de la gestora, Ramon Guilabert, munta el festival 

de la Bellea del Foc. En els 40 va ser nomenat Delegat Artístic de la Comissió Gestora de les Fogueres. La seua fama creix 
tant que fins i tot José Alfonsea li dedica un pasdoble al 47 "Valcárcel Visca Alacant!". Al 53 se li lliura l'emblema d'or de la 
festa (el segon lliurat de la història de les Fogueres) i una medalla d'or i brillants. A més del seu treball per a les Fogueres de 
Sant Joan, va escriure nombrosos drames i poemes religiosos, sent alguns d'ells també representats per Setmana Santa, com 
Estampes bíbliques (1942), Evocacions de Nadal (1945), Jesús (1947), Judes (1947 ) o Coronació (basat en una obra d'Oscar 

Wilde). Se'l considera una figura absolutament clau en el teatre i l'escenografia alacantina. Tant les seues obres com les 
Fogueres van millorar en nivell artístic molt substancialment sota la seua batuta. Al llarg de tota la seua carrera artíst ica va 
treballar o va donar feina a la pràctica totalitat dels grups de teatre, bandes de música, corals i artistes de la ciutat. Valcárcel 
roman en el càrrec de president des de 1961 fins a 1979, per 19 exercicis, sent el que més temps l'ha exercit. 

(http://alicantepedia.com/biografias/valc%C3%A1rcel-deza-tom%C3%A1s) 
10  Marià Sànchez Soler. Alacant a sarpades 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Falles_de_València
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nit_de_Sant_Joan
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/1902
https://ca.wikipedia.org/wiki/1986
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Estètica_alacantina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estètica_alacantina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fogueres_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cadafals_fallers
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dècada_de_1930
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la alacantinitat. Afirmava que els alacantins sabien que la seua llengua vernacla 

era només un dialecte per fer servir en comunicacions superficials11. Va ser 

contestat amb força per Vicent González “Ramplex”12. Des de València Miquel 

Adlert13 parlava de “provinciamanía” dels alacantins i alguns alacantins 

l’acusaren de valencianista. 

Mentre es donaven aquestes discussions entre catalanisme o valencianisme, 

Ginés Alberola Rodríguez, “Pertinax”, polemitzà el 1961 sobre les relacions entre 

valenciania i alacantinitat i defensà l’ús del terme “Levante”, provocant la 

resposta de Nicolau Primitiu14, qui negava qualsevol enfrontament entre 

ambdues ciutats, o de Ramplex i Joan Fuster defensant el nom de País Valencià 

i assegurant que ningú volia ser alacantí a Alcoi, Dénia i d’altres llocs. Qüestió 

de noms.  

  

                                                             

11  Josevicente Mateo, “Cuarta y última carta al barcelonés donJuan Ballester Canals”, la Marina. 16/07/1960  
12  Tinc un problema amb aquest nom, ja que Francisco Moreno Sáez fa servir tan aviat el cognom González com 

Gosálvez. M’he decidit per González al ser utilitzat per altres autor. Signava com “Ramplex”, “Vicent d’Alacant”, “Vicent 
d’Orgegia” 

13  Miquel Adlert i Noguerol (Paterna, 1911 - València, 1988) fou un escriptor i editor valencià. Membre de l'alta 

burgesia valenciana i profundament cristià, estudià dret i més tard exercí com a jutge. En gener de 1925, mentre estudiava 

Batxillerat a l'Institut Lluís Vives de València, va adscriure's ideològicament al nacionalisme valencià. El 1934 fou militant 
d'Acció Nacionalista Valenciana, on juntament amb Xavier Casp tindrà un paper important i formarien un tàndem 
inseparable durant 54 anys. En acabar la guerra civil espanyola formà part de la directiva de Lo Rat Penat, d'on fou expulsat 
per separatista i intentà reconstituir Acció Valenciana com a societat adherida al Movimiento Nacional, alhora que contactà 

amb membres de la Lliga Catalana i d'UDC, però el 1940 fou dissolta per ordre governativa. El 1943 fundà amb Xavier 
Casp l'editorial Torre, de València, que donà a conèixer la major part dels escriptors valencians de postguerra i la revista 
literària Esclat (1948). El 1956 s'enfrontà dialècticament a Joan Fuster i trencà definitivament amb ell després de la 
publicació de Nosaltres els valencians el 1962. A començament dels anys setanta derivà a posicions anticatalanistes i 

d'aïllacionisme lingüístic, rebutjant el concepte Països Catalans, i reivindicant les institucions de l'antic Regne de 
València donant base al moviment regionalista valencià i anticatalanista conegut com a blaverisme. A començaments dels 
anys 1980 va participar en l'elaboració de les secessionistes Normes del Puig. 

14  Nicolau Primitiu Gómez i Serrano (Sueca, 1877 — València, 1971) va ser un activista cultural, historiador i 

empresari valencià. Les aportacions més importants a la cultura van estar l'actiu paper en el món nacionalista 
valencià del segle xx com a promotor lingüístic i cultural, president de Lo Rat Penat, signatari de les Normes de Castelló el 

1932, editor en català, impulsor de l’ensenyament en català i investigador de la toponímia valenciana i la història de la 
llengua. En la conferència «La llengua Ba-Ca-Va (Balear-Catalano-Valenciana)» exposava l’original denominació per a la 
llengua catalana que ell havia ordit i que va utilitzar repetidament també en la forma de bacavés, amb la intenció de 
neutralitzar les veus secessionistes dins de la unitat de la llengua, que no veien reflectida la seua parla valenciana amb la  
denominació de català. Aquesta proposta no va ser acceptada des de cap sector. 
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El Sureste15 

Un personatge que va participar del desenvolupisme econòmic alacantí és 

Antonio Ramos Carratalá16, de Cartagena, fundador de la ‘Caja de Ahorros del 

Sureste de España’, origen de l’actual Caixa del Mediterrani, que va invertir i 

col·laborar en la construcció de la nova ciutat i en els Plans Generals d’Ordenació 

Urbanística. La ‘Caja de Ahorros del Sureste’ que als anys setanta passarà a 

denominar-se de ‘Alicante y Murcia’ coneixerà una gran expansió per la província 

al fusionar-se amb d’altres petites caixes, passant per davant del ‘Banco de 

Alicante’, un intent de destacats membres de la burgesia alacantina per 

consolidar una institució bancària d’orígens autòctons17.  

Hi havia la temptació des de Múrcia d’annexionar-se comarques com el Baix 

Segura que són considerades culturalment i econòmica més murcianes. La 

murcianització del sud de la província és un fet es nota cada volta més al nord, 

arribant ja a la capital un cert deix sureny en la parla. Però la idea englobava tota 

la província. L’’alicantinismo’18 oficial no hi trobava més inconvenient que el nom: 

el Sureste, o el Levante, volien unir Alacant i Múrcia. El secessionisme podia ser 

un objectiu lògic en zones com Oriola, però difícilment acceptable a Alcoi, Dénia 

o el Benidorm d’aquells anys, i és que com havia dit Azorín: “Cataluña es 

Valencia, y es Alicante y es Mallorca”, i aquesta era la idea que el ‘Suretismo’ no 

                                                             

15  Faré servir el terme Sureste com a denúncia d’una idea que no ix dels ambients alacantins. 
16  Antonio Ramos Carratalá (Cartagena 1896 – Albacete 1970). Cartagener de naixement (i alacantí per la seua sang 

materna 1921, comptador de la nounada Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Cartagena; 1926, membre de la Comissió que 

va organitzar la Federació de Caixes d'Estalvis de Llevant; 1940, exercint els càrrecs de Comissari de Govern i director-gerent 
de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Alacant, fusionar, amb aquesta, les Caixes de Cartagena, Múrcia, Yecla, Jumilla i 
Sindicat Catòlic-Agrari de Yecla, constituint la Caixa d'Estalvis i Mont de pietat del Sud-est d'Espanya, els estatuts van ser 
aprovats pel Ministeri de Treball el 30 de desembre de l'esmentat any, la Caixa d'Elx es va incorporar el 1941 i, el 1942, la de 
Caudete; 1944, comença l'expansió de la Caixa del Sud-est ; 1948, Biblioteca "Sant Isidor", de Cartagena; 1949, "Constructora 

Benèfica del Sud-est d'Espanya"; 1952, Biblioteca "Gabriel Miró", d'Alacant, amb Aula de Cultura i Sala d'Exposicions i 
successivament s'obren altres Biblioteques a les província s d'Alacant i Múrcia; neixen, en 1957, l'Institut Social de la Dona, 
i, en 1958, l'Institut Musical de al Sud-est i l'Orfeó Infantil, els tres a la capital alacantina; 1958, Dispensari Mèdic a Los 
Angeles (Alacant); 1962, Taller Escola de Formació Professional de Jumilla; 1969, Casa-Museu Azorín de Monòver, etc. 

17  D. Martínez. La CAM nació en Cartagena 06/12/2009. Entre 1877 a 1881 Eleuterio Maisonnave Cutayar fou 

president del consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis d'Alacant. En 1940 decideixen fusionar-se amb una sèrie de caixes 
locals d’Elx, Múrcia, Cartagena, Jumella i Iecla. El valedor de tota està unió va ser el que era llavors director de la Caixa 
d'Estalvis i Mont de Pietat d'Alacant, Antonio Ramos Carratalá. Es va convertir doncs en el nou director de l'anomenada Caixa  
d'Estalvis de al Sud-est d'Espanya. La seu central també es va mantenir a Alacant. A l'any següent també van absorbir la Caixa 
de Caudete. La nova entitat, per tant, va desenvolupar les seues activitats sobretot per Alacant i Múrcia. El 1975, de la mà 

de Francisco Oliver Narbona, l'entitat va dur a terme una gran fusió de caixes locals. En aquesta ocasió, la unió va aglutinar 
a la pràctica totalitat de les caixes privades de la zona: Caixa d'Estalvis d'Alcoi, la Caixa d'Estalvis nostra Senyora dels Dolors 
de Crevillent, la Caixa d'Estalvis de Novelda, la Caixa d'Estalvis nostra Senyora de Montserrat d'Oriola i l'esmentada Caixa 
d'Estalvis de al Sud-est d'Espanya. https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-nacio-cartagena-

200912060300-1132377144694_noticia.html 

18  Mantinc el nom en castellà sempre que em referisca al moviment secessionista i espanyolista. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Caixa_d'Estalvis_d'Alacant
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era capaç d’esborrar, ja que aquesta maniobra contra la valencianitat d’Alacant 

només tenia uns molt mediocres interessos financers, però operant sobre uns 

ferments de dissolució indiscutibles, i sobre un provincialisme tosc i cert, pot 

resultar i resulta nociu19.  

  20 

De rerefons existia la contradicció existent entre una valencianitat indiscutible i 

inevitable i un ‘alicantinismo’ provincià que pren forma en el conegut menfotisme 

de la ciutat, reflexe, segons Juan Harpo, del provincianisme d’un país on estava 

prohibida la cultura, sumit en l’ensopiment suïcida d’autoconsiderar-se “la millor 

terreta del món”. El debat entre alicantinismo i valencianisme es va veure alterat 

des dels anys 50 pel ‘Suretismo’21, un intent de torpedinar una possible 

reconstrucció del País Valencià. La ‘Caja de Ahorros del Sureste’ va estendre la 

idea del Sureste en un intent d’unir les províncies d’Albacete, Múrcia, Almeria i 

Alacant, comptant com a òrgan de propaganda un diari propietat de l’Església, 

‘La Verdad’22, amb el subtítol de Diario del Sureste’. Sumar Almeria no és gratuït, 

                                                             

19  Joan Fuster. Nosaltres, els valencians 

Joan Fuster i Ortells (Sueca, 1922 - 1992) fou un escriptor valencià en llengua catalana. Tot i que va ser més reconegut 

popularment per la seua obra principal, Nosaltres, els valencians, el seu llibre més influent, la seua tasca investigadora i 
editorial abraça diferents facetes i camps de coneixement, incloent-hi la lingüística, la història i la filosofia i el turisme. És 
considerat com un dels assagistes en català més importants del segle XX i el fusterianisme un referent cívic al País Valencià en 
el moviment de represa i normalització del valencià, d’extraordinària influència en el món intel·lectual i, en menor mesura, 
en el polític 

20  Fotografies de https://alicantevivotest.wordpress.com/2009/11/26/la-cultura-en-el-recuerdo-francisco-

moreno-saez/  i de http://benaluense.es/Benalua/Paginas-General/Asociaciones-Detalle.asp?Id=4520 

21  Muñoz Haedo, Ramiro. Desarrollo económico y estancamiento político (1959-1973) 

22  La Verdad és un diari regional espanyol radicat a la ciutat de Múrcia. El seu primer número va aparèixer l'1 de 

març de 1903 i des de 2008 integra el primer holding de premsa diària d'Espanya, el Grup Vocento. En 1959, amb nou 
director, més redactors, nous tallers..., es va iniciar una etapa d'ampliació -després de la successiva obertura de delegacions 
a Cartagena, Alacant, Elx, Elda, agost ... i les corresponents edicions- i de recuperació que no ha abandonat des dels anys 
seixanta, tot i l'escassetat de l'època de la dictadura. Entre 1978 i 2013 va existir la seu d'Albacete i fins 2017 la seu alacantina, 
que es trobava en plena Esplanada d'Espanya. 
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deixava Múrcia en una posició de centralitat reforçada per la presència 

d’Albacete, malgrat que la potència econòmica i demogràfica estaven del costat 

d’Alacant. 

El vent del sud-est, el molest llebeig, a Alacant 

és conegut com el cartagener. De Cartagena és 

una part important de la migració que des de 

Múrcia arriba a Alacant i les comarques del sud. 

Segons Sánchez Soler23, eixos cartageners 

acostumats al seu cantonalisme respecte a 

Múrcia, trobaren un terreny propici en Alacant i 

la seua rivalitat amb València per a sembrar la 

idea de ser ciutadans del Sureste de España.   

El ‘Suretismo’ va significar per a Alacant el que 

el blaverisme de la dècada dels 80 a València. Si la violència va ser una 

ferramenta estratègica del blaverisme per posar la por al cor dels valencianistes 

i fer derivar un debat ideològic en un problema d’ordre públic, no va ser així, 

afortunadament, amb el ‘Suretismo’24. No podem parlar d’una relació directa 

entre ambdós moviments, excepte en el fet de professar un espanyolisme 

tradicionalista, catòlic i amb un fort deix franquista. Es tracta de grups aïllats i 

aliats als jerarques franquistes que responen a un suposat perill valencianista o 

catalanista.  Un dels grans ideòlegs del ‘Suretismo’, Vicente Ramos, va acabar 

en el blaverisme defensant un valencianisme anticatalanista, o 

antipancatalanista, que esperava que aquells “atacats per la epidèmia 

pancatalanista a València, es domicilien a Catalunya”25.  

                                                             

23  Mariano Sánchez Soler. (Alacant, 2 de maig de 1954) és un periodista valencià. Llicenciat en Ciències de la 

Informació a la Universitat Complutense de Madrid. Ha exercit el periodisme des de 1979 i ha desenvolupat una intensa 
labor com a novel·lista, poeta i assagista de temes d’història actual, amb més de vint llibres publicats. Com a periodista ha 
estat redactor de tribunes d'El Periódico de Catalunya; col·laborador de Radio Nacional, la cadena Ser, Interviú, El Temps i Le 
Monde Diplomatique, entre altres publicacions. Ha estat cap de l'equip d'investigació i de la secció nacional del 

setmanari Tiempo 

24  Manuel Alcaraz Ramos. Cuestión nacional y autonomía valenciana. 

Manuel Francisco Alcaraz Ramos (Alacant, 1958) és un jurista i polític valencià. Llicenciat en dret, és professor de dret 
constitucional a la Universitat d'Alacant. Ha publicat articles a Revista de Catalunya i s'ha especialitzat en especulació 
urbana. Ha estat membre de la direcció d'EUPV. El 1997 es passà al corrent Nova Esquerra. El desembre de 2012 feu pública 
la seua militància a Iniciativa del Poble Valencià (IdPV), dins de Compromís. El 29 de juny de 2015 va ser nomenat Conseller 

de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

25  Vicente Ramos Pérez. Pancatalanismo entre valencianos. Artes Gràficas Quiles. València, 1978. 
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A Alacant no es va produir una Batalla como la de València perquè la dreta no 

va haver de preocupar-se d’un valencianisme ja derrotat d’entrada malgrat que 

sí que va haver una certa reactivació del valencianisme, amb manifestacions i 

aplecs, ús de la quadribarrada o defensa de les classes en valencià. Ací va ser 

suficient esgrimir el fantasma de València per aconseguir els mateixos objectius 

que perseguiren els blavers a València. Malauradament també vam haver de 

pagar un tribut de sang amb l’assassinat de Miquel Grau26. 

Antonio Ramos Carratalá14, nascut a Cartagena, director General de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad del Sureste de España des de 1940, serà el gran 

impulsor del Suretismo. El 1952 fundà la Biblioteca Gabriel Miró, un Aula amb el 

mateix nom que va donar lloc a uns Jocs Florals del provincianisme llevantí. 

Ramos es convertirà en el gran mecenes de l’intel·lectual del ‘Suretismo’: Vicente 

Ramos Pérez27, de Guardamar, a qui va posar al capdavant de la biblioteca.  

No podem oblidar la gran tasca de Vicente Ramos en la recuperació i promoció 

de personatges alacantins com les biografies de Gabriel Miró, Miguel Hernández, 

Azorín, Arniches, Figueras Pacheco, i alcaldes com Lorenzo Carbonell, o la 

d'Antonio Ramos Carratalá. Va publicar el primer número de la revista ‘Sigüenza. 

Revista literaria del Sureste’ l’any 1952. Vicente Ramos i Manuel Molina28 van 

publicar un llibre de Miguel Hernández, ‘Seis poemas inéditos y nueve más’ que 

va ser durament atacada pel Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) des 

del full volant ‘Relevo’. La cultura es trobava en eixe menfotisme tan particular 

nostre, amb un ‘Instituto de Estudios Alicantinos’ controlat per Falange, amb la 

                                                             

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

resultat de la ferida d'un maó que li va ser llançat mentre participava, la nit del dia 6 d’octubre, en l'enganxada de cartells 

per a la Diada del País Valencià d'aquell any. El seu homicidi ha esdevingut un referent històric del valencianisme en 
la transició democràtica. 

27  Vicente Ramos Pérez (Guardamar del Segura, 1919-2 de juny del 2011) fou un historiador i polític valencià. Doctor 

en Filosofia i Lletres per la UV i professor extraordinari de Llengua i Literatura Espanyola a la Universitat d'Estocolm. Ha estat 
membre de l'Institut d'Estudis Alacantins, de la Real Academia Española de la llengua, de la Reial Acadèmia de la Història i 

de l'Aula Gabriel Miró, ha estat premi València de poesia i cronista oficial de la província de València, així com fill adoptiu 
d'Alacant i de el Castell de Guadalest. Durant la transició espanyola destacà pel seu anticatalanisme i fou un dels 
pensadors alacantinistes i després blavers més destacats a Alacant. 

28  Manuel Molina i Rodríguez. (Oriola  1917 – Alacant 1990), Encastat en l'àmbit cultural de la terra natal va viure, 

sent molt jove, l'ambient literari  Oriolà, al costat de Carlos Fenoll, Miguel Hernández i José Marín (Ramón Sijé), amb els 
quals va pertànyer a el grup "Silbo". Empleat de la Caixa d'Estalvis del Sud-est d'Espanya (Després CAM, i hui desapareguda), 

a la que va exercir diversos càrrecs administratius fins a la seua jubilació, sent en els últims anys el 2n bibliotecari de la 
Biblioteca "Gabriel Miró". Traslladat a viure a Alacant en 1935, es va relacionar amb els mitjans literaris alacantins. Va 
participar activament en la creació en algunes revistes literàries, entre elles "Sigüenza" -1945-, "Cuadernos Literarios" -1946-
, "Estilo" -1947-, així com de "Verbo", "Bèrnia", i de la col·lecció " Leila "; i va ser conseller de l'entitat "Ifach". Va ser membre 
-1968- de l'Institut d'Estudis Alacantins (hui Institut Alacantí de Cultura "Juan Gil-Albert") 
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progressiva desaparició del valencià, i amb Castella com a espill. Així pocs van 

aixecar la veu contra el ‘Suretismo’. Com diria Moreno Saez29: “una cohort 

d’ignorants  (els falangistes) es permetien, audaçment, decidir sobre la vida 

intel·lectual de la resta dels espanyols.  

Moreno Saez afirmava que existeix un buit en la tradició cultural valenciana a 

Alacant i Ramos començarà a parlar del ‘Suretismo’ i del Sureste. Vicente Ramos 

va ser l’impulsor de la idea segregar Alacant del País per integrar-la en una 

macroregió formada per Múrcia, Almeria i Albacete. Ramos afirmava que la idea 

de Sureste va sorgir absolutament aliena a qualsevol connotació política, al cap 

d’Antonio Ramos Carratalá, mentre que Román Bono Marín30 assegurava que la 

denominació de Sureste no va tindre caràcter regionalista, sinó geogràfic.  

El patriotisme alicantinista de Ramos no va ser mai un 

impediment per a convertir-se en el pare d’aquest 

‘Suretismo’ profundament antivalencià, culturalment i 

lingüísticament. Va comptar amb l’ajuda de gent del 

Règim com el Governador Civil i alcalde de Múrcia, 

Antonio Soler Baus, o el director de l’Instituto Técnico del 

Sureste, Octavio Carpena i la Caja de Ahorros del 

Sureste al darrere. A finals dels 70, Ramos abandonarà 

les seues idees secessionistes ‘sudetistes’ denunciant 

en Las Provincias, fins i tot, un panmurcianisme perillós 

còmplice del pancatalanisme, al temps denunciava el 

perill del fusterianisme que arriba a comparar, seguint a 

Torcuato Luca de Tena31, amb el cas basc. 

                                                             

29  Francisco Moreno Sáez. Professor d'Institut jubilat i doctor en Història. Ha treballat sobre la història d'Alacant i la 

província durant el segle XX, en concret sobre el moviment obrer, la premsa, la cultura, la guerra civil i el franquisme, i la 
transició. 

30  Román Bono Marín (Alacant principis segle XX - 1969) Es va llicenciar en Enginyeria de mines i va treballar a 

l'empresa familiar de transports, fundada pel seu avi Román Bono Guarner i la qual va acabar heretant del seu pare Antonio. 
El 1942 es converteix en alcalde d'Alacant i procurador en Les Corts nacionals fins al 46. També va ser membre de consell 
d'administració de la Caixa d'Estalvis de Sud-est (després CAM) durant els 40. Després de deixar de ser alcalde, el 1947 va 

passar a presidir l'entitat, fins que va morir. 

31  Francesc Viadel Girbés. La gran depuració: Catalanistes, marxistes, nazis, jueus i traïdors 
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L’octubre de 1953 Gregorio C. Romero de Vicient32 publica “Personalidad 

històrica del Sureste español” on advocava per la creació d’entitats al nostre 

‘Sureste’, superior a l’arbitrària i convencional divisió política de les províncies.   

El 1957 Eugenio Martínez Pastor33, director del Centro de ‘Estudios e 

Investigaciones San Isidro de Cartagena’, va publicar el llibre ‘Teoría del Sureste’ 

i un article al diari Información34, ‘Cuerpo y alma del Sureste’, on sostenia que 

Alacant, Múrcia i Almeria haurien de formar una Regió que s’hauria d'anomenar 

‘Sureste’ per raons naturals i històriques. Era la primera vegada que es formulava 

la idea de forma territorial, sense incloure Albacete.  

El 1958 el ‘Sureste’ cobra força quan des de Madrid comencen a parlar d’una 

possible realitat administrativa. Mentre Ramos Carratalà omplia Alacant amb les 

seues idees des de l’Aula Gabriel Miró, publicava les revistes Sureste i Sureste 

Deportivo i feia exposicions bibliogràfiques. Ramos assegurava que el treball 

benefactor i popular de la Caja de Ahorros del Sureste va ser el que realment va 

estendre la paraula de Sureste. A partir d’ací veiem un creixement de les entitats 

amb el nom de Sureste: La revista Idealidad publicava una secció anomenada 

‘Escritores del Sureste’, es creaven uns ‘Juegos Deportivos del Sureste’, l’orfeó 

infantil del Sureste Stella Maris, la ‘Constructora Benéfica del Sureste de 

                                                             

32  Gregorio Carlos Romero de Vicient, (Dolores, 1900 - Alicante, 1971)  periodista i escriptor. Membre de la Falange 

Espanyola Tradicionalista i de les J.O.N.S., va pertànyer a la Centúria "Germans Bernad", on va realitzar una àmplia tasca 
cultural, i va presidir - 1964 / 1970- la "Germanor d'Ex-Captius". va iniciar la seua carrera periodística, sent un noi, en el diari 
"La Lluita", de Múrcia, de què va arribar a ser Cap de redacció; passant després - 1918- a "La Veritat", també murcià. 

Traslladat a Alacant, on va fixar la residència, va començar a escriure -1923- a "El periòdic era per a tots", i tres anys més 
tard en "El Temps", ambdós locals. En aquells anys, involucrat en els àmbits socioculturals de la ciutat, va participar en 
diversos actes de caràcter benèfic. Finalitzada la Guerra Civil espanyola -1939- va ser redactor i redactor en cap de la "Gaseta 
d'Alacant" i, després al desaparèixer aquesta, del fundat -1941- diari "Informació", de què arribaria a ser -1951- director.  

33  Eugenio Martínez Pastor (Cartagena 1927 - 2010) advocat, escriptor, il·lustrador, un intel·lectual compromès amb 

el seu Cartagena natal, pertànyer a el Partit Comunista d'Espanya i va ser membre de l'Organització Revolucionària de  

Treballadors (ORT) (Sánchez Soler diu que és falangista). Va ser sempre un home agradable en les discussions. Sostenia que 
la Regió hauria d'anomenar del Sud-est. Si aquesta idea hagués prosperat potser hauria estat més manejable que la de 
Murciana, encara que Múrcia hagués continuat mantenint la capitalitat. 
(https://www.laverdad.es/murcia/v/20100518/cartagena/muere-anos-abogado-eugenio-20100518.html) 

34  Información és un diari a la província d'Alacant, en castellà i que pertany al grup Editorial Prensa Ibérica presidit 

per Francisco Javier Moll de Miguel. Se centra principalment en les notícies ocorregudes a la província amb apartats 

importants per a notícies internacionals i nacionals, de tendència liberal i cosmopolita, amb la consideració de ser uns dels 
periòdics d'informació diària de més difusió del territori. S'autodefineix com el periòdic de la província d'Alacant, encara que 
no és l'únic amb fortes vendes en aquesta. Encara que pràcticament tots els seus articles són en castellà, utilitza generalment 
els noms dels municipis, agrupacions i organitzacions oficials en valencià. El primer número del diari va sortir el 18 de juliol 

de 1941, com a òrgan de FET i de les JONS, tot i que ja portava editant des de dos anys abans sota de el nom de «La Gaceta 
d'Alacant». L'origen d'aquesta vi donat, al seu torn, després del tancament i confiscació de les rotatives del diari esquerrà la 
nostra Bandera a l'acabar la Guerra Civil. Després del final de la dictadura franquista el diari es va integrar en organisme 
estatal de Mitjans de Comunicació Social de l'Estat, tot i que el 1984 seria posat en venda per l'estat i adquirit pel grup Prensa 
Ibérica. 
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España’, l’’Instituto Musical del Sureste’, l’’Asamblea de Poetas y Escritores del 

Sureste’, on arriba a participar Enrique Cerdán Tato35.  

El 1963, La Verdad de Múrcia, subtitulada “Decana de la prensa del Sureste”, 

obria una delegació a Alacant sota la responsabilitat d’Antonio González 

Conejero36, i el 1967 les obria a Elx i Elda. La seua primera editorial, “Caminando 

hacia el Sureste”, deia: tenim una inquietant set comú als nostres camps, una 

mateixa llum, atracció per Europa en les nostres coses; perquè la terra mare és 

la mateixa i l’aigua té la idèntica, pobre i dramàtica mesura, que hem de repartir 

com a bons germans. Des de La Verdad volem trencar tota classe de frontera 

cap a horitzons més amples i deixant clara la seua voluntat de servir al Sureste 

d’Espanya37. Fins el 1973, es va subtitular “Diario regional del Sureste” i dedicava 

quatre pàgines a Alacant i algunes a Elx i Oriola. De ideologia catòlica i franquista 

i va ser cap de pont del Sureste a Alacant, especialment va insistir en la 

murcianitat del Baix Segura. 

El 1965 Fraga inaugurava a Múrcia el ‘Centro Emisor del Sureste’, depenent de 

Radio Nacional d’Espanya. En 1967 apareix el setmanari esportiu Sureste; es 

crea l’’Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Sureste’ i es celebra el 

‘Consejo Económico Sindical del Sureste’. Fins i tot una acadèmia dirigida per 

Enrique Cerdán Tato es deia Sureste... No podem oblidar que darrere de moltes 

d’aquestes iniciatives es trobava “La Caja de Ahorros del Sureste Español” que 

durant la dècada dels 50 i part dels 60 representà l’aportació cultural més 

important de la província, sempre dins del Règim. A partir dels 60 començaran a 

incorporar-se persones que li donarien una imatge més democràtica i 

                                                             

35  Enrique Cerdán Tato (Alacant 1930-2013) fou un periodista, autor i crític e teatre, escriptor i guionista valencià. 

Va mantenir una gran lluita antifranquista, i també va militar al Partit Comunista del País Valencià. Va formar part de la 
Generació de l'Horror, un grup literari que es reunia al desaparegut Hotel Samper d'Alacant.  

36  Antonio González-Conejero Martínez (Múrcia, 1935 - 2011). Encara que llicenciat en Dret el 1958 per la 

Universitat de Múrcia, es va iniciar com a col·laborador esportiu a la 'La Veritat', a la fi dels anys cinquanta, i posteriorment 
com a redactor fix. Va ser responsable de la posada en marxa de la delegació del diari a Cartagena, i posteriorment de la 

d'Alacant, el 1963. Quatre anys després va ser nomenat director del diari 'Hui', de Badajoz, pertanyent, com 'La Veritat' de 
llavors a l'Editorial Catòlica. La seua satisfacció professional més absoluta li arribaria, sens dubte, el 1982, quan va ser 
nomenat director de 'La Veritat' per substituir Juan Francisco Sardaña. Va romandre com a director fins el 24 de novembre 
de 1991 

37  Camino hacia el Sureste. La Verdad 06/10/1963. En Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo 

y cultura… 
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progressista que culmina el 1974 amb la creació a Alacant de l’Aula de Cultura 

de la CASE (Caja de Ahorros del Sureste) 38 

La resposta al suretismo 

El 1962 Joan Fuster deia a ‘Nosaltres, els valencians’ que l’autèntic objectiu del 

sudestisme era esborrar la valencianitat d’Alacant, la seua catalanitat, però no 

ho ha aconseguit perquè de fet no es més que una mediocre maniobra amb 

interessos financers. Fins i tot les analfabetes al·lusions a “ací el que es parlava 

era ‘alicantí’”, serveixen ja per a ocultar la valencianitat dels alacantins.  

Però, sense voler, Fuster i el seu ‘Nosaltres, els 

valencians’ va llançar una ombra de sospita sobre 

els alacantins de no ser massa valencians39. 

Aquesta errada del fusterianisme ha deixat els 

alacantins conscients tot sols davant l’intent de 

recuperació nacional; mentre ha beneficiat el 

secessionistes, tant ‘sudetistes’ murcians com els 

nous alacantins40, que han trobat en aquesta 

diferenciació fusteriana una eina teòrica molt 

convenient per a guanyar espai i desarmar-nos 

dialècticament. També seria molt criticat per 

Fernando Gil o per Pertinax. Per la seua banda 

Josevicente Mateo dirà de ‘Nosaltres, els 

valencians’ que incita a prendre conciència i a reintegrar-se en la matriu dels 

Països Catalans i, en referència al fulletó “Qüestió de noms” diria que el 

pancatalanisme de Fuster era una manera lamentable de perdre el temps i 

l’aconsella que es lliure a una faena més seriosa i útil. Sobre el llibre “País 

Valenciano” diu que Fuster capta amb veracitat la ciutat d’Alacant, però no així 

la resta de la província. Mateo es mostra contrari a catalanitzar les províncies 

                                                             

38  Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo y cultura…  

39  Mariano Sánchez Soler. La ciutat transparent 

40  Es refereix a aquells nascuts fora d’Alacant o acastellanitzats que alimenten les files de l’’’alicantonalismo’’ o de 

l’’alicantinismo’ 
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valencianes.41 Fuster contestaria criticant les minories “centrípetes i 

provincianes, escindides del vertader poble alacantí”. 

En la polèmica sobre l’obra fusteriana el 1963 trobem un intercanvi de 

documentació en la qual ja comença a parlar-se del “Sureste” de manera clara. 

Cecilio Alonso afirmava que havia diferents maneres de valencianisme i veia 

Alacant passiva, despersonalitzada i menfotista, una ciutat que no havia sabut 

guanyar-se els pobles. Rebutjava per igual l’existència d’una cultura valenciana, 

alacantina o del ‘Sureste’.42 

L’octubre de 1963, el diari La Verdad, de Múrcia, llançava un número 

extraordinari sobre el ‘Sureste’, projecte de regió nova que desmembraria la 

província d’Alacant del País Valencià per unir-la a Múrcia, Albacete i Almeria. Al 

secessionisme de La Verdad contestà Información amb un editorial i publicant 

diverses cartes al director, mostrant certa indignació. Tanmateix el juliol del 64, 

Información, publicava un article titulat ‘No somos catalanes’. Aquests dos 

incidents periodístics només van tindren resposta per part de Catalunya, i el que 

és pitjor, de València, a excepció de Josep Pla43 i Lo Rat Penat, que va fer un 

cicle de conferències sobre la unitat de les terres valencianes. Entre els 

alacantins, els de la ciutat sobretot, es vivia un cert recel envers València i un 

hipotètic centralisme regional, una rivalitat pueril o antagonisme econòmic. 

Ignoren que València no té intencions hegemòniques sobre Alacant, entre altres 

raons perquè València ignora Alacant, la remota Alacant44.  

El 1964 La Verdad iniciava una intensa campanya en favor del Sureste amb 

titulars com “Sureste, una realidad que no va contra nadie” o “Sureste: llegarà el 

agua; hay que prescindir de divisiones administrativas para trabajar con sentido 

de región” que van ser contestades entre d’altres per “Vicent d’Alacant” 

(González) alertant contra denominacions com Levante o Sureste que, baix una 

aparença de neutralitat, tractaven d’eliminar la relació entre Alacant i València, i 

                                                             

41  Josevicente Mateo: La Marina, 08/09/1962; 13/10/1962; 22/12/1962 En Francisco Moreno i Juan Martínez. 

Dictadura, desarrollismo y cultura… 

42  Ernesto Contreras, “una tarea nuestra”, La Marina, 09/03/1963. A Dictadura, desarrollismo y cultura... de 

Francisco Moreno i Juan Martínez  
43  al Correo Catalán l’agost del 64 
44  És València una aspiradora per a la resta del País Valencià? El Temps. 12/10/2020. 

https://www.eltemps.cat/article/11572/es-valencia-una-aspiradora-per-a-la-resta-del-pais-valencia 



23 
 

denunciava la manca de rigor en l’afinitat entre Alacant, Múrcia i València. 

Manuel Sales Espinosa afirmava que Sureste era el començament d’una nova 

corrent que absorbirà Alacant, llevant-li eixa personalitat tan seua que no encaixa 

en el Sureste.45 Per la seua banda, Riquelme Abad46 argumentava a favor del 

Sureste com a unitat geogràfica basada en el clima, a la qual cosa contestava 

Sales Espinosa (i altres alacantins) que pertanyem geogràficament i històrica, a 

‘Levante’, i per tant a la nostra estimada germana València. Ens sentim 

orgullosos de ser alacantins, i per tant, valencians. 

La Verdad publicava una editorial el 3 d’abril de 1964 titulada “El Sureste y la 

sardina” dient que ells no havien inventat res de nou al respecte. Información 

contestava donant-li la raó però matisant que Alacant no pertanyia al Sureste, 

sinó a Levante, antic Regne de València, i recordava que la seu social la Caja de 

Ahorros del Sureste estava a Alacant. Curiosament Información contraposava al 

Sureste la idea de Levante. Josevicente Mateo qualificà d’entelèquia el Sureste, 

alguna cosa que no existia i ho deia ell al·ludint-se com a murcià de naixement i 

alacantí d’elecció.47 

Vicente Ramos va intervindré plantejant la seua defensa de l’alicantinitat 

diferenciant-la o com a complement de l’’alicantinismo’, igual que passava entre 

hispanisme i hispanitat. ‘Alicantinismo’ seria l’amor a Alacant i alicantinidad seria 

el conjunt de notes comunes, objectives, del ser alacantí i de tots els seus valors 

i manifestacions... En “No somos catalanes” Ramos atacava les tesis de Fuster 

i el seu caràcter nacionalista: Fuster sosté la catalanitat del Regne de València 

menyspreant la influència del poble aborigen i àrab, castellà i aragonès. Els 

alacantins no ens reconeixem valencians perquè una part del nostre poble parle 

valencià, ni castellans perquè l’altra part parle castellà48. 

                                                             

45  Manuel Sales, “Alicante no es Sureste. Información. 31/03/1964. En Francisco Moreno i Juan Martínez. 

Dictadura, desarrollismo y cultura… 

46  C. Riquelme Abad. Turno a favor del Sureste. Información. 01/04/1964. En Francisco Moreno i Juan Martínez. 

Dictadura, desarrollismo y cultura… 

47  Josevicente Mateo, Sureste(!). Información. 09/04/1964. En Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, 

desarrollismo y cultura… 
48  Vicente Ramos, Alicantinismo Información 08/04/1964. Alicantinidad. Información, 24/04/1964. No somos 

catalanes. Información. 12/07/1964. En Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo y cultura…  
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Aquest últim article de Ramos va provocar la resposta de destacats 

intel·lectuals alacantins49, entre els quals Josevicente Mateo, Rodríguez-

Bernabeu o Antoni Seua. Trobaven fora de lloc la crítica a l’obra de Fuster, 

‘Nosaltres, els valencians’, dos anys després de la seua publicació. Li acusen de 

manca d’arguments, retallar frases d’eixos llibres i de fer arbitràries 

interpretacions. Posaven de relleu la contradicció de Ramos d’acusar a Fuster 

de manca d’universalisme mentre ell es refugiava en el més estret dels 

localismes, un localisme còmode, estèril i demagògic. Ningú n’hi ha tan ximple 

que entenga que la catalanitat requerisca dur tots barretina i ballar sardanes, 

“però el cert és que ser valencians és la nostra manera de ser catalans, com ser 

catalans és la nostra manera de ser espanyols i europeus”. Pensem que havien 

de vigilar molt el que deien, estem al 1964. 

Alberto Navarro afirmava des de la revista Valle de Elda que “no tenim els 

alacantins perquè passar a formar part d’un desballestat Sureste, amb predomini 

murcià, ni d’un valencianisme eixit dels seus justos i nobles límits, i molt menys, 

d’una catalanitat de la qual només tenim algunes dates llunyanes i la identitat 

d’uns cognoms. Som alacantins, aquesta és la nostra manera de ser espanyols. 

Com a elders ens resulten tant estranyes les corrents que venen del Surest com 

les que venen d’enllà de l’Ebre”50 

El 1965 Información començà a publicar les lliçons de Carles Salvador51 “Palem 

Valencià” i comencen a fer-se cursets a molts llocs de valencià. La Verdad va 

treure una esquesta a diferents personatges alacantins preguntant si s’havia de 

conservar el valencià. Ángel Casado defensava el bilingüisme però el castellà 

                                                             

49  Sobre un articulo de Vicente Ramos. Información. 30/07/1964. En Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, 

desarrollismo y cultura… Els intel·lectuals són Ernesto Contreras, Josevicente Mateo, Emili Rodríguez Bernabeu, Antoni Seua, 

Carlos Botella, Luis Badenas, Francisco José Cuartero, Alberto Múrtula, José Luis Pamblanco, Joaquín Brufal, Carmen L. del 
Fresno, Manuel Rey Gálvez, Francisco Pérez Fernández, Eusebio Ferrández Sebastiá, Francisco Armengot, Eduardo García 
Más, Francisco Jover Romeu, Vicent González, Joan Valls Jorda i Jorge Valor Serra.  
 

50  Alberto Navarro. Alicante, entre el Sureste y la catalanidad. Valle de Elda. 15/08/1964. En Francisco Moreno i 

Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo y cultura... 

51  Carles Salvador i Gimeno (València, 1893-1955) fou un poeta i gramàtic valencià. Arran de l'aprovació de 

les Normes de Castelló, el 1932, es convertí en el seu màxim difusor amb la publicació de diverses obres gramaticals 
i lexicogràfiques. A partir de 1949, va impulsar els cursos de llengua a Lo Rat Penat, i el 1951 publicà la Gramàtica 

valenciana que s'hi utilitzava com a llibre de text. L'activisme valencianista de Carles Salvador començà ben prompte. El 
1907, només amb catorze anys, participà en l'Assemblea Regionalista Valenciana, i visqué de primera mà els enfrontaments 
polítics entre els blasquistes i els sectors valencianistes agrupats al voltant de la societat València Nova. Els fets que s'hi 
produïren i els moments viscuts el marcaren de manera decisiva, tant és així que, en poc de temps, es convertí en «un 
nacionalista convençut i disposat a contribuir sense abandons en la lluita pel redreçament nacional dels valencians». 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gramàtic
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Normes_de_Castelló
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lexicografia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lo_Rat_Penat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llibre_de_text
https://ca.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Regionalista_Valenciana
https://ca.wikipedia.org/wiki/València_Nova
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nacionalisme_valencià
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havia de prevaldre en les relacions oficials. Gastón Castelló deia que havia de 

conservar-se com tot l’íntim i familiar. L’exalcalde Francisco Alberola52 parlava 

de l’orgull de ser valencians i per sobre de tot, ser espanyols. Ginés Alberola 

confiava en la seua pervivència53.  

La Verdad va mantindré la defensa del Sureste. García Viñolas54, que el 

Sureste pot aportar una claredat lluminosa, que faria molt de bo al cinema 

universal. Insistia en els beneficis econòmics que s’obtindrien de la unió 

‘surestiana’, sobre tot amb el II Pla de Desenvolupament. 

Si algú va combatre aquesta alacantinitat o el ‘Suretismo’ va ser Josevicente 

Mateo55, el mateix que va criticar l’obra de Fuster i amb qui va acabar relacionant-

se i escrivint el llibre ‘Alacant a part’. Per a ell Alacant serà sempre una qüestió 

pendent, a punt per al debat. La incertitud és l’única qualitat alacantina certa. 

Sembla que Alacant i els alacantins no 

tenen res a vore amb ningú més, per això 

no va agarrar el pancatalanisme ací, però 

tampoc el valencianisme ni molt menys el 

‘Suretismo’. 40 anys de dictadura han 

inoculat la sagrada unitat nacional, de la 

pàtria, quan més abstracta millor, la que 

fomenta el particularisme fins i tot el  

secessionisme.  

L’activa i agressiva antivalencianitat i 

l’anti València. L’’alicantonalismo’, el ‘Suretismo’, o el “Levante” són operacions 

disgregadores posades en marxa  per elements del franquisme, de la UCD, UV 

                                                             

52  Francisco Alberola Such (Alacant, 1890 - 1967) fou un advocat i polític alacantí, fill de l'empresari Francisco 

Alberola Canterac i germanastre de Rafael Alberola Herrera. Estudià als Pares Agustins de Novelda i a l'Institut d'Alacant. Es 
matriculà a l'acadèmia militar de San Lorenzo del Escorial, però abandonà els estudis poc després per a llicenciar-se en dret 
a la Universitat Central de Madrid. Després de la guerra fou secretari del Sindicat Provincial de Ramaderia, regidor d'Alacant 
i diputat provincial, degà del Col·legi d'Advocats d'Alacant del 1949 i 1952, i nomenat alcalde d'Alacant, conseller provincial 

del Movimiento Nacional i procurador a Corts franquistes de maig de 1949 a octubre de 1954. Durant el seu mandat l'aigua 
corrent es va municipalitzar, es va aprovar la instal·lació de l'empresa Manufacturas Metálicas Madrileñas, alhora que 
restablí relacions comercials amb Orà. Després de deixar el càrrec fou vicepresident de la Caixa d'Estalvis d'Alacant. 

53  La Verdad. 10/04/1965. En Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo y cultura...  

54  Manuel Augusto García-Viñolas (Múrcia, 1911-Madrid, 2010) va ser un periodista, escriptor i crític de literatura i 

art espanyol. 
55  Segons Manuel Alcaraz Ramos, seria l’únic intel·lectual que havia tractat conscientment de posar les bases per a 

imaginar per escrit un Alacant diferent i, per això, el més defraudat en tants i tants àmbits de la realitat, la democràcia i  les 
noves institucions. La democràcia va donar llum sobre Alacant, però també va projectar algunes ombres.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/1890
https://ca.wikipedia.org/wiki/1967
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Alberola_Canterac
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Alberola_Canterac
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberola_Herrera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Novelda
https://ca.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_del_Escorial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_Central_de_Madrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Col·legi_d'Advocats_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d'alcaldes_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacional
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orà
https://ca.wikipedia.org/wiki/Caixa_d'Estalvis_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Múrcia
https://ca.wikipedia.org/wiki/1911
https://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/2010
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o el PP fins als nostres dies. El pitjor és que el missatge ha calat en la majoria 

de la gent. Alacant no se sent catalana, a dures penes valenciana, però als anys 

60 no se sentia tampoc castellana. (Hui, potser la cosa ha variat, i molt). La 

població alacantina ha adoptat la cultura castellana mentre que els qui postulen 

per la fidelitat als orígens valencians no han fet res d’eficaç per aconseguir-ho56.  

Josevicente no va tindre bona acollida entre els sectors més valencianistes 

d’Alacant. Ismael Belda escriuria que exerciria com un intel·lectual resplendent, 

constantment crític i il·limitadament fustigador, davant la societat i el règim oficial 

dels anys seixanta i setanta de el passat segle, amb assajos i declaracions que 

mai abans havia escrit amb tanta solidesa i profunditat un alacantí aborigen. 

Repensar i criticar la societat alacantina li costaria una condemna pública de la 

gestora, crispada amb les seues opinions57. Fins i tot el diari Información va 

deixar de publicar algunes de les seues cartes. Les més dures crítiques van 

vindre de Jordi Valor58 i Vicente Ramos, i la més matisada de Vicente Mojica59. 

Tot i així la seua influència va ser important i el llibre va ser un èxit de vendes60. 

Vicent González, amb alguna discrepància, el felicità “per remoure els nostres 

adormits esperits, nervi, voluntat i consciència”.  

Mateu tindria enfront, gairebé de forma obsessiva a Vicente Ramos, enemic 

declarat de Fuster des de la seua breu i accidentada relació de 1946 a la revista 

Verbo. Titllaria l'obra de tots dos de catalanista i antialacantina. Fuster li diria a 

                                                             

56  Jose Vicente Mateo. Alacant a part.  

57  Ismael Belda. El día que quemaron a Mateo. El Mundo. 25/06/2018 

Ismael López Belda (Alacant 1953 – 2018) havia treballat i col·laborat en diversos mitjans d'Alacant i València des del temps 
de la Transició. Va ser redactor d'El Temps fins a la dècada dels 90, etapa després de la qual va tornar a Alacant, on va 

començar a col·laborar en mitjans com La Veritat, El Mundo, Ràdio Alacant, El Periódico d'Alacant o 20 minuts, entre molts 
altres. Redactor i col·laborador de ELMUNDO d’Alacant en successives etapes de diari, actualment tenia una secció fixa tots 
els dilluns, 'Boines i barrets', en què rastrejava el llegat dels intel·lectuals de la província durant el segle passat 

58  Jordi Valor i Serra (Alcoi, 1908 —1984) va ser un professor i escriptor valencià. Durant la seua joventut entrà en 

contacte amb l'obra poètica de Teodor Llorente a través de les seues Poesies valencianes, el que li fa decantar-se cap a la 
producció en català. Aquesta decisió es vorà reforçada després de la seua visita a l'Exposició Universal que es va celebrar el 

1929 a Barcelona on entrarà en contacte amb la literatura catalana de la Renaixença.  

59  Vicente Mojica Benito (Alacant, 1923 - 1989). Poeta i dramaturg espanyol. Es va incorporar a el grup d'escriptors 

alacantins que va sorgir a la fi de la guerra civil espanyola. Va ser autor de nombroses publicacions i creditor de multitud de 
premis literaris. Vicente Mojica és principalment un poeta que escriu a la natura, a l'amor i la mort. Ell mateix va dir que el 
seu mestre va ser Antonio Machado i que seguia el seu exemple renunciant absolutament a la retòrica, i que no volia 
excessius ampulosamientos verbals sinó que li agradava cridar a el pa pa i al dolor, dolor de cada dia, i així és com s'expressa 

al llarg de la seua obra poètica. 

60  Amb ocasió de la publicació d’’Alacant a part’, Mateu li comentaria a l'assagista i amic Joan Fuster: «Encara no isc 

de la meua sorpresa, l'’Alacant’ arriba a una venda increïble; és, a escala local, un 'best-seller' sense precedent. Ara, que els 
crítics indígenes no han dit ni piu. Fins i tot estic per pensar que hi ha una mena de conjura de silenci. Perquè es dóna a més 
la sospitosa coincidència que Informació, el meu diari, com teu ho va ser Llevant, no m'ha publicat, en contra de la seua 
amistosa costum, els dos últims articles lliurats, no menys de dues setmanes enrere». 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcoi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teodor_Llorente
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Mateo l'11 de juliol de 1966 que “la idiotesa central de Ramos és el haver-te pres 

per catalanista -amb independència que ho siguis més que ell- i el no haver entès 

res de res del teu llibret. És clar que, per a ell, el català ha de ser una llengua tan 

estranya com el suec, i més difícil. Caldrà arribar a la conclusió que Guardamar 

està més lluny d'Alacant que Jumella”. Fuster ironitzava, ja que Ramos, natural 

del municipi valencianoparlant de Guardamar, havia estat professor de la 

Universitat d'Estocolm i traductor a l'espanyol de l'antologia poetes suecs 

contemporanis. 

La influència social de Ramos era notable i quan Mateu expressà algunes de 

les seues idees sobre Alacant i les seues festes en una conferència, va 

aconseguir que un ple de Fogueres i Barraques aprovés unes puntualitzacions 

condemnant a Mateu i a altres tertulians. Seria el president de la Gestora, Tomás 

Valcárcel Deza, pressionat per Ramos qui escriguera contra Josevicente 

acusant-lo de no saber desxifrar Alacant essent de Jumella quan diu que la 

nostra capital és “administrativa i narcisista, parasitària i estèril”. Però “no se li 

pot tenir en compte, que és d’opinió voluble i canviant, com va demostrar no fa 

gaire negant apassionadament la catalanitat de la regió per incorporar-se poc 

després amb tots els seus entusiasmes a les minvades hosts literàries adverses, 

catalanistes”. Per la seua banda, Ramos es dirigia al director de Destino, Néstor 

Luján, dient que Mateo era un fracassat i pareix impossible que se li haja donat 

paraula en el setmanari de tan provada serietat i altura intel·lectual. Ningú en 

Alacant concedeix crèdit a les opinions del jumellà.  

A partir de 1967 La Verdad disminueix la polèmica sobre el Sureste, encara que 

de tant en tant insistia amb algun reportatge sobre el desenvolupament econòmic 

de la pretesa regió. Funcionava ja en eixe moment el Club d’Amics de la 

UNESCO61 que prompte va tindre seus a Alcoi, Elx i Mutxamel i tanmateix 

s’estenien les classes de valencià arreu del territori. 

                                                             

61  Un refugi alacantí de la cultura a la clandestinitat Carlos Pastor. Alicante Plaza. 09/12/2018. Recorda nostàlgica 

María Teresa Molares. “Els Clubs d’Amics de la UNESCO eren unes associacions que es crearen per defensar la Declaració 

dels Drets Humans. Ací va arribar vint anys després, el 1968, perquè a la primera etapa del Franquisme era impensable que 
es poguera crear això, el sistema dictatorial era fortíssim i hi havia molta por”. “Ací se celebraven les reunions de la Junta 
Democràtica i de la Plataforma Democràtica amb els partits polítics clandestins”, recorda Molares mentres puja la sinuosa 
escala. “Vam fer la primera campanya de neteja de Tabarca, exposicions d’arts plàstiques, fotografia... Amb la Caixa d’Estalv is 
vam portar Umberto Ecco o Tierno Galván, imprescindibles a eixe nou país que estàvem construint”. Als 70 a Alacant només 

https://alicanteplaza.es/autor?autor=Carlos+Pastor
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El 1968 el recent nascut diari ‘Primera Página’62 se suma contra el ‘Suretismo’ 

acusant el concepte de Sureste d’una total ambigüitat que no representa res o 

pretén representar massa. Des de La Verdad, Miguel Signes63, treballador de 

Caja de Ahorros del Sureste es mostrava més obert a acceptar l’existència d’una 

zona denominada Sureste, no per raons històriques ni geogràfiques, sinó com 

una possibilitat humana econòmica-social.64 

La polèmica sobre la discriminació oficial del català i el seu enfrontament amb 

el ‘suretismo’ va augmentar durant els anys 1972 i 1973, però encara no es 

plantejava el secessionisme lingüístic. Es posava en qüestió Alacant com a 

capital d’una província que li donava l’esquena65. Per la seua part, Información 

recolzava una postura favorable al País Valencià i les crítiques al ‘suretismo’, ni 

que fora per fer la competència a La Verdad.  

El concepte de Sureste va ser impulsat també pel ‘Consejo Económico Sindical 

del Sureste’ que, en la seua reunió de maig de 1972, va apostar per formalitzar 

el ‘Sureste’ com una regió i l’abril de 1972 el governador civil, Mariano Nicolás, 

se sumava presentant a Alcoi “el concert econòmic que el futur depara al 

Sureste”. La premsa va publicar diversos articles mostrant la seua perplexitat i 

desacord davant la proposta, fins i tot en zones castellanoparlants com a Elda66. 

                                                             

hi havia dos espais oberts i democràtics: el cineclub Chaplin i el Club de l’UNESCO. 

https://alicanteplaza.es/Muerealos91aoselvalencianoVicenteAdamreferentedelaCienciaFiccinespaola2  

62  El primer diari a aparèixer a l'empara de la, pretesament tolerant, Llei Fraga de Premsa de 1968. Els primers 

directors són falangistes que l'agost de 1969 són rellevats per Juan José Pérez Benlloch, de antípodes idees com 
socialdemòcrata valencianista i fundador de el tan provisional com qualitatiu Partit Socialista Valencià, qui aguantaria en el 
càrrec fins a febrer de 1971, un altre any i mig més, després d'aconseguir una evolució de continguts. A l'referir-se a l'periòdic 

de fugaç vida i capital manxec Primera Pàgina (Diari per a Alacant i la seua província), l'historiador Vicente Ramos, tan rigorós 
de vegades com imprudent, afirmaria que «sense proposar-s'ho, potser, l'empresari Albacete Pedro García Munera 
(propietari de la Veu d'Albacete) va facilitar una via idònia per expandir propaganda antifranquista », a l'editar un mitjà que 
amb prou feines subsistiria en el mercat territorial de notícies en cel·lulosa durant quatre anys i quatre mesos. Des del 
dissabte 23 de març de 1968, llavors com vespertí a preu de tres pessetes i 16 fulles, fins al dimarts 25 de juliol de 1972, ja 

en 32 pàgines, quan el deute econòmic, una producció editorial errant i el permanent assetjament de la policia política i la 
censura poden ofegar la seua continuïtat. En règim de cooperativa des de 1971, tutelada pel redactor i escriptor Enrique 
Cerdán Tato i rebutjada pel llavors ministre d'Informació i Turisme, Alfredo Sánchez Bella. Ismael Belda. Els anys rudes de 
Primera Pàgina. El Mundo. 2017.11.27. https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/alicante/2017/11/27/5a1af3f6468aeb5f038b46b4.html 

63  Miguel Signes i Molinés Tárbena, 1915 - Alicante, 1994. cursar estudis de Magisteri a l'Escola Normal de València. 

va exercir també de periodista. Membre de el Partit Socialista en la clandestinitat va formar part de l'agrupació alacantina 
de la qual va ser nomenat -1949- President; En aquesta època es va incorporar a l'agrupació d'Elx, al costat de Juan Vives i 
García, i va col·laborar en la reorganització de l'Comitè provincial. Per motius de salut (havia patit un infart de miocardi en 
1966) va haver d'abandonar la seua activitat política, si bé va tenir una destacada actuació en els mitjans de comunicació 

durant la transició. 

64  Marco Tulio (Miguel Signes. La zona denominada Sureste de España. Primera Página. 10/12/1968 

65  En Daniel. Una defensa apasionada. Primera Página. 14/04/1972. Jesús Rafael de Vera Ferre. // El Sureste, la razón 

de una sinrazón. Primera Página. 28/05/1972. En Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo y cultura...  

66  Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo y cultura... 
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Información denunciava que es volia traspassar Alacant a una altra regió diferent 

de la valenciana com si foren coses o corders67.  

El maig de 1972 aparèix a la premsa el Manifest titulat “Somos valencianos” on 

diversos escriptors i intel·lectuals declaraven que: “davant l’equívoc que al voltant 

de la paraula Sureste s’està originant al confondre conceptes de contingut 

geogràfic, històric, etnogràfic, econòmic i administratiu, defensem la nostra 

radical valenciania, no solament per raons irrenunciables de ser fills del regne de 

València, sinó per aquelles altres, també d’índole espiritual que han conformat 

històricament i psicològica la nostra personalitat”. Estava impulsat i 

probablement redactat per Vicent Ramos68, que ara es presentava com a 

valencianista i no com a suretista. Es palesava així la pèrdua de suport de la idea 

del ‘Sureste’ a Alacant. Isidro Vidal69 parlava en la Hoja del Lunes70 del rebuig 

que suscitava eixa idea en la premsa de molts llocs i en els seus lectors.71 

Pérez Benlloch72 parlava de les bondats de la col·laboració entre províncies, 

“però sense renunciar a la valencianitat, a la voluntat popular de continuar essent 

                                                             

67  El Sureste ya es región. Así lo entiende la Permanente del Consejo Económico Sindical. Información. 11/05/1972. 

En Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo y cultura... 

 
68  Información 24/05/1972. En Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo y cultura... el subscrivien 

entre d’altres Miguel Signes, Rafael Azuar, Gastón Castelló, Juan de Dios Aguilar, Joaquín Fuster, Joaquín Collía, Vicente 
Mojica, Manuel Molina, Xavier Soler, Juan Vidal, Alejandro Ramos, Joan Valls, Rafael Coloma, Adrián Espí i Carlos Mateo.  

69  Isidro Vidal Martínez (Monòver, 1923 – Alacant, 2018) Expresident de l'Associació de la Premsa d'Alacant i exvocal 

de la Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya.  Comença a treballar en Información el 1941. Va estudiar 
posteriorment a l'Escola Oficial de Periodisme, de Madrid. En el periodisme alacantí Isidro Vidal Martínez va ser gairebé de 
tot: gacetillero, reporter de grans reportatges, cronista viatger, articulista, crític, entrevistador. A la seua esquena va portar 

la història d'Alacant en tots els fronts: local, polític, econòmic, social, lúdic. Dotze anys president de l'Associació de la Premsa 
d'Alacant (1969-1981) i vocal a la FAPE, va posar en valor el col·lectiu a nivell local, va elevar a altes cotes amb 55.000 
exemplars el Full de dilluns, de la qual va ser cofundador el 1969 . El 28 de gener de 1971 es va inaugurar nou local social de 
l'Associació de la Premsa d'Alacant, situat a la planta novena de la Torre Provincial, sent president Isidre Vidal des de juliol 

de 1969. Francisco Poveda. https://nuevodiario.es/noticia/3088/opinion/isidro-vidal-el-periodista-de-monovar.html 

70  Hoja del Lunes. Publicada a Alacant baix el nom dilluns des de 1941 fins el 26 d'agost de 1968 i com Full de dilluns 

Fins el 1984. Full de dilluns va ser la denominació genèrica per a un grup de diaris editats per les associacions de premsa 
provincials a Espanya. Des de 1925 fins 1982 era l'únic diari autoritzat a publicar-se en dilluns. Els Fulls de dilluns sorgeixen 
com a conseqüència d'un dels majors èxits aconseguits pels treballadors de premsa en el seu dia: el descans dominical. El 
1919 es va produir una vaga de periodistes que reclamaven entre altres aquesta mesura de descans dominical, que finalment 

quedaria instituït el 1925. Per garantir aquest descans les empreses periodístiques van deixar de publicar les seues edicions  
durant els dilluns i, com a conseqüència d'aquesta conquesta, es van crear els Fulls de l'dilluns amb la finalitat de 
proporcionar recursos econòmics a les associacions de premsa provincials existents. A partir d'el 19 d'abril de 1982 es va 
autoritza la publicació de la premsa en dilluns -sent El País, La Vanguardia i El Periódico de Catalunya els primers a sortir al 

carrer aquest dia, encara que Diari 16 ja posseïa una edició de els dies dilluns des de mitjans de 1980- i poc a poc van anar 
tancant les diferents Fulls de l'dilluns, al no poder competir en el mercat amb la resta de diaris. 

71  Hoja del Lunes. 05/06/1972 
72    Joan Josep Pérez Benlloch (Moixent, 1936) és un periodista valencià. Va estar vinculat de jove al Partit Socialista 

Valencià i fou un dels creadors dels GARS i del PSPV el 1974. Ha col·laborat amb la Universitat Catalana d'Estiu i ha participat 
en algunes de les conferències dels Premis Octubre. Ha dirigit els periòdics Primera Página, Diario de Valencia i Noticias al 
Día, ha estat corresponsal de Tele/eXpres i La Vanguardia, i ha publicat una autobiografia sota el títol Al cierre. Del 1987 al 
1997 ha estat redactor del diari Levante i posteriorment a El Temps i a El País 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Moixent
https://ca.wikipedia.org/wiki/1936
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Socialista_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Socialista_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Grups_d'Acció_i_Reflexió_Socialista
https://ca.wikipedia.org/wiki/PSPV
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_Catalana_d'Estiu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premis_Octubre
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Primera_Página&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diario_de_Valencia
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Noticias_al_Día&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Noticias_al_Día&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tele/eXpres
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vanguardia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Levante
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Temps
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_País
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valencians, que no és una altra cosa que ser espanyols, una varietat d’espanyols. 

És un risc inacceptable l’intent de desmembrar una regió històricament definida, 

com és la valenciana, per a elaborar una altra de viabilitat discutible i suggerida 

per iniciativa particular”.73 Poc després quinze entitats valencianes, des de Lo 

Rat Penat fins a la Societat Coral el Micalet, passant per col·legis professionals 

i la Societat Econòmica de Amics del País i els Cronistes del Regne, s’adherien 

per unanimitat a la voluntat expressada per tants alacantins de continuar 

pertanyent al Regne de València, enfront dels intents de segregació de la 

província en benefici del Sureste.74  

La polèmica perdia força i ho demostra el fet que La Verdad anunciava el 

novembre de 1973 la publicació d’un curs de valencià que va provocar una nova 

polèmica amb Información75.  

Sánchez Soler afirmarà que a diferència dels 

carnets que tothom porta damunt, la nostra 

identitat valenciana no caduca ni als cinc ni als 

deu anys. No caducarà mai a pesar de 

personatges situats al sud-est de si mateixos, 

i que pateixen aquells nous alacantins 

convertits en prohoms locals. Assumida per 

una ciutat on noves promocions d’alacantins 

tracten d’utilitzar el català al carrer i fan 

esforços per a viure en valencià amb la 

sensació patètica de tenir-ho tot a la contra. Josep-Vicent Marqués76 dirà que 

Alacant és un barri perifèric de Madrid on encara es nombrosa la colònia 

                                                             

73  J.J. Pérez Benlloch. Alicante es valenciana, no del Sureste. Información. 25/05/1972 

74  Información. 04/06/1972. En Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo y cultura... 

75  Francisco Moreno i Juan Martínez. Dictadura, desarrollismo y cultura... 

76  Josep Vicent Marquès i González (València, 29 de novembre de 1943 - 4 de juny de 2008) va ser un escriptor i 

sociòleg valencià. Es llicencià en dret i fou membre del Moviment Social-Cristià de Catalunya i del Partit Socialista 
Valencià (PSV), que posteriorment abandonà per a fundar el grup Germania Socialista, de tendència comunista 

antiautoritària. Va ser candidat al Senat en 1979 sota el lema «Ni fam, ni fum, ni fem», i també va ser un dels animadors dels 
primers grups ecologistes i antinuclears del País Valencià. Guanyador, el 1973 del Premi Joan Fuster d'assaig per l'obra País 
perplex (1974) i el 1980 del Premi Fontanarosa amb No és natural (1980). Va publicar també Amors impossibles (1982) i El 
retorn del nàufrag professional (1998). Com a columnista, també va col·laborar a El País, El Temps, Gorg, Cuadernos para el 
Diálogo, Hui, Levante, etc., 
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valenciana. Hom parla d’una província amb el mateix nom, sense que haja estat 

provada la seua existència.  

Alacant va ser un contrapès durant la Batalla de València, els fusterians sabien 

que no podien perdre la segona ciutat del país, però no van donar cap pas decisiu 

per a defensar-la. Per la seua banda per als alacantins poca cosa significava el 

llegat de Blasco Ibáñez, la Mare de Déu dels Desemparats o la faramalla fallera. 

L’aristocràcia del bacallà77 no era nacionalment valenciana (molts provenien de 

nissagues d’estrangers), no hi havia cap símbol alacantí pel qual barallar-se. 

Alacant va restar a part de les millors reflexions del moment. També quant la 

llengua, en un procés molt avançat de substitució lingüística. Només alguns 

alacantins van intentar frenar les tendències centrífugues de l’alacantinitat enmig 

del desinterès de la intel·lectualitat alacantina, més còmoda assumint el “relat 

principal” de l’espanyolitat d’Alacant. Que el fusterianisme fora tan dèbil a Alacant 

i en les seues reflexions sobre Alacant, no només reflecteix una situació 

particular, sinó que ha sigut un llast per a obrir finestres en el nou cicle, 

decididament polític que s’obrí durant la transició78. Va ser la generació dels 

nostres avis la que va lliurar Alacant sense lluitar, sense defensar-ne la 

personalitat. El vell Alacant s’apaga, també, amb els últims personatges 

populars, urbans, portats a la tomba per l’edat i la malaltia.  

Josep Forcadell79, al pròleg del llibre ‘Alacant a Sarpades’ de Sánchez Soler 

diria que els alacantins hem viscut sis-cents anys sent valencians, estimant i 

                                                             

77  El nom prové de la indústria dels salaons. Cal recordar que les saladures en general i el bacallà en particular 

proporcionaven grans rendiments als importadors locals, ja que el seu tràfic era monopolitzat aleshores pel port d'Alacant. 
Gràcies fonamentalment als beneficis que donava aquest producte, que era l'aliment bàsic de consum de les classes 
treballadores, es va formar durant l'expansió econòmica del set-cents i part del vuit-cents una burgesia mercantil, en bona 
mida d'origen estranger, que fou anomenada pel poble l'aristocràcia del bacallà. Aquesta classe social va desplegar un 

important paper econòmic, polític i cultural durant el segle XIX, com ho demostra la decisió de construir el Teatre Principal, 
sens dubte l'obra cultural més duradora i de major projecció social que emprengué col·lectivament l'alta burgesia alacantina. 
Jaume Lloret i Esquerdo. 150 aniversari del Teatre Principal d’Alacant.  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/150-
aniversari-del-teatre-principal-dalacant-0/html/00012352-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html.  

 Aquesta "aristocràcia del bacallà", formada pels senyorets de la ciutat i en part per comerciants italians o francesos, es 
castellanitzà ràpidament i considerà molt prompte que es podia créixer ignorant la pròpia província, a la qual aspirava a 
dirigir.  i generà una mentalitat de menyspreu envers els llauradors i els pobles del nostre propi entorn: "pareixes del 
Bacarot", "com si fores de l'Alcoraia", "parlar valencià és ordinari, de gent de poble". I heus aquí la situació. Joaquín G. 

Cartula. Sobre Alacant, València i els Països Catalans. Alacant contra València: una reflexió d’Emilio Rodríguez-Bernabeu. 
file:///D:/Usuaris/PG009254/Downloads/65418-Text%20de%20l'article-102421-1-10-20080205.pdf 

78  Manuel Alcaraz Ramos. Alicante Especulación.  

79  Josep V. Forcadell Saport. (Castelló de la Plana, 1954) ha treballat activament en la dinamització del valencià. És 

llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València i en Filologia Valenciana per la Universitat d'Alacant. Va ser 
director del Servei de Promoció del Valencià de la Universitat d'Alacant des de juny de 1986 fins a març de 2014. De 2003 a 
2005 va ser també director de l'Observatori de la Llengua de la Seu d'Alacant. Des de la creació de la Xarxa Vives 
d'Universitats el 1994 va ser secretari de la Comissió de Llengua fins a l'any 2004. Des l'1 d'abril de 2014 és director del Servei 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/150-aniversari-del-teatre-principal-dalacant-0/html/00012352-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/150-aniversari-del-teatre-principal-dalacant-0/html/00012352-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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utilitzant «la nostra llengua» com a vehicle de comunicació, defensant les nostres 

peculiaritats, però la majoria dels valencians al nord de Bèrnia, no coneixia la 

ciutat d’Alacant, ni la d’Elx, als 80 encara estàvem dividits en províncies mal 

connectades i distants. Al provincianisme i el provincialisme ja els hi anava bé.  

Manuel Zapata Nicolás el 2003 encara farà una defensa del suretismo parlant 

del transvasament Tajo-Segura. Un experiment de desenvolupament que al 

mateix temps significava un reequilibri hidràulic nacional. El transvasament, per 

bé o per mal, ha suposat l'obra més important que mai s'haja realitzat per ací. El 

gran creixement urbanístic, turístic i agrari experimentat al Sud d'Alacant i en part 

de Múrcia va ser i és causa del dinamisme econòmic que va generar aquest 

projecte. En gran mesura, vulguem o no, som fills d'aquesta aventura autonòmica 

que es va denominar ‘Sureste’. Obra que va quedar inconclusa per la desaparició 

accelerada de el règim que la va concebre. Amb l'arribada de la democràcia es 

va produir la precipitada estructuració autonòmica de l'Estat de les Autonomies, 

que ací va tindre conseqüències veritablement desastroses i funestes. Del 

‘Sureste’ quadriprovincial, es va passar a la Regió uniprovincial de Múrcia, a la 

solitud més absoluta. Pérez Crespo, en més d'una ocasió, ha culpat d'aquesta 

brillant acció (per darrere) als socialistes, que ficats en embolics interns (res de 

nou), no van reaccionar a temps, ja que els cacics de torn, dels partits de 

moment, tenien pressa a repartir-se el suculent pastís autonòmic. Paradoxes de 

la vida, la democràcia parlamentària no va parlamentar i va robar a la societat 

d'un debat, de totes totes just i necessari80. 

Són molts els que opinen que aquesta entitat supraprovincial pot considerar-

se, tot i emmarcar-se dins d'un règim dictatorial centralista, com la primera 

experiència descentralitzadora de l'Estat després de la guerra civil. El seu 

contingut va ser principalment de caràcter econòmic, i a ella devem, entre 

d'altres, l'expansió urbanística i turística de les costes de sud-est peninsular. 

Aquesta idea del ‘Sureste’ va ser abandonada amb l'adveniment de la 

democràcia (segons Pérez Crespo, només pel fet d'haver estat forjada durant el 

règim dictatorial precedent) i amb l'estructuració de l'Estat en autonomies, en què 

                                                             

de Publicacions de la Universitat d'Alacant. Va ser director de el Servei de Publicacions de la UA. Es autor de llibres com “El 

valencià a Alacant (2002-2003) o “El valencià a Aalacant (2002-2003). 

80  Manuel Zapata Nicolás. La Opinión, 11 d octubre de 2003 Jaraque. http://www.jarique.com/jarique.htm  
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casualment cadascuna de les províncies d'aquell projecte va ser a integrar-se a 

una comunitat autònoma diferent. L'extinció d'aquesta entitat i la consegüent 

solitud murciana va comportar, segons Manuel Zapata, desastroses i funestes 

conseqüències per a la nostra terra. 

Per a Emili Rodríguez-Bernabeu81 la relació econòmica entre Alacant i Múrcia i 

la forta emigració de murcians cap a Alacant van suscitar les idees 

sociopolítiques concretes del Sureste, el ‘Suretismo’. Aquesta denominació de 

Sureste de España o Levante és mirada amb complaença pels murcians i els 

elements castellanitzats de València, en especial d’Alacant. Múrcia, opina, 

s’identifica amb la realitat cultural del País Valencià i vol participar-hi. Des de 

València estant el rebuig a Múrcia és fonamentalment per la llengua.  

A la mort de Franco, el 1975, la idea de Sureste encara 

plana sobre el País Valencià, però Alacant mirava cap al 

Nord mentre s’activava la seua economia amb 

iniciatives polítiques conseqüents: indústria tèxtil, calcer, 

joguines... i el turisme. Alacant i Elx duplicaven la seua 

població. A més l’aparició del valencianisme 

pancatalanista i la conscienciació de la classe política 

dominant d’un projecte regional futur, el País Valencià, 

l’allunyaren de Múrcia. També apareix el blaverisme 

sota l’interès hegemònic de la burgesia valenciana 

exagrària que no vol intromissions de Catalunya en 

l’economia valenciana, però tampoc de Múrcia. L’’alicantinismo’ mira amb 

hostilitat Múrcia i València, car ambdues tenen una indubtable vocació regional.  

No obstant, al seu llibre Alacant contra València, Rodríguez-Bernabeu fa una 

defensa d’una possible unió de Múrcia al País Valencià i fins i tot dels Països 

                                                             

81  Emili Rodríguez-Bernabeu (Alacant, 1940) és un cardiòleg i escriptor valencià, en llengua catalana. La 

seua iniciació en la literatura catalana és en l'època d'estudiant batxiller a la seua ciutat, tenint com a autor de 
capçalera al poeta Jacint Verdaguer. Quan es trasllada a València a estudiar Medicina, és quan pren contacte 
amb el grup literari congriat al voltant de l'Editorial Torre i de la Universitat de València i augmenta la seua passió 

per la literatura catalana. L'obra "Alacant contra València", un assaig on reflexiona sobre el País Valencià i les 
relacions entre les dues ciutats més importants del país: València i Alacant per tal de comprendre el punt de 
maduració de la consciència nacional a les comarques del sud. Amb aquesta obra guanyà el Premi Carles Rahola 
d'assaig de Girona el 1993. 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 “‘alicantinismo’” = 
espanyolista. Mal distribuït al PV. Reedició es va voler fer al País Valencià i va ser UV 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
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Catalans.  Per a alguns economistes i polítics, diu, Múrcia forma part, o n’hauria 

de formar, de l’àrea d’influència catalana. La creació d’un nou ordre 

economicocultural a la Mediterrània occidental no es podrà fer d’esquena a 

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

el creixement econòmic espanyol, on el 21,7% és Catalunya, 9,3 País València. 

Aquest bloc és partit per València i és arraconat per Madrid en un moment en 

que l’economia mira cap a Europa (Eix Mediterrani). Anem a desenvolupar 

aquesta idea al capítol següent. 

Quan Francesc Viadel82 explica el moviment Tabarnia diu 

que té reproduccions en l’actualitat a tot el territori i amb les 

mateixes intencions. És un intent supremacista i 

catalanòfob del nacionalisme espanyol amb el propòsit 

d’esquarterar Catalunya i afeblir ‘independentisme català. 

Amb seguretat serà un moviment de curta durada. La 

Tabarnia valenciana (‘Sureste’) va tindre l’origen, com el 

nefast leridanismo, en el franquisme. A algun devot 

defensor de l’Espanya imperial i uniforme se li va acudir que 

els alacantins, els alcoians, els elxans, els oriolans… tenien 

més de murcians o d’andalusos que de valencians i va somiar, doncs, amb una 

nova regió, la del ‘Sureste español’ que havia de comprendre Múrcia, Almeria i 

Alacant83. 

 

  

                                                             

82  Francesc Viadel i Girbés (Algemesí, 1968). Periodista, escriptor, doctor en Sociologia i professor universitari en la 

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. A finals dels anys 
vuitanta. Actualment col·labora en diversos mitjans de comunicació com La Veu del País Valencià, El País, Serra d’Or, 
L’Espill o Caràcters. 

83  De Tabarnia al ‘Sureste español’ Article de Francesc Viadel publicat la segona setmana de gener de 2018. 

https://francescviadel.wordpress.com/2018/01/21/de-tabarnia-al-sureste-espanol/ 

https://francescviadel.wordpress.com/2018/01/21/de-tabarnia-al-sureste-espanol/
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L’Eix Mediterrani, una possibilitat d’unió econòmica i demogràfica. 

Tractarem aquest eix mediterrani com una megaregió conformada per un 

territori amb unes característiques semblants. Una megaregió és una agrupació 

extensa de dos o més àrees metropolitanes veïnes, compartint un marc geogràfic 

natural comú, connectades per xarxes transport i comunicació. Aquestes àrees 

poden estar connectades també per afinitats econòmiques, culturals i 

d’infraestructures existents oferint un marc per a la cooperació entre 

jurisdiccions. Una d’aquestes megaregions mundials era l’Eix Mediterrani. Amb 

Barcelona i Lió al nord i amb prolongacions fins a les terres d’Alacant (i Múrcia) 

pel sud. Conformar aquest espai que no suposa crear una nova estructura de 

poder, sinó una nova forma de govern (cogovernança) per a la planificació 

d’infraestructures a escala espanyola i europea84. 

L’Eix de Perpinyà a Múrcia aplega 16 milions de persones genera el 40% del 

PIB espanyol i aglutina més del 50% de la producció industrial i agrària espanyola 

en valor. Aquest eix representa prop del 50% del trànsit total de mercaderies de 

l'estat espanyol i el 60% de les mercaderies que es mouen en tren. La quota del 

ferrocarril respecte del transport per carretera és, però, molt baixa (2-3%) i té 

molt marge per créixer fins als valors d'altres països europeus (20%). la seua 

proximitat a la mar, durant mil·lenni un motor econòmic incomparable i encara 

hui en dia la principal font d'ingressos per als territoris esmentats. Caldria parlar 

també del valor del turisme i també el turisme residencial, que apugen la població 

i unflen els ingressos a partir del sector de serveis i construcció. Pensem que 

l’AP7 esdevé gratuïta a partir del 2020 fins a Tarragona, mancant l’últim tram fins 

la frontera francesa on, recordem-lo, tampoc és gratuïta, tot un fre a les relacions 

de nord a sud, de Catalunya amb el País Valencià.  

Aquesta infraestructura té l'objectiu d'augmentar la competitivitat de les 

economies de quatre comunitats autònomes espanyoles (de Nord a 

Sud): Catalunya, País Valencià, Múrcia i Andalusia. Considerat un dels nou 

corredors intermodals majors del continent europeu que vertebrarà de Nord a 

Sud la Unió Europea. 

                                                             

84 Josep Vicent Boira. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mediterrani
https://ca.wikipedia.org/wiki/Turisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Turisme_residencial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Múrcia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Andalusia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
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El centralisme espanyol és una de les causes del fre del desenvolupament 

d'aital infraestructura malgrat ésser més rendible que el projecte del Corredor 

Central (per Madrid-Saragossa-Osca) duta a Europa diverses vegades pel PP i 

rebutjada a Europa en totes les ocasions. L’oposició ha fet que el món econòmic 

i social del País Valencià, Catalunya, 

Múrcia i Andalusia (en especial 

d’Almeria) s’unisca per reclamar 

aquesta infraestructura, inclosa la 

dreta i moltes veus properes al PP. Si 

bé és cert que la construcció del 

Corredor Ferroviari Mediterrani no té el 

suport unànime dels experts, malgrat 

que sí de la majoria d'ells. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Centralisme
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Corredor_Central&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Corredor_Central&action=edit&redlink=1
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Des del 2014 ha crescut l’interès en el Corredor Mediterrani. A principis de 2016 

el Govern valencià un grup de pressió per a afavorir els interessos del Corredor 

Mediterrani, el Fòrum Valencià pel Corredor Mediterrani. En aquest grup de 

pressió hi formaren part diverses organitzacions, tant públiques com privades. 

El 2017 el Govern espanyol tornava a palar de política radial de les 

infraestructures de transport a Espanya causant la indignació dels responsables 

autonòmics. El mateix any s’endega una campanya per demanar el 

desenvolupament de la infraestructura (#QuieroCorredor) on participaren cinc-

cents empresaris valencians, andalusos i murcians, sent organitzada per 

l'Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) i l'Asociación Murciana de la 

Empresa Familiar (Amefmur). Els Governs català i valencià signaven acords per 

lluitar pel Corredor, tota una fita en les relacions entre els dos governs.  

Amb l’arribada del PSOE al Govern espanyol es dona un major impuls al 

projecte i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, nomena el 2018 a Josep 

Vicent Boira85, un dels seus gran defensors, coordinador del Corredor 

Mediterrani. A partir de llavors les obres es van duent a terme.  

Arguments a favor del Corredor:  

En paraules del president de la Cambra de València, José Vicente Morata: "No 

competim ni amb catalans ni murcians, sinó amb els 4 ports europeus que tenen 

gran capacitat d'atraure inversions." La CEOE considerà beneficiós el Corredor 

en un article de 2018. Explicà que agilitzaria la connexió entre empreses i 

treballadors entre València i Barcelona, dos nuclis urbans de costa. També 

considerà el caràcter complementari del transport per ferrocarril amb el de 

carretera per dedicar-se a nínxols de mercat distints. L’eix Algesires-Estocolm 

competiria amb els ports d’Anvers, Rotterdam, Hamburg. Suposaria la reducció 

d'emissió de diòxid de carboni per l'estalvi d'ús de les carreteres. S’espera un 

augment de la demanda en transport de mercaderies i viatgers i la reducció del 

temps de viatge a l’arc mediterrani, amb un abaratiment de les despeses,  

                                                             

85  Josep Vicent Boira Maiques. (València, 1963). Doctor en Geografia per la Universitat de València i professor al 

Departament de Geografia de la mateixa. També és novel·lista. Ha col·laborat amb la Cambra de Comerç de València i 
l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE). A més, compta amb treballs relacionats amb el territori i l'economia valenciana 
i l'eix mediterrani. També es el Secretari d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat 
Valenciana[3] des del 2015. Des del 2018 coordinador del Corredor Mediterrani 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_de_pressió
https://ca.wikipedia.org/wiki/José_Luis_Ábalos
https://ca.wikipedia.org/wiki/CEOE
https://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_Valenciana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_Valenciana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Vicent_Boira_i_Maiques#cite_note-3
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En contra: 

Gregorio Martín, catedràtic de Computació i Intel·ligència Artificial de 

la Universitat de València diu que 

el projecte només beneficia a les 

constructores del grup de pressió 

Ferrmed, considera que Algesires 

no requereix una via ferroviària 

perquè la seua potència 

econòmica es dóna principalment 

pel port marítim i la competició 

que suposaria contra els ports del 

Nord d'Europa implicaria que el 

Corredor Mediterrani eixiria 

perdent.  

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixem-nos ara en els següents mapes sobre la relació entre les ciutats i les 

principals àrees demogràfiques de la zona oriental de la Península Ibérica. 

                                                             

86  https://www.diariodesevilla.es/2018/10/13/andalucia/Corredor-Mediterraneo-

Ferrocarril_1290781319_90065985_1200x1011.jpg 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_València
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Podem vore com a l’àrea Mediterrània n’hi ha tres focus importants en quant a 

jerarquia demogràfica. El més destacat és l’àrea metropolitana de Barcelona. El 

segon és València i el tercer seria la conurbació Alacant-Múrcia87 i 88. Partint 

d’aquests mapes, els inferiors, Alacant es troba integrat en els sistema econòmic 

mediterrani, però també, juntament amb Múrcia, dins de l’hinterland de Madrid. 

Alacant en la cruïlla. En aquest cas clarament beneficiós per a aquesta àrea. 

 

                                                             

87  Mapa Méndez, R i Molinero, F. 

88  Rafael Palomero Caro. El fenomen urbà a Espanya i Catalunya 
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Dins de l’àrea sud trobem dues àrees metropolitanes mitjanes, entorn a Alacant 

i Múrcia89. En el cas de Múrcia es pot observar que els seus fluxes principals es 

donen amb València i Almeria de 

manera principal, seguits d’Alacant i 

finalment Albacete i la resta de Múrcia. 

Alacant per la seua banda el principal 

fluxe és amb València, després Múrcia i 

finalment la resta de la seua província. 

Albacete per la seua banda té com a 

principal referent València, seguida de 

Múrcia. Podríem dir que, després de 

València, Múrcia representaria un segon 

centre quan al sistema urbà del sud-est 

peninsular. En el següent mapa sobre eixos urbans europeus veiem que Alacant 

resta fora de l’àrea on si entre la resta del País Valencià, mostrant així una 

tendència excèntrica i diferenciada de la resta del País. 

 

                                                             

89  Lligams urbans recíprocs entre ciutats d’Espanya a principis de la dècada de 1980. Font: Ferrer i Precedo (1981). 
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  Migracions als anys 50 i 60                                                     Migracions entre 1961 i 197590         

Quant als moviment migratoris, a mitjans del segle XX veiem que els murcians 

o els habitants d’Almeria tenen com a referent de destinació Barcelona. El País 

Valencià començarà a ser un referent per a murcians, andalusos, castellano-

manxecs i aragonesos a partir dels anys 60, tot i que Barcelona continua essent 

el principal focus d’atracció, com veiem al mapa inferior91.  

                                                             

90  http://espemolahorn.blogspot.com/2015/04/la-interpretacion-de-un-mapa-de.html 
91  http://espemolahorn.blogspot.com/2015/04/la-interpretacion-de-un-mapa-de.html 
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El fluxe principal interregional nascut al País Valencià, l’any 1974-1975, era el 

que s’establia amb Catalunya (3,032 per mil de les tones totals transportades a 

Espanya), mentre que, vist des de Catalunya, el principal s’establia amb l’Aragó 

(2,404) i el segon, amb el País Valencià (1,986). Per al País Valencià, l’any 1975, 

les destinacions principals del transport per carretera eren Catalunya (27,6%), 

Castella-la Manxa (14,7%) i Múrcia (13,2%), mentre que per a Catalunya eren 

l’Aragó (25%), el País Valencià (20,7%) i Madrid (12,6%). 
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L’any 2006, el flux 

interregional més destacat 

a tot Espanya era el que 

s’establia entre Catalunya 

i el País Valencià, amb un 

3,5% del volum global del 

valor en euros de la 

mercaderia transportada. 

La relació intensa següent 

es genera entre 

l’economia catalana i 

l’aragonesa, amb un 

3,2%. Per al País Valencià 

Catalunya continua essent 

de lluny el principal client i 

proveïdor, quasi vint punts de diferència amb el segon, Múrcia.   

Catalunya manté fluxos intensos de transport de mercaderies per carretera amb 

l’Aragó (29,5% de les operacions realitzades el 2008 amb altres comunitats 

autònomes) i amb el País Valencià (23,3%). El País Valencià  manté forts lligams 

amb Múrcia (28,8%) i amb Catalunya (18,4%), i Múrcia, al seu torn, es relaciona 

amb el País Valencià (56,3%) i amb Andalusia (16,7%). En resum, per a 

Catalunya, el País Valencià i Múrcia i, com a mínim, el 50% de les operacions 

totals de transport generades per carretera, es mantenen entre elles o amb 
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comunitats limítrofs (Aragó en el cas del Principat). A Múrcia es produeixen més 

operacions, però Catalunya 

guanya quant a tones 

transportades.  

Si mirem el mapa següent 

vorem la gran intensitat de 

moviment d’automòbils que 

havia al 1981 sobre l’eix 

viari que va de Múrcia a 

Girona amb ramificacions 

fins a França, Cartagena, 

Albacete i Almeria.  

Quant a les àrees 

industrials (mapes 

inferiors92) veiem com Catalunya, el País Valencià i Múrcia representen un gran 

eix amb una ramificació per la vall de l’Ebre cap a Saragossa, Navarra i el País 

Basc i destaquen a l’àrea sud quatre localitats: Alacant, Elx, Múrcia i Cartagena, 

amb tot un seguit de petites poblacions al seu voltant, amb una connexió 

important entre Múrcia, Elx i Alacant 

                                                             

92 Rafael Palomero Caro. El fenomen urbà a Espanya i Catalunya 
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Per últim, si ens fixem en la recuperació de llocs de treball des de l’inici de la 

crisi del 2007 fins a mitjans del 2019, podem vore com Alacant és una de les 

poques zones on l’economia creix, juntament amb Almeria i les Illes Balears, 

mentre que Múrcia percep una petita caiguda. València i, en especial Castelló i 

Albacete, presenten una caigudes majors. D’aquesta manera veiem com l’eix 

format per Alacant-Múrcia-Almeria presenta una economia forta i creixent que 

només el Covid-19 ha tornat a frenar.  
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Regionalisme murcià 

L’eix vertebrador d’aquest territori de frontera és la Conca Hidrogràfica del riu 

Segura i que coincideix en gran mesura a l’antic territori de Tudmir i després al 

Regne de Múrcia93 i 94. Conquerit per Castella, amb ajuda d’Aragó, va ser 

repoblat en gran mesura amb catalans i aragonesos i després del 1309 va ser 

dividit entre les dues Corones, restant la Governació d’Oriola en poder d’Aragó95. 

També perdria Huércal i Overa, Xiquena i Tirieza, guanyant després de la Guerra 

de Successió Cabdet. De Múrcia i de Cartagena va desaparèixer el català, 

segons opinió d’Agustí Ventura i Conejero96, a les darreries del segle XVII. 

D’Oriola i Elda cap al segle XVIII per migracions o repoblaments amb motiu de 

l’expulsió dels moriscos o de grans mortaldats epidèmiques. La Guerra de 

successió acabarà eliminant la llengua de molts indrets. Durant el segle XVIII per 

contra es produeix un repoblament de la serra del Carxe amb valencians, fet pel 

qual es parla allà el nostre català.  

El regionalisme murcià és un moviment cultural i polític que propugna la 

recuperació de la identitat pròpia (parla, història, tradicions i altres peculiaritats) 

de la Regió de Múrcia. Políticament, els regionalistes eren partidaris de la 

descentralització administrativa de l’Estat espanyol. Va sorgir durant el segle XIX 

en el context del republicanisme federal i el cantonalisme murcià a Cartagena de 

1873 i de moviments artístics i literaris de tipus 

regionalista que aspiraven a una regió murciana 

que incloguera Albacete i Múrcia. Dins de l'auge 

del debat regional i dels corrents regionalistes o 

costumistes a Espanya, es va anar desenvolupant 

un moviment d'intel·lectuals, periodistes i 

escriptors, provinents de la burgesia il·lustrada, 

preocupats per la recuperació de les tradicions 

                                                             

93  La tierra fronteriza de la cuenca del Segura. La involución territorial del antiguo Reino de Murcia. 31/01/2018.  

http://tudmur.es/la-tierra-fronteriza-de-la-cuenca-del-segura-la-involución-territorial-del-antiguo-reino-de-murcia 

94  https://es.wikipedia.org/wiki/Regionalismo_murciano 
95  Tratado de Torrellas-Elche (1304-1305) redujeron las dimensiones del Reino de Murcia considerablemente, 

perdiendo la Vega Baja del Segura, el Vinalopó y el Campo de Alicante. Solo al finalizar la Guerra de los dos Pedros tras la 
firma de la Paz de Almazán (1375), el Reino de Murcia recuperaría Jumilla, Villena, Sax y Abanilla.  

96  Agustí Ventura i Conejero (Xàtiva,  1943) és un historiador valencià, cronista oficial de Xàtiva. Llicenciat en 

Filologia Clàssica, és catedràtic de llatí d'institut i des de finals dels 60 ha escrit nombrosos articles i llibres, sobretot al voltant 
de Xàtiva, i ha rebut diferents premis.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Xàtiva
https://ca.wikipedia.org/wiki/1943
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
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històriques i culturals de la Regió de Múrcia, a l'igual que per la seua parla 

(dialecte murcià o panotxo97). L'advocat Pedro Díaz Cassou (1843-1902) va ser 

un dels seus precursors juntament al periodista José Martínez Tornel (1845-

1916), fundador i codirector del Diari de Múrcia, la impremta es va convertir en 

centre per a la difusió de literatura murciana i recuperació de la mateixa. El 

professor Andrés Baquero (1853-1916) va orientar els seus treballs cap a la 

investigació històrica en coneguts articles en premsa murciana.  

  

Com veiem mapes precedents, des de mitjans del segle XVIII s’estudien 

diversos projectes d’organització regional per agrupar les províncies creades el 

1833, per norma general atenent a criteris econòmics i recaptatoris, basculant 

                                                             

97  El murcià és un dialecte del castellà propi de la regió de Múrcia i de la conca del riu Segura. Comparteix molts 

llaços lingüístics principalment amb el català, l'aragonès, el mossàrab i l'andalús, i en menor mesura amb l'occità. Alguns 
moviments locals, al voltant de L'Ajuntaera, defensen l'especificitat del murcià com a llengua. N’hi ha una discussió entre 
qui considera el murcià com un dialecte de l'aragonès o del castellà. El panotxo seria una varietat del murcià que es parla 
a l’horta de Múrcia.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dialecte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castellà
https://ca.wikipedia.org/wiki/Regió_de_Múrcia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Segura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Català
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aragonès
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mossàrab
https://ca.wikipedia.org/wiki/Andalús
https://ca.wikipedia.org/wiki/Occità
https://ca.wikipedia.org/wiki/L'Ajuntaera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aragonès
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cap a la integració d’aquell ‘Levante feliz’ del franquisme on s’afegia Albacete 

sempre. La proposta de 1891 podria passar per Suretista98.  

Per als murcianistes els principis de racionalitat i equilibri imposats per Javier 

de Burgos en l'esmentada divisió provincial es van traduir en la segmentació d'un 

espai natural. És així com van quedar fora de Múrcia i la seua província (hui 

regió) una part de les terres de l'Alt Segura, els altiplans situats a nord i est de 

Iecla, diversos paratges d'Alt Guadalentín i tot el Baix Segura, àrea aquesta que 

és prolongació de la depressió prelitoral murciana. Totes aquestes terres 

segregades constitueixen una unitat geogràfica amb una història i poblament 

netament murcians, i encara hui, segle i mig després de creades i ben afermades 

les províncies, continuen gravitant econòmicament i cultural cap a la seua antiga 

regió99. 

Gràcies a la pervivència del republicanisme federal a la regió, principalment a 

través del Partido Republicano Democrático Federal, el 7 de setembre de 1905 

va tenir lloc l'Assemblea Federal Murciana per a instituir la Regió Llevantina 

(Múrcia i Albacete), després de rebutjar els oferiments integradors a la iniciativa  

valenciana. Amb l'arribada de la II República espanyola, abans que fos aprovada 

la Constitució de 1931 que contemplava el dret a l'autonomia de les regions, el 

comitè municipal de l'PRDF va ultimar un esborrany estatutari uniprovincial el 

juny de 1931, sustentat en el Programa de 1894. De la mateixa manera, el Partit 

Republicà Radical Socialista també va impulsar un projecte estatutari en aquells 

anys, de la mà de l'alcalde de Múrcia Luis López Ambit i del diputat José Moreno 

Galvache. Cap de les dues iniciatives es va dur finalment a terme.  

Les regions quedarien com veiem al quart mapa des de la II República fins a la 

Transició, quan es torna a parlar de regions des d’un punt de vista polític i 

administratiu. Els diputats d’Albacete van apostar per la integració en Castilla-la 

Manxa a voltes de Múrcia, ja que geogràficament i demogràfica se senten més 

manxecs que murcians. Un divorci que no va tindre a penes debat sobre la 

possibilitat de mantenir-se unida a Múrcia que es va fer efectiu el 1992. 

                                                             

98  https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_territorial_de_Espa%C3%B1a_en_1833 

99  Juan Bautista Vilar. “El proceso de vertebración de la Comunidad de Múrcia”  
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"Múrcia ha estat sempre una zona fronterera. A causa d'aquesta peculiar 

característica, s'ha vist sotmesa a infinits trencaments i espantades que han 

constituït un veritable atemptat 

contra la seua unitat... Dos o tres 

vegades Oriola s'incorpora per 

tornar a separar-se novament, 

truncant així la continuïtat d'una 

Regió que està agrupada entorn a 

la conca del Segura, quedant el 

Baix Segura separat en virtut d'una 

total desconsideració cap als seus 

elements culturals, històrics i 

polítics"100. 

A tot aquest territori considerat 

murcià, alguns li diuen ‘Sureste’, 

des de Jaraque prefereixen dir ‘País Murciano’, un conjunt de comarques que 

comparteixen una mateixa cultura, parla, història, etnografia, condicions 

socioeconòmiques... “La nostra Regió natural [...] és la conca del Segura i els 

rius que uneixen la muntanya amb el litoral. Albacete i Múrcia, gran part d'Alacant 

i bastants pobles de les actuals províncies d'Almeria, Jaén i Granada, 

constitueixen la nostra Regió”101. Aquesta teoria era defensada per polítics i 

catedràtics de Geografia com Francisco López Bermúdez, o d’Història 

Contemporània com Juan Bautista Vilar.  

                                                             

100  José Luis Castillo Puche. Escriptor 
101  Luis López Ambit Alcalde de Múrcia el 1931 
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Amb les excepcions de Huércal-Overa (antiga pedania de Llorca) i Pulpí, la 

resta del territori d'Almeria no va pertànyer en cap moment a el Regne de Múrcia. 

No obstant això, aquesta diferent adscripció territorial no va impedir que les terres 

d'Almeria (i, sobretot, les situades en la seua meitat septentrional) rebessin una 

important influència murciana, de la mà dels milers de repobladors que, 

procedents de diversos punts de el regne de Múrcia, es van assentar al seu 

territori. Aquesta influència, que dóna a l'Almeria un caràcter diferent, havia estat 

ja constatada al segle XIX per Pascual Madoz al seu “Diccionario geográfico-

estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar” afirmava que eren 

menys andalusos i en els usos de vestimentes i en la pronúncia eren més 

pareguts als murcians. Els del partit de Vélez Rubio se senten murcians, per la 

seua immediatesa a aquesta província, i no andalusos. “Els habitants d'aquest 

partit (Vélez Rubio), no es distingeixen en aquesta part dels de la província de 

Múrcia”. Alguns dialectòlegs inclouen la franja més oriental de la província 

d’Almeria dins de la varietat lingüística murciana102 i 103  

 

En canvi els partits d'Albacete i Chinchilla, i part dels d'Hellín, Villena, Cieza i 

Segura de la Serra formen la província d’Albacete des de 1983. “Prenent com a 

referència un criteri pròpiament històric, l'assignació en 1833 d'aquests territoris 

                                                             

102  Francisco Torres Montes. ‘Nombres y usos tradicionales de las plantes silvestres en Almería’ 
103  Filòlegs com Alvar, García Soriano, Colomina i Castanyer, Sánchez Verdú-Martínez Torres, Muñoz Garrigós, 

entre d’altres 
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a la nova província d'Albacete només és comprensible i justificable si s'entén 

com desdoblament d'una província històrica en dos administratives, que no com 

segregació d'Albacete respecte a Múrcia, i que, de fet, així va ser entès pels 

contemporanis, ja que les dues províncies van quedar dins d'una mateixa 

regió”104, incorporant comarques que eren de Conca i la Manxa.  

  

                                                             

104  Mª José Vilar García, en la seua tesi "El naixement de l'actual Regió de Múrcia" 
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Múrcia i el Baix Segura i l’Alt Vinalopó.  

Hem de fer constar que com a murcianes consideren les terres no manxegues 

d’Albacete i ací entrarien també la zona de Villena i Sax (Alt Vinalopó, integrades 

al regne de Múrcia fins el 1836 (Marquesat de Villena, tradicionalment murcià)105, 

Cabdet, que havia pertangut tradicionalment al Regne de València, i fins i tot 

poblacions valencianoparlants com Monòver i Novelda. A diferència del Baix 

Segura, les ciutats de Villena i Sax mai van formar part del Regne de València. 

Després de la Sentència de Torrellas de 1304, les dues poblacions van romandre 

en el Regne de Múrcia, com a part de el Marquesat de Villena. Villena era cap 

d'un important partit del què depenien, entre d’altres, les ciutats de Sax, Yecla, 

Cabdet (en constant litigi) i 

Almansa. Fins i tot van romandre 

murcianes amb la divisió provincial 

de 1833, Villena a la província 

d’Albacete i Sax a la de Múrcia, fins 

que el 1836, per diversos motius, 

es van incorporar a Alacant. Si 

indubtable és la tradició històrica 

murciana d'aquest territori, 

murciana és també la seua llengua 

i la seua cultura, com evidencien el 

“Estudio del habla de Villena y su 

comarca”, de Máximo Torreblanca 

Espinosa, o el “Diccionario 

villenero” de José María Soler, 

entre d’altres obres. 

Entre molts polítics de la 

preautonomia murciana, i en part de la societat, sempre va estar present la idea 

d’una eventual incorporació del Baix Segura a Múrcia, però la por a ser acusats 

                                                             

105  Anselmo Carretero Jiménez. Autor de ‘Las nacionalidades españolas’ 
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d’imperialistes106 els frenava107. La UCD de Múrcia afirmava que si el Baix 

Segura volia ser murcià, havien de ser els seus habitants els que ho demanaren. 

El PSOE no va voler fer campanya en aquest sentit però va deixar obert que si 

les comarques de províncies limítrofes ho volien, es podrien sumar a Múrcia.  

Jarique108 es fa ressò de les diverses posicions enfrontades que van sorgir 

durant la configuració de l’Estat autonòmic a Alacant i al País Valencià: 

alicantinismo, valencianisme secessionista o blaver i pancatalanisme (per norma 

general no es parla d’espanyolisme, ja que es vist com alguna cosa tan normal 

que no se li diu nacionalisme). 

L’’alicantinismo’ considerava la 

província d’Alacant com alguna 

cosa diferent al País Valencià, 

però sense assimilar-la a 

Múrcia. Van eixir fórmules de 

col·laboració conjuntes, com la 

CAAM o la creació d’entitats 

supraprovincials comunes 

(‘Sureste’). Els catalanistes 

veien un problema la temptació 

de Múrcia, sobretot en 

comarques com Oriola i el Baix 

Segura. Per la seua part el 

blaverisme defensava la unitat 

del Regne de València i de 

totes les seues comarques i es 

va mostrar tan bel·ligerant amb 

el catalanisme com contra 

                                                             

106  Acusació de la qual no es van lliurar, fins i tot des de suretistes com Vicente Ramos.  És el mateix que els passava  

als catalans respecte al País Valencià o les Illes Balears, o als bascos respecte Navarra 

107  Jarique. http://www.jarique.com/territ_alicante_vbtransicion.htm  

108  Jarique és una associació de caràcter cultural, que ve a plantejar a la societat murciana la necessitat de reforçar 

la seua identitat, d'augmentar la seua autoestima, d'agrupar forces i de tenir confiança en les seues pròpies possibilitats 
per defensar la seua existència i orientar el seu desenvolupament. La nostra associació pren la seua denominació 
de el vocable murcià "Jarique", és a dir, acció o efecte de "jaricar".Aquest terme d'origen àrab (sharîk) i d'ús molt 

freqüent a la zona de Lorca, significa "unir diverses files d'aigua, comprades en subhasta, per regar amb un major cos d'aigua 
i transportar-la per un gran distància amb la mínima pèrdua" , i és una reminiscència de les pràctiques de reg comunal 
pròpies dels musulmans murcians. 

http://www.jarique.com/territ_alicante_vbtransicion.htm
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qualsevol apropament entre Alacant a Múrcia. Durant anys van interrompre la 

construcció de l’autopista entre Múrcia i Alacant escanyant un eix murcià-alacantí 

que hauria sigut òptim econòmicament.  

Per la seua part el Baix Segura es mostrava indiferent al procés autonòmic 

valencià. Se sentien amb una cultura diferent a la valenciana, però pertànyer a 

una regió més desenvolupada econòmicament que la murciana feien preferible 

romandre al País Valencià. No obstant, membres de la UCD d’Oriola amb 

l’alcalde Francisco Garcia Ortuño109 al capdavant van demanar una autonomia 

dins del País Valencià.  

Per una altra banda, José Antonio 

Illescas Miravete, alcalde d'Almoradí fins 

el 1979, i José Cosme, van remetre als 

ajuntaments de la comarca unes cartes 

demanant tramitar l'adhesió d'aquests 

municipis a l'autonomia murciana. 

Si observem un mapa dels municipis de 

la província d'Alacant, ens cridarà 

l'atenció una línia gairebé recta que la creua en diagonal, unint les terres altes 

de Villena amb el litoral proper a 

Sant Joan. Aquesta ratlla de 

Biar-Busot no és producte de la 

casualitat, i en el seu origen es 

justifiquen també les diferències 

culturals, lingüístiques i de 

poblament que, encara hui, hi ha 

entre les zones que queden a 

cadascun dels seus costats: al 

llarg d’aquesta línia va discórrer 

                                                             

109  Francisco García Ortuño (1949-2015). Ortuño va néixer un 16 d'abril de 1949. Va ser advocat i professor a la 

Universitat de Múrcia, i va tenir una vida activa en política on després de la seua etapa a UCD, i després d'un període allunyat 
de la mateixa, es va incorporar a les files de el Partit socialista d'Oriola on va ostentar el càrrec de Secretari General i va ser 
portaveu de grup municipal a l'Ajuntament. La seua última incursió política va ser el 2006 amb la fundació del Partit Social 
Demòcrata (PSD) a Oriola amb el qual va concórrer a les eleccions locals de 2007 sense aconseguir representació municipal. 
Ortuño va tenir un paper destacat en la política oriolana, no en va ser el primer alcalde en democràcia d'Oriola amb UCD.  
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fins a principis de segle XIV la frontera meridional del Regne de València, en els 

seus límits amb el de Múrcia. 

Anselmo Carretero entrava també en el nacionalisme ètnic i lingüístic quan 

defensa el murcianisme del Baix Segura al referir-se a la seua parla, panotxa, 

que Miguel Hernández deixarà reflectida en més d’una obra.  

 

  

¡Siñor amo, por la virgencica, 

ascucha al que ruega!... 

A este huertanico 

de cana caeza, 

a este probe viejo 

que a sus pies se muestra 

¡y enjamás s'humilló ante denguno 

que de güesos juera! […] 

 

Miguel Hernández110 

 

 

  

                                                             

110  Miguel Hernández Gilabert (Oriola, 30 d'octubre de 1910 - Alacant, 28 de març de 1942) fou 

un poeta i dramaturg valencià, un dels més representatius de la poesia en castellà del primer terç del segle XX 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Oriola
https://ca.wikipedia.org/wiki/30_d'octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1910
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/28_de_març
https://ca.wikipedia.org/wiki/1942
https://ca.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dramaturg
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castellà
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX
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Del ‘Suretismo’ a l’’alicantonalismo’ i el blaverisme111  

Vicente Ramos variaria, com hem vist, la seua defensa del ‘Suretismo’ fins a la 

denúncia del pancatalanisme acabant en l’’alicantinismo’. Ramon Palmeral 

descriu així el seu ‘alicantinismo’: Després del naixement d’"Unió Valenciana" 

(que qualifica de regional valencià no nacionalista) com a grup merament 

cultural, s'acorda convertir-lo en un partit polític i Vicente Ramos és elegit 

president per Alacant. Es proposa llavors fer una coalició amb Aliança Popular 

Valenciana, de Manuel Giner. Va crear el sentiment i la marca ALICANTISMO, 

que hui dia ha decaigut, integrant-nos, escassament, els alacantins amb 

València, encara que som llevantins112. 

El 1977, juntament amb altres autors, Vicente Ramos va participar en un debat 

a Oriola on es defensava la integració del Baix Segura a Múrcia assegurant que 

el 55% dels enquestats es mostraven d’acord. Ramos defensaria la valencianitat 

de la comarca i denunciava el panmurcianismo enfront de Tomás López 

Galindo113. El PCPV d’Oriola defensava la permanència en el País Valencià però 

col·laborant amb la regió de Múrcia. Una enquesta interna d'UCD deia que la 

majoria de la població de Torrevella s'inclinava per la seua integració a Múrcia114. 

El mateix any el diari Información publicava diversos editorials criticant tant el 

pancatalanisme com els greus intents annexionistes que des de Múrcia es feia 

sobre el Baix Segura.  

En el debat sobre les senyes d'identitat dels valencians, els Països Catalans, la 

senyera, el pancatalanisme es van repetint incansablement els mateixos 

arguments. Una especial incidència va tenir, en aquesta qüestió, la integració o 

no del Baix Segura a la autonomia valenciana, tema sobre el qual també hi havia 

discrepàncies entre els socialistes alacantins i els murcians malgrat que les 

agrupacions socialistes de la comarca de Baix Segura es van pronunciar en 

                                                             

111  Francisco Moreno Sáez. La construcción de la democràcia en la provincia de Alicante (1977-1982) 

112 Ramón Palmeral. Seminario en Homenaje a Vicente Ramos en el I Centenario de su nacimiento. 02/03/2019 

Ramón Fernández Palmeral (Piedrabuena, Ciudad Real, 7 maig de 1947), conegut com Ramón Palmeral o, simplement, 

Palmeral, és un pintor i escriptor espanyol, a més de poeta, assagista i editor. Després d'haver residit a diferents ciutats de 
la geografia espanyola, va acabar establint-se a Alacant el 1990. Manxec de naixement, andalús d'origen i alacantí d'adopció, 
la seua obra literària i plàstica té múltiples referències a Castella, Andalusia i el Llevant, així com a seus personatges il·lustres: 
Cervantes, Antonio Machado, Lorca, Picasso, Miguel Hernández, Azorín. 

113  Vicente Ramos, «Nace el panmurcianismo», al que replicaba Tomás López Galindo, «En defensa propia y de 

la Vega Baja del Segura», en Información, 22-X-1977. 

114  La Verdad, 23-XI-1977, e Información, 27-XI-1977. 
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contra de les pretensions de Múrcia115. AP insistia sobre la possible adscripció 

del Baix Segura a la Regió Murciana, al·legant que “el poble ha de decidir la seua 

adscripció regional”. Per contra, la localitat de Cabdet demanava, 

infructuosament, la seua incorporació al Regne de València116. 

Al Baix Segura es va realitzar una enquesta entre els Ajuntaments, promoguda 

per l'alcalde d'Almoradí i recolzada per alguns dirigents d'AP, com Gallud o José 

Cosme Ruiz- per a una possible autonomia de la comarca, mentre que des 

d'instàncies oficials de Múrcia es defensava la possibilitat de negociar límits 

territorials de les futures autonomies, en clara al·lusió a Baix Segura. Reapareixia 

a cap d'any aquest tema de la posició del Baix Segura en l'autonomia valenciana, 

a partir de l'esmentada proposta impulsada per AP a la comarca perquè els 

alcaldes es manifestessin sobre la possibilitat d'assolir una autonomia fugint del 

presumible centralisme que València i el seu Consell que, amb tota seguretat, 

pretendran imposar. Des de València es deia que no havia res a negociar i des 

de Múrcia que era un tema a tractar amb tranquil·litat117.  

El Ramos valencianista arriba a emetre un informe favorable a l’ús de la 

quadribarrada a l’ajuntament de Benidorm118, dels primers que la fan onejar, 

malgrat les crítiques de Lo Rat Penat i el Consell Valencià de Cultura per no dur 

la franja blava. Però Ramos no era precisament un catalanista. Quan diversos 

intel·lectuals valencians van publicar el manifest “Al pueblo valenciano” de 

caràcter blaver i anticatalanista, només el van signar des d’Alacant ell i Adriá 

                                                             

115  El PSOE d'Alacant discrepa amb els socialistes murcians, en Informació, 12-I-1978. Poc després, reunides a Callosa 

de Segura les Agrupacions Socialistes de la comarca, es van pronunciar contra les pretensions de Múrcia (Informació, 15-I-
1978). 

116  Cabdet (en castellà i oficialment Caudete) és un municipi de la província d'Albacete (Castella-la Manxa). 

Antigament pertanyia al Regne de València i actualment encara conserva tradicions típicament valencianes i influències 

del valencià (llengua d'ús habitual fins al segle xix) en la parla popular. Gaudeix dels títols de Molt Noble, Molt Lleial, 
Fidelíssima i Reial Vila. Aquest últim atorgat durant la seua pertinença al Regne de València. 
Cabdet, la valència irredempta. David Garrido. 03/07/2018. https://www.diarilaveu.com/apunt/82840/cabdet-la-valencia-
irredempta 

117  La Verdad, 16-XI-1978 i Informació, 26-XI-1978. A La Veritat, 28-XI-1978, Juan Chazarra advertia que cap 

avantatge compensaria a la comarca de la discriminació que anaven a patir per motius lingüístics. Vegeu també José Cosme 

Ruiz, «L'autonomia del Baix Segura», en Informació, 21-XI-1978. El dirigent d'AP qualificava la pre-autonomia valenciana de 
«totalment arbitrària, injusta, nepotista ».  
Información, 31-XII-1978. En la seua particular competència amb La Verdad,, el diari alacantí titulava aquestes declaracions 
de forma menys matisada: «Múrcia no renuncia a la Vega Baixa» i poc després (3-I-1979) reiterava que el Baix Segura era 

«irrenunciable» per al País Valencià. 
118  L’informe de Benidorm anava signat també per Pere Mª Orts, Enrique Llobregat y Sanchis Guarner  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Castellà
https://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Província_d'Albacete
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castella-la_Manxa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Regne_de_València
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIX
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Espí Valdés119, mostrant el seu posicionament, però també l’escassa força del 

blaverisme a les comarques del sud. Afortunadament la qüestió de la llengua 

Alacant mai no arribaria a les quotes de tensió i violència blavera que va arribar 

a patir València. 

El 1978 s’inicia la “Campanya Carles Salvador” d'ensenyament del valencià: el 

diari Informació publicava una enquesta sobre la campanya, a la qual van 

contestar Emili Rodríguez-Bernabeu, Josep Bevià120, Lluís Alpera121 i Enric 

Llobregat122, tots ells enaltint la seua importància. URV123 va atacar aquesta 

Campanya perquè en ella s'ensenyava català (no valencià) i es pretenia la 

recuperació cultural del País Valencià. També van respondre iradament en 

contra Vicente Ramos i Miguel Navarro Sala124.  

                                                             

119  Adriá Espí i Valdés (Alcoi, 1940) Historiador de l’art i poeta. Llicenciat en filosofia i lletres i doctor en història per 

la Universitat de València, el 1968 passà a dirigir el departament d’art del Centre d’Estudis Universitaris d’Alacant, que 
esdevindria Universitat d’Alacant (1979), d’on fou catedràtic d’història de l’art. Director de l’Institut d’Estudis Alacantin s 
(1979-82) i director de l’Institut Alacantí de Cultura Juan-Gil Albert, d’Alacant (1996-2003). és membre de diverses 
acadèmies, entre d’altres la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Carles de València i la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona (1997). Destacat estudiós de 

la pintura del segle XIX al País Valencià 

120  José Vicente Beviá Pastor (Sant Vicent del Raspeig, 1933 -  2017 fou un polític socialista valencià que 

fou senador i diputat per Alacant. Ha estat professor d'ensenyament mitjà. Professor de la Universitat d'Alacant (1968-
1975) i membre del primer patronat de la Universitat de València en 1971. També del Club d'Amics de la UNESCO i 
del Consell per al Foment de la Llengua Valenciana. De 1966 a 1973 fou regidor de l'ajuntament d'Alacant designat pel terç 
d'entitats. PSP (candidatura Senadores para la Democracia) a les eleccions generals espanyoles de 1977, amb les que fou 

escollit. A les eleccions generals espanyoles de 1979 fou novament senador per Alacant dins les files del PSPV-PSOE. Ha estat 
membre de la Diputació Permanent del Senat d'Espanya. Posteriorment ha estat diputat per Alacant pel PSOE, partit en el 
que ingressà el 1978, des de les eleccions generals espanyoles de 1982 fins a les de 2000. També fou membre del Consell 

del País Valencià (1978-1979) i Conseller de Cultura del País Valencià (1978-1979).  
121  Lluís Alpera i Leiva (València, 1938 - 2018) fou un poeta i crític literari valencià. Va començar els estudis a 

Filosofia i Lletres a la Universitat de València i els va completar a Madrid en l'especialitat de Filologia Romànica. Es va 
doctorar el 1965 per la Universitat de València amb una tesi sobre la llengua de Francesc Eiximenis. Va fundar el 
Departament de Filologia Catalana a la Universitat d'Alacant on va exercir de professor fins a la jubilació. 

122  Enric Arturo Llobregat Conesa (València, 1941 -Alicante, 2003) va ser un arqueòleg i professor universitari 

espanyol, especialitzat en arqueologia ibèrica, que destacà pels seus treballs sobre la Contestania i les excavacions a les 

zones arqueològiques de la província de València i Alacant . Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció Historia, per la Universitat 
de València el 1963, es doctorà en la mateixa universitat el 1968. Autor de més d’un centenar de publicacions, treballs, 
comunicacions i ponències, entre els seus llibres es troben Contestania Ibérica (1972) ), Els orígens del País Valencià: (des  
dels primers homes fins al Rei Jaume I) (1981) o la coordinació d’Història de la ciutat d’Alacant (1990) 

123  Unió Regional Valenciana (citat ocasionalment com Unió Regional Valencianista) (URV) fou un partit 

polític valencià de caràcter blaver fundat el 1978 per dos polítics provinents del franquisme com l'ex-alcalde de 

València, Miguel Ramón Izquierdo, i el president de la Diputació, Ignacio Carrau i personalitats vinculades al món faller. Els 
militants d'URV van ser especialment actius en actes anticatalanistes durant la Batalla de València, participant en diferents 
actes violents, sovint junt a activistes del GAV. Este partit fou l'origen d'Unió Valenciana (UV), fundada el 1982 per sectors 
conservadors escindits d'URV, després que al congrés de 1979 el sector progressista del partit prenguera el control i el 

refundara com a Esquerra Nacionalista Valenciana, formació actualment en actiu. 

124  Miguel Navarro Sala, nascut a Novelda, president del club «Alicantón» i habitual autor de receptes 

segregacionistes. Antic cap provincial de premsa de la Unión Regionalista Valenciana, ex-militant del Consell Valencià 
d'Alacant —nucli de la propaganda anticatalana a Alacant durant la transició—, escriptor infatigable i obsessiu antivalencià, 
porta ja més de deu anys dedicat al permanent i demagògic enfrontament entre les comarques del nord i del sud del País 
Valencià. 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Senat_d'Espanya
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_València
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_d'Amics_de_la_UNESCO&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Consell_per_al_Foment_de_la_Llengua_Valenciana&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuntament_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Popular
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_generals_espanyoles_de_1977
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Al maig de 1978 es va crear l’Associación Defensora de los Intereses de 

Alicante (ADIA)125, per a “defensar la unitat provincial, regional valenciana i 

nacional espanyola” tot i considerant-se apolítics126. Creien amenaçada la 

identitat alacantina i demanaven una posició clara i rotunda de la Conselleria de 

Cultura respecte als Països Catalans i la catalanització del Regne de València. 

Un paper paregut al del “Grupo Cultural Ilicitano Reino de Valencia”. URV per la 

seua banda tenia certa força a Alcoi. Temps després es va fundar el Grup 

Cultural Alcoyá Regne de Valencia (sic). 

Durant els debats de la Constitució, els parlamentaris alacantins van anunciar 

el seu vot positiu en la sessió conjunta de Congrés i Senat que es va celebrar el 

31 d'octubre. Un dels escassos pronunciaments públics contra la Constitució el 

va fer Vicente Ramos, que la qualificava de “flor d'hivernacle”, gestada “a la 

caverna de les pobres conveniències sectàries i particularistes”, recordava “els 

càncers nacionalistes” i els “tumors secessionistes” i acusava els parlamentaris 

de “aprofundir la tomba que van obrir aquells avantpassats seus per als qui 

Espanya es va quedar en un nom sense contingut real”. 

El Consell presidit per Monsonís127 en substitució d’Albinyana128, d’UCD, l'agost 

de 1980, va nomenar a Vicente Ramos, Manuel Sanchis Guarner129 i Josep 

                                                             

125  Formaven part José Pamblanco, Francisco Ramón y Quilis, Eleuterio Llorca, Antonio García Maylin i altres: 

insistien, en principi, en el caràcter "apolític" d'ADIA, nascuda per "defensar qualsevol aspecte de la nostra identitat 

provincial alacantina que vam crear estigui amenaçat" 
https://archivodemocracia.ua.es/es/documentos/publicaciones/la-transicion-en-alicante/07-union-valenciana-union-
regional-valenciana.pdf 

126  Vicente Ramos opinava que l'exercici de la política havia de ser fruit d'una generosa vocació: «establir estipendis 

és convertir els governants en professionals o mercenaris: i això són ocurrències de politicastres». (La Verdad, 8-VII-1979). 
Com se sap, pocs anys després, Vicente Ramos seria diputat a les Corts espanyoles, cobrant el corresponent salari  

127  Enric Monsonís Domingo (Borriana, 1931 - 2011) Va viure a Alemanya, va ocupar diferents càrrecs polítics i 

econòmics, com el de president de la Cambra de Comerç de Frankfurt en 1972, i dos anys després va arribar a la Federació 

de Cambres Europees, al mateix temps que entrava en les files del Partit Democràtic Lliure (FDP). De tornada a Borriana, va 
participar en 1976 en la Federació de Partits Demòcrates i Liberals de Joaquín Garrigues Walker, que fou un dels components 
de la coalició que donaria origen a la Unió de Centre Democràtic. En aquesta etapa fou assessor del vicepresident del 
govern Fernando Abril Martorell. A l'abril del 1978 fou designat Conseller d'Agricultura del Consell del País Valencià. 

128  Josep Lluís Albinyana i Olmos (València, 25 d'abril de 1943), primer President del Consell Preautonòmic del País 

Valencià entre 1978 i 1979 havia hagut de dimitir es quedà en minoria davant la UCD i va ser forçat a dimitir, també per 
abandonament del PSPV-PSOE, la qual cosa es produí el 17 de desembre de 1979. Va ser substituït com a cap del Consell 
per Enric Monsonís  

129  Manuel Sanchis i Guarner (València, 1911-València, 1981) fou un filòleg, historiador i escriptor valencià en 

llengua catalana. Fou doctor en filosofia i lletres i llicenciat en dret. Durant la seua època d'estudiant fou membre d'Acció 
Cultural Valenciana. Treballà al Centro de Estudios Históricos amb els prestigiosos filòlegs espanyols Ramón Menéndez 

Pidal i Tomás Navarro Tomás. Va participar en l'elaboració de les Normes de Castelló. Defensava que el valencià és 
una modalitat dialectal d'una llengua comuna compartida amb diferents variants a Catalunya i Balears, però mai 
subordinada o inferior a aquestes. Després de la mort del dictador Franco fundà l'Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana. El 1974 rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en reconeixement a la seua trajectòria intel·lectual. 
El 1978 pateix un atemptat amb bomba per sectors de la ultradreta. L'any següent rebé un paquet bomba camuflat dins de 
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Boronat130 com a membres d'una comissió mixta Consell-Estat per harmonitzar 

els criteris de posada en marxa de l'ensenyament del valencià, decisió que 

aixecarà una gran polèmica131. Vicente Ramos assegurava a la premsa que no 

creia possible que s'apliqués el curs següent el decret de bilingüisme i ho deia 

des de ”les acostumades protestes d'amor a la terra i apoliticisme. Sanchis 

Guarner denunciava que algú dels membres de la comissió ni tan sols parlava 

valencià i s'havia significat per atacar a quants pretenien la normalització 

lingüística, al temps que insistia en la unitat de la llengua de Catalunya, València 

i les Balears. L’enfrontament entre Sanchis i Ramos va ser molt dur entre 

acusacions de catalanisme, obstruccionisme i amenaces de dimissió o peticions 

d’expulsió. 

Al novembre, davant els rumors d'un acord sobre el procés autonòmic entre 

UCD i PSOE, es van reunir a València diverses entitats culturals que van 

constituir una junta permanent d'Unió Valenciana (UV)132, a imitació -segons van 

dir- de “les que van proliferar al llarg d'Espanya en la guerra de la 

Independència”. Van fer públics els seus principis fonamentals al voltant de 

l'himne, la bandera, la llengua, la indivisibilitat del Regne d'Espanya, etc. Miguel 

Ramon Izquierdo, exalcalde franquista de València, per ser el més popular de 

tots la va encapçalar, per davant de Vicente Lizondo. En representació d'Alacant 

-encara que no es va tenir llavors notícia de la manera en què havia estat elegit 

per a tal representació- va acudir a la reunió Vicente Ramos. Una delegació 

                                                             

torrons, que no obrí. També rebé moltes amenaces, tant per correu com en forma de pintades violentes a la porta de sa 
casa. Al final de la seua vida estigué vinculat al Partit Nacionalista del País Valencià de Francesc de Paula Burguera. 

130  José Boronat Gisbert (Alcoi, 1922 – València, 2002). membre Afegit Col·laborador de la Secció de Llengua i 

Literatura de l'Acadèmia de Cultura Valenciana des de 1979. També va estar durant un temps a la Comissió Mixta per a la 
incorporació de la Llengua Valenciana a el sistema educatiu, (1979). El 1980, va ser triat a Alacant com, Degà de C ol·legi 

Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Des de l'any 1992 va ser Membre de el Consell Valencià de 
Cultura (CVC) fins a 2002, any en què va morir 

131  La comissió estava composta per Amparo Cabanes, José Boronat i Jaime Faus, designats per UCD, Ricardo Roca, 

proposat pel PCPV, Vicente Ramos com a delegat del conseller d'Educació -i president de la comissió, per tant- i Sanchis 
Guarner, en representació de les Universitats de València i Alacant (Informació, 1-VIII-1980). 

132  Unió Valenciana (UV) fou un partit polític valencià, d'ideologia blavera, regionalista i conservadora. La 

implantació del partit va ser bàsicament la província de València. Només va obtenir cert èxit electoral destacable a 

la província de Castelló. La seua principal base era l’anticatalanisme, la folklorització de les tradicions, cultura i llengua 
valenciana però subordinant-les a l’esapanyolitat. A final dels anys 1980 i principi dels 90 (sota el lideratge de Vicent González 
Lizondo), i coincidint amb la crisi d'Alianza Popular, Unió Valenciana va tindre un nombre de vots important i va arribar a 
tindre escons a les Corts Valencianes, i una ressenyable representació municipal (en especial a la Ciutat de València), i 

algunes alcaldies al País Valencià. A partir de 1997 la vida interna d'Unió Valenciana es va vore esguitada per diverses 
disputes internes, solucionades la majoria de vegades amb escissions o expulsions del sector discrepant, tot apareixent com 
a resultat multitud de partits d'escàs rèdit electoral. Acabaria esmicolant-se en multitud de partits i la major part de les seues 
elits acabarien dins del PP que assumiria el seu discurs blaver per saber-ne més llegir a Vicent Flor i Moreno:  Noves glòries 
a Espanya, anticatalanisme i identitat valenciana. Editorial Afers. 2011. 
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d’Unió Valenciana, on s’inclou Ramos es va reunir amb representants d’UCD que 

volien conèixer les diferents postures respecte a l’Estatut. Entre d’altres coses 

exigien la destitució de Sanchis Guarner, acusat de catalanista. Ramos 

assegurava que “els nostres enemics de fora i de dins són els que diuen que 

estan fent País. Si volem autonomia plena, no hem de fer País, sinó fer València”. 

L’altre membre més actiu del blaverisme seria José Boronat. El blaverisme a 

Alacant es constituïa al voltant de grups diversos133.  

Des de finals d'octubre de 1981, la premsa parlava de certes gestions per crear 

un partit “netament alacantí”, en el qual figurarien Vicente Ramos, Agatángelo 

Soler134, Martínez Aguirre, Ascensio Navarro Marcili i Martínez Serrano. Es 

parlava des del col·lectiu Benacantil que es tractava d’una ferramenta de força i  

dissuasió per donar recolzament a les posicions blaveres durant la redacció de 

l’Estatut. Vicente Ramos volia fundar un partit regionalista que aproximés Alacant 

a la realitat del Regne de València i va trobar el suport en alguns actes d’ADIA i 

altres entitats. De totes maneres, no hi havia unanimitat respecte d'aquest partit, 

que podria haver-se anomenat Partit Alacantí Unificat (PAU), ja que Ramos -que 

recordava que UV no era un partit polític, sinó un intent de "unir a tots els 

valencians en defensa de la identitat del seu poble"- volia estendre-ho a València 

i Castelló, és de suposar que modificant el nom previst135.  

La radicalització de Vicente Ramos el va dur a dimitir de l’Institut d’Estudis 

Alacantins136, juntament a altres sis membres de la secció de Llengua i 

                                                             

133  El blaverisme estava representat per ADIA, el Grupo "Bernia" de Altea, el Casal del Reino de Valencia, la 

Coordinadora de Entitats Culturals del Regne de Valencia y la Casa de Caudete de Alicante hasta entidades tan 
fantasmagóricas como la Casa del País Alicantí o la Casa Nacional de los Pueblos Valencianos de Alicante, organitzà una 

"Semana Valenciana de Reflexión" l’abril del 1979, amb diverses conferències a Elx, protagonitzades per persones tan 
significades per la seua "blaverisme" com José Boronat, Juan Carlos Tur Ayela, Miguel Navarro Sala o José Manuel Ricart,  
https://archivodemocracia.ua.es/es/documentos/publicaciones/la-transicion-en-alicante/07-union-valenciana-union-
regional-valenciana.pdf 

134  Agatángelo Soler Llorca (Alacant, 1918 - 1995) fou un polític i farmacèutic alacantí. Fill d'un conegut farmacèutic, 

estudià als Germans Maristes d'Alacant, on el 1933 fou vocal de la Federació d'Estudiants Catòlics d'Alacant i poc després 

s'afilià a Falange Española. fou tresorer del Sindicato Español Universitario. També va formar part de la Divisió Blava. fou 
procurador en Corts Franquistes el 1952-1964 i el 1967-1971 i alcalde d'Alacant el 1954-1963. Com a falangista ortodox 
s'enfrontà a la preponderància de l'Opus Dei en la política nacional, i el 1963 va dimitir. Després fou Consejero Nacional del 
Movimiento de 1967 a 1971, quan dimití en solidaritat amb el Capità General de Granada en relació amb unes declaracions 
sobre el menyspreu a la Falange. El 1969 votà en contra de la Llei de Successió proposada per Franco en la que es designava 

a Joan Carles de Borbó com a successor. Li van oferir encapçalar la candidatura a la província d'Alacant de la Falange 
Espanyola de les JONS a les eleccions generals espanyoles de 1977, però la va rebutjar afirmant, com a bon falangista, que 
no creia en els partits ni en les eleccions. 

135  https://archivodemocracia.ua.es/es/documentos/publicaciones/la-transicion-en-alicante/07-union-valenciana-

union-regional-valenciana.pdf 

136  En la polèmica per la llengua, Els professors progressistes i les associacions d'estudiants progressistes de la 

Universitat de València van enviar un escrit d'adhesió a les tesis de Sanchis Guarner mentre que el Centre de Cultura 
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Literatura137 per la publicació de les obres de Joan Valls amb pròleg d’Emili 

Rodríguez-Bernabeu, que consideraven catalanistes i que l’IEA havia perdut la 

seua llibertat i autonomia i el seu president Adrián Espí s’havia plegat a 

interessos polítics. Els seus relleus suposaven un major pluralisme ideològic138. 

Al juliol de 1982, a Benimantell, es van reunir Miguel Ramón Izquierdo, Vicente 

González Lizondo i Vicente Ramos, acordant la creació d'Unió Valenciana com 

a partit polític, legalitzat a l'agost. Vicente Ramos afirmava que UV era un partit 

regionalista "no polític, sinó patriòtic", sense ideologies, de manera que hi caben 

tots els valencians, excepte els pancatalanistes. En un escrit a la premsa, Ramos 

assegurava, davant certes crítiques, que ell mai havia defensat el “surestismo”, 

sinó la alicantinidad, entesa aquesta en el marc de la valenciania139.  

UV va signar un acord electoral 

amb AP per a les eleccions al 

Congrés. Vicente Ramos es va 

oferir a defensar la valenciania 

dins de la unitat d'Espanya. 

Advertia que si guanyava el 

PSOE Espanya caminaria per les 

abruptes sendes de 

l’internacionalisme i que al Regne 

de València s’imposaria l’imperialisme pancatalà. A les eleccions van resultat 

escollits Antonio García Miralles, Assumpció Cruañes, José Bevià, Jorge 

                                                             

Valenciana, Lo Rat Penat i l'Institut d'Estudis Alacantins de la Diputació Provincial d'Alacant van mostrar la seua negativa a 
reconèixer la unitat de la llengua. Els presidents de la Reial Acadèmia Espanyola i de la Història, Dámaso Alonso i Jesús Pabón, 
van encapçalar una llista de signatures dels acadèmics a el peu del manifest "La llengua dels valencians" on afirmaven que 

el valencià és una variant dialectal de l'català. La majoria dels valencians progressistes i dirigents dels partits de l'oposició 
van signar un altre manifest de suport a les tesis de Sanchis Guarner titulat "Nosaltres, Ciutadans del País Valencià". 
José Miguel Santacreu Soler. La gestación del Estatuto de Autonomía 
https://www.cdlalicante.org/uploads/documentos/boletines/boletin_05.pdf. 

 José Miguel Santacreu Soler és natural d’Alcoi, on va cursar els estudis primaris i batxillerat. Es va llicenciar en Filosofia i 
Lletres, secció Geografia i Història, a la Universitat d’Alacant amb Premi Extraordinari el 1984 i es va doctorar a la mateix a 
Universitat el 1988. És professor titular de la Universitat des de 1992 i ha estat Premi a la Investigació Parlamentària concedit 
per les Corts Valencianes el 2003. 

137  
Els altres sis eren Manuel Molina, Vicente Mojica, José Guillén, Miguel Martínez Mena, Antonio García 

Molina i Rafael Coloma 

138  Eduardo Lastres, Enrique Giménez López, Carlos Belmonte, Mario Martínez Gomis, Miguel de Epalza, 

Francisco Moreno Sáez, Fernando Gil y Antonio Vivó 
139  La Verdad, 21-IX-1982. 

https://www.cdlalicante.org/uploads/documentos/boletines/boletin_05.pdf


64 
 

Cremades i Maria Rosa Verdú, pel PSOE, i Juan Antonio Montesinos, Vicente 

Ramos i Ángel Castroviejo, per Aliança Popular. 

El blaverisme va ser molt bel·ligerant amb el catalanisme però també amb el 

panmurcianisme. Afirmava que les pretensions d’incorporar el Baix Segura a 

Múrcia era una gran estupidesa. “Als murcianistes sí que els interessa desplaçar 

a València de l’altar europeu” i afirma que el catalanisme està darrere i posa com 

exemple el “Bando Panotxo” que va elogiar a Jaume I i la repoblació de tota 

Múrcia per catalans”, o que el ministre de Cultura és murcià, murcianista i 

filocatalanista i que es bolca en Múrcia nomenant com a assessor a Pérez 

Crespo140, un teòric de l’”Anschluss” murcianista sobre el Baix Segura, que 

instrumenta el diari Línea, dependent del ministeri de Cultura. Tot aquest embolic 

es potencia al despatx del governador català i catalanista de Múrcia que bé pot 

estimar-se de ser l'únic governador que persisteix des del franquisme -i ho fa 

precisament per catalanista, que no per una altra cosa- no sent, doncs, 

d'estranyar que el director de la nova Tele-Múrcia sigui també català i treballi 

més per al seu país que per al murcià. La tenalla catalano-murcianista al sud 

valencià està manejada per les dues forces combinades. Múrcia vol la Baix 

Segura que no interessa a Catalunya per no parlar "català". Una mostra de 

feixisme que, com antany, busquen la col·laboració dels alemanys, en referència 

a l’article publicat al Frankfurter Allgemeine sobre la possible incorporació del 

Baix Segura a Múrcia, i que era contestat per aquestes paraules141. 

 

  

                                                             

140  Antonio Pérez Crespo (Múrcia, 1929 - 2012) va ser un escriptor i polític espanyol. Va ser el primer president de el 

Consell Regional de Múrcia, òrgan preautonòmic de la Regió de Múrcia. També va ser diputat per la Unió de Centre 

Democràtic en les eleccions de 1977 i senador en les de 1979 

141  Jarique. http://www.jarique.com/territ_alicante_vbtransicion.htm  

http://www.jarique.com/territ_alicante_vbtransicion.htm
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El secessionisme lingüístic com a agent disgregador142 

El secessionisme lingüístic valencià, o blaverisme, apareix a finals dels 70, 

durant la transició democràtica sostingut per diversos sectors culturals i polítics 

conservadors de la societat valenciana considerats "post-franquistes" pels 

partidaris de la unitat del català. Els "blavers" escriuen el valencià seguint 

normatives no oficials com les anomenades "normes del Puig"143 i segueixen els 

decrets de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, mentre que els partidaris de 

la unitat i les institucions oficials accepten les normes oficials (normes de 

Castelló144 de 1932, de l'IEC i de l'AVL). 

El secessionisme lingüístic balear, bastant marginal, se sosté per certs grups 

culturals i polítics prou desorganitzats i febles. Està vinculat a una forta càrrega 

catalanofòbica però no s'ha de confondre amb la tendència històrica 

sociolingüística, més estesa i millor estructurada anomenada Gonellisme145, que 

admetent la unitat de la llengua insistia en la defensa de les varietats balears, 

essent crítics amb el model estàndard que -segons ells- privilegia el parlar 

barceloní del Principat. 

El secessionisme lingüístic a la Franja de Ponent (zona catalanoparlant de 

l'Aragó) és bastant marginal i ha aparegut recentment. Rep el nom de 

xapurreau146, facaisme147, lapaisme148 o patués149. És sostingut per grups lligats 

amb moviments que refusen la presència de la llengua catalana a l'Aragó, 

especialment pel PP i PAR. 

                                                             

142  https://ca.wikipedia.org/wiki/Secessionisme_ling%C3%BC%C3%ADstic 

143  Normes del Puig. https://ca.wikipedia.org/wiki/Normes_del_Puig 

144  Normes de Castelló. http://castelloperlallengua.blogspot.com/p/les-normes.html 
145  La història interminable del gonellisme https://www.arabalears.cat/politica/historia-interminable-Del-

gonellisme_0_2214978559.html  // l gonellisme, un fenomen residual emprat per la dreta per instrumentalitzar la política 

lingüística a les Illes  https://www.publico.es/public/illes-balears-gonellisme-fenomen-residual.html 

146  De xapurrejar: Parlar imperfectament (una llengua) usant sovint paraules o expressions d'una altra.   

147  La Federació d'Associacions Culturals de l'Aragó Oriental (FACAO) representa a una sèrie d'associacions federades 

que defensen que les modalitats lingüístiques de les seues localitats i comarques respectives són una llengua diferenciada 
del català. Aquest punt de vista s'oposa a l'opinió generalitzada, tant entre lingüistes, com en la societat (vegeu la 
secció Reconeixement de l'aragonès oriental com llengua), que les llengües de Franja de Ponent són dialectes del català. 

148  Aragonesa Llengua Pròpia de l’Àrea Oriental. La llengua aragonesa és la zona oriental que fan servir les autoritats 

oficials d’Aragó (Espanya) per referir-se al català parlat a la comunitat3 en forma de varietats dialectals Catalán Ribagorzano, 
Catalán Leridano i Valencià de Transició, totes elles dins del grup català. noroccidental.  

149  Patués o aragonés benasqués o benasqués o altorribagorzano és un dialecte de transició entre l’aragonès i el 

català, pertanyent al subbloc de l’aragonès oriental. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Secessionisme_lingüístic_valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Blaverisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dècada_dels_70
https://ca.wikipedia.org/wiki/Transició_democràtica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Normes_del_Puig
https://ca.wikipedia.org/wiki/Real_Acadèmia_de_Cultura_Valenciana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Normes_de_Castelló
https://ca.wikipedia.org/wiki/Normes_de_Castelló
https://ca.wikipedia.org/wiki/IEC
https://ca.wikipedia.org/wiki/AVL
https://ca.wikipedia.org/wiki/Illes_Balears
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gonellisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franja_de_Ponent
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aragó
https://www.arabalears.cat/politica/historia-interminable-Del-gonellisme_0_2214978559.html
https://www.arabalears.cat/politica/historia-interminable-Del-gonellisme_0_2214978559.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llengua
https://ca.wikipedia.org/wiki/Català
https://ca.wikipedia.org/wiki/Federació_d'Associacions_Culturals_de_l'Aragó_Oriental#Reconeixement_de_l'aragonès_oriental_com_llengua
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franja_de_Ponent
https://ca.wikipedia.org/wiki/Català#_blank
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Fins i tot Catalunya va patir el ‘leridanismo'150 tot i que el seu recorregut va ser 

molt curt. 

A la Catalunya Nord, molts francòfons i catalanoparlants anomenen al català 

“patois”151 que no és sinó una mostra de menyspreu envers la llengua per treure-

li rellevància de la vida pública.  

Aquest menystenimen envers les llengües l’observem arreu del món. A 

espanya ho veiem amb el panotxo, l’aragonès, l’asturià i totes les seues varietats 

(d’Astúries, Cantàbria, Lleó, Zamora, Salamanca, Extremadura, Portugal)... 

 

  

                                                             

150  El Leridanismo fou un moviment cultural i ideològic sorgit a la Lleida de la postguerra entre simpatitzants del nou 

règim franquista. Els Leridanistas promovien una visió romàntica i idealitzada de la ciutat, defensaven la província de 
Lleida com a concepte identitari (relativitzant la seua catalanitat) i exaltaven alguns elements del folklore local. Durant les 

primeres dècades de la dictadura gaudiren d'una gran influència política i social a Lleida. El leridanismo, com si fos una mena 
d'«ideologia oficial» del règim a Lleida, es va valer de nombrosos mitjans per a difondre els seus ideals: organitzacions socials, 
publicacions, diaris, esdeveniments culturals i folklòrics, etc. Cal destacar que, tot i que certament els leridanistas solien 
emfatitzar les diferències entre el català parlat a Lleida i el parlat a la resta de Catalunya, mai no va acabar de quallar un 

moviment secessionista lingüístic com el valencià. Al llarg de la dècada dels 60 el leridanismo oficial començaria a ser 
seriosament contestat amb l'aparició de nombroses associacions culturals i d'oci. La fi del franquisme, la restauració de la 
democràcia i la consolidació de l'autonomia catalana conduïren a la pràctica desaparició del leridanismo. 

151  Un patois (en francès, pronunciat [patwa]) és una varietat lingüística essencialment oral, parlada en una àrea 

geogràfica limitada, que es pot reduir a una localitat o a un conjunt de localitats, generalment rurals. Es tracta d’un sistema 
lingüístic reduït, sense estatus cultural ni estat social estable, que depèn d’un dialecte que es distingeix per nombroses 

característiques fonològiques, morfosintètiques i lèxiques. La jerarquia entre llengües, dialectes i llengües correspon més a 
la sociolingüística que la llengua lingüística descriptiva , atès que qualsevol varietat lingüística, qualsevol llengua, és un 
sistema lingüístic en si mateix, i també ho és una llengua, en lloc de les llengües locals constituents de les diferents llengües. 
Els dialectòlegs prefereixen anomenar "dialecte" a les varietats geogràfiques d'un conjunt més esteses del que anomenen 
"llengua", de manera que cada dialecte es pot dividir en subvarietats. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lleida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espanyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franquisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Província_de_Lleida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Província_de_Lleida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Català_nord-occidental
https://ca.wikipedia.org/wiki/Secessionisme_lingüístic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Blaverisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dècada_de_1960
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L’’alicantinismo’ i l’’alicantonalismo’ 

Els "alacantins" veritables -els que es volen distanciar o, al menys, diferenciar-se, 

els altres valencians- són els de les comarques més meridionals: grosso modo, les 

que s'estenen al sud del riu Montnegre o riu de Xixona. Un home d'Elx o de 

Monòver, d'Alacant o de Guardamar, es diu i se sent valencià -i tant! -, però cau 

fàcilment en la temptació de professar un "alicantinismo" provincial. 

Joan Fuster. Nosaltres, els valencians 

El juliol de 1987 es reunien Alacant un grapat de cabdills locals i un policrom 

assortit de sigles i microgrups per posar en marxa la Federación Alicantina de 

Partidos: el somni etern cobejat pels profetes del provincialisme. Dirigieix 

l’encontre Miguel Navarro Sala152, president del club Alicantón i habitual autor de 

receptes secessionistes, en un intent d’ ampliar políticament i socialment el 

cantonalisme de la Unión Provincial Alicantina (UPRA). Segons Navarro Sala es 

tracta de fer front a l’ofensiva dels partits nacionalistes i regionalistes i també la 

dels partits estatals. Defensor de l'entelèquia històrica del “país alacantí”153 

contra Catalunya i la unitat valenciana, Sala creu que “ha arribat el moment 

d'impulsar un ideari bàsic. Acabar —deia— amb el centralisme valencià, i donar 

els passos per tal d'aconseguir l'autonomia uniprovincial”. Ni país, ni regne, ni 

comunitat: província i prou.  Destacaríem la forta presència de membre de la 

Coordinadora Pro-Valenciano Voluntario154. Unió Valenciana topa al sud amb un 

sentiment tan ferotge que la fa testimonial a la província. Qui assegura que Unió 

Valenciana no és el darrere del nou invent cantonalista? Curiosament será La 

Verdad el diari que més ressò s’ha fet de la Federació després d’haver tirat les 

millors floretes de l'estiu al partit de Campillos, Izquierdo i Lizondo. ja que sembla 

impossible una unió que porte la paraula valenciana, una Unión Alicantina 

                                                             

152  Al seu costat està Ildefonso Martínez d’Asociación Independiente Universitària Alicantina, AIUA, composta per 

estudiants de les Nuevas Generaciones d'AP i per entusiastes d'Alternativa Universitària de València. Rafael Pinto Lorente 
(UPRA), Antoni Martínez Serano (AIUA) de la Coordinadora Pro-Valenciano Voluntario. Partido Socialista Cantonal de 
Alicante, diversos col·lectius d'oriolans, estranyament panmurcianistes. apareix també el portaveu del sindicat empresarial 

ANPE-EGB José Albadalejo, destacat capitost de la Coordinadora ProVoluntariedad del Valenciano 

153  El regionalisme alacantí És un moviment polític que cerca el reconeixement de la província d’Alacant com a 

regió i comunitat autònoma. És, doncs, un moviment secessionista respecte al País Valencià, però no combrega amb la 
idea del ‘Sureste’ al no voler la unió amb Múrcia ni cap altra província, tot i que podria ser el seu antecedent. 
L’alacantinisme modern sorgeix en part impulsat per la creació en 1980 de l'Associació Defensora dels Interessos 
Alacantins (ADIA). La província va ser inclosa des del primer moment en el projecte autonòmic del País Valencià. Part del 

alacantinisme ha participat ocasionalment del projecte de construcció d'una comunitat autònoma del sud-est, amb 
Múrcia, Albacete, Almeria, Màlaga, Granada i Jaén. El fusterianisme sempre ha vist una certa similitud entre 
l'alacantinisme i el blaverisme i regionalisme valencià i els fa responsable de l'entrebanc al desenvolupament cultural de 
la Regió d'Alacant. 

154  La Santa Oposició. Joan Pomares. El Temps. 19/05/2018. https://www.eltemps.cat/article/4175/la-santa-

oposicio 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1980
https://ca.wikipedia.org/wiki/Blaverisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Regionalisme_valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarques_del_Sud_del_País_Valencià
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«podria unir-se a les províncies de més amunt i donar la batalla a nivell regional. 

Dirà el redactor de La Verdad155. 

L'extrem de la bogeria provincialista, al fet que uns 150 equips de futbol de 

l'anomenada «província d'Alacant», orientats pels presidents dels clubs de 

Torrevella i Alacant, desitgen la creació d'una nova federació de futbol que no 

depenga de la Territorial Valenciana. Cosa bastant greu, tot i ser anecdòtica, ja 

que aquests mateixos equips estaven fins fa poc a la Federación Murciana de 

Fútbol, de la qual acabaren sent-ne expulsats.  

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 Partido Cantonalista del País 

Alicantino (ALICANTON), la Unión 

Democrática Alicantina (UNIDA, 

successora del ALICANTON), Los Verdes 

del País Alicantino (LVPA), la Unidad 

Alicantina (UA), Alicante Unida (AU), 

la Unión Provincial Alicantina (UPRA), o la 

coalició Esperanza Ciudadana - Juntos por 

Alicante (EC-JxA), tenint resultats testimonials156.  

El cantonalisme d'Alacant, juntament amb d’altres partits provincials i 

cantonalistes de Múrcia, Albacete, Almeria, Màlaga, Granada i Jaén van 

constituir el 1993 a Alacant la Federació d'Independents del Sud-est (FIS), amb 

la pretensió de convertir aquestes províncies en una nova comunitat autònoma. 

Miguel Navarro, portaveu de la FIS, deia que l'autonomia actual és incapaç de 

donar resposta als problemes d'aquestes províncies, especialment les 

                                                             

155  Unió Alicantina. Ismael López Belda. El Temps. 13/02/2018. Article original  de 1987. 

https://www.eltemps.cat/article/4849/cunion-alicantina 
156  1989: 1.041 vots (ALICANTON), Eleccions generals d'Espanya.  

1991: 4.119 vots (ALICANTON), Eleccions a les Corts Valencianes.  
1993: 1.375 vots (LVPA), 715 vots (UNIDA), Eleccions generals d'Espanya.  
1995: 2.894 vots (AU), Eleccions a les Corts Valencianes.  
1996: 651 vots (UPRA), Eleccions generals d'Espanya.  
2015: 501 vots (EC-JxA), Eleccions municipals, 1.120 vots (EC-JxA), Eleccions a les Corts Valencianes. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dècada_del_1990
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Cantonalista_del_País_Alicantino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Cantonalista_del_País_Alicantino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unión_Democrática_Alicantina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unión_Democrática_Alicantina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Verdes_del_País_Alicantino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Verdes_del_País_Alicantino&action=edit&redlink=1
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relacionades amb la desertificació de la zona157. Pretenen que la Comunitat 

Europea (CE) reconega com a regió del sud-est d'Espanya. Segons els seus 

promotors tindran un caràcter "unionista", donant suport a la reivindicació 

cantonalista de Cartagena i a l'ús de l'aeroport de l’Altet Alacant com a base aèria 

regional158.  

Per la seua part, l’alcaldia d’Alacant va restar en mans del PSOE fins que el 

1995 Luis Díaz Alperi159, 

impulsor del ‘Suretismo’ i 

candidat del PP a 

Alacant, arrabassà 

l’alcaldia al socialista 

Ángel Luna amb una 

majoria de 14 regidors 

enfront dels 10 del 

PSPV-PSOE i els 3 d’EU. 

Amb les eleccions 

municipals i autonòmiques de 1995, es van alçar de nou veus a favor d'un Sud-

est “a la recerca de la pròpia identitat” (com va titular en la seua edició alacantina 

el diari La Verdad, del 31 de desembre de 1994)  pretenent  incloure a  les 

comarques  meridionals  en Múrcia.  És que  una nova generació de “surestistas”, 

sortida des del centre geopolític de Múrcia, ha pres el relleu hui, com fa quaranta 

anys, quan el 1953, per primera vegada, van  pretendre treure'ns del País 

Valencià per incloure'ns en la nova regió del “Sud-est” al costat de Múrcia, 

                                                             

157  Diversos grupos cantonalistas tienen como objectivo crear una nueva región. 04/01/1993. 

https://elpais.com/diario/1993/01/04/espana/726102002_850215.html 

158  Els partits que integren la Federación de Independientes del Sureste són Unidad Alicantina, Partido Regionalista 

de Murcia, Unidad y Progreso de Cartagena, Partido Democrático de Roquetas, Independientes de Almería, Málaga y Jaén, 
Unidad Granadina i Partido Mancheguista de Albacete, la majoria d'ells amb escàs o nul suport popular en els últims. 
processos electorals 

159  Luís Bernardo Díaz Alperi (Oviedo, Astúries, 1945) és un polític valencià d'origen asturià. La seua família es 

traslladà a Alacant quan ell tenia sis mesos. La seua tia és esposa d'Agatángelo Soler Llorca. es va integrar a la UCD, de la 

qual en fou secretari provincial i candidat a les eleccions generals espanyoles de 1977, però no fou escollit. A les eleccions 
municipals de 1979 fou escollit regidor de l'Ajuntament d'Alacant i president de la Diputació d'Alacant de 1979 a 1983. 
Després de l'ensulsiada de la UCD va deixar la política i treballà uns anys a empreses de construcció d'habitatges fins que e l 
1991 fou nomenat president de la Cambra Oficial de Comerç d'Alacant. El 1995 abandonà el càrrec per a presentar-se a les 

eleccions municipals i fou escollit alcalde d'Alacant dins les llistes del Partit Popular. Fou també elegit diputat per Alacant a 
les eleccions a les Corts Valencianes de 2007. Poc després fou investigat pel Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de 
prevaricació a favor del constructor Enrique Ortiz.[3] Amb dos processos judicials al Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana (pendent de la data de judici en una causa per delicte fiscal i imputat en una de les peces del cas 
Brugal), el 9 d'abril de 2014 renuncia al seu escó a les Corts Valencianes, adduint raons personals i de salut. 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Corts_Valencianes
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Albacete i Almeria, amb arguments econòmics i desenvolupistes voltant de la 

construcció del transvasament Tajo-Segura?160  

 

Contra eixe nou ‘Suretismo’ es va dur a terme a tot el País Valencià una 

mobilització que va acabar amb la manifestació de 

l’11 de març “Alacant és important”. Enric Valor161 

seguia reivindicant “la dignitat de la nostra terra i de 

la nostra llengua, en contra de tots aquells que 

volen trossejar-la, dividir-nos, aniquilar el nostre 

país per reduir-lo a Levantes feliços i Surestes 

conformats”162 

Durant l’etapa hegemònica del PSPV-PSOE es 

va fer més fort l’antivalencianisme: “València s’ho 

vol endur tot” o el “Puta Valencia”, que arrossegava 

masses i enterbolia la convivència. Al darrere dels 

convocants sempre trobem franquistes anguniats, 

                                                             

160  Mariano Sánchez Soler. La ciutat trasnparent 

161  Enric Valor i Vives (Castalla, 1911-Valencia, 2000) fue un narrador español. Hizo uno de los trabajos más 

importantes de recolección y recuperación de la lexicografía valenciana y fue uno de los principales promotores de la 
estandarización y normalización del valenciano. Bajo la influencia de Pizcueta, se hizo nacionalista y le animó a profundiza r 
en el estudio del valenciano. Paulatinamente se interesó por la lingüística, dejando en un segundo plano la narrativa, 
aunque sin abandonarla del todo. Pronto impulsó las normas contemporáneas del valenciano en 1934 en el semanario El 

Tío Cuc, de Alicante donde publica sus primeros cursos de lengua catalana. 

162  Mariano Sánchez Soler. La ciutat transparent 
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https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexicografía
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Tío_Cuc&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Tío_Cuc&action=edit&redlink=1
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patriòtics empresaris i polítics de la dreta, algun sector de la premsa i també 

algun socialista163. En plena dècada dels noranta, el nou patrioterisme alacantí 

va convertir el crit “Puta València” en un fetitxe per justificar totes les incapacitats 

seculars. L’antivalencianisme ha servit per a consolar a les elits en la seues 

carències diluint les senyes d’identitat per afermar les seues propostes: el 

delirant ‘Suretismo’ o les vel·leïtats alicantonalistes han permès, i permet encara, 

llançar missatges reduccionistes. El propi Fuster va ser conscient de l’efectivitat 

i penetració de l’antivalencianisme entre els alacantins obrint la rivalitat i 

antagonisme econòmic.  

Per a Alcaraz Ramos el secessionisme a Alacant ja no és més que una llunyana 

tradició, excepte que una derrota del PP reanime els vells 

fantasmes (quina clarividència164) Alacant està al País 

Valencià. Manté el vincle com si fora una inquilina, amb 

el pagament d’impostos i reclamant les reparacions 

oportunes, en una posició de subalternitat, desitjada i 

apresa a base de recrear-se en el greuge i la queixa165.  

Joan Francesc Mira, al seu llibre ‘El País dels 

valencians’ afirma que els valencians no som 

compatibles amb el ‘Sureste’ per moltes raons: partim 

d’un any fundacional amb una història autòctona que arrenca del segle XIII, on 

els catalans van ser l’ètnia-poble majoritària, excepte en alguns nuclis de l’interior 

on predominarien els aragonesos. Una cultura catalana, una nació catalana. El 

nom mateix de Catalunya, que fins al segle XV és emprat eventualment, també 

pels mateixos valencians, com a nom de tot el territori etnolingüística tot i que 

finalment es consolida Regne de València. La comunitat etnocultural no va 

produir una comunitat política i la separació política sí que va produir un 

distanciament etnocultural.  

L’espantall del catalanisme ha dut brots d’irracionalitat i negacionisme que 

semblava que al segle XXI anava baixant en intensitat, tot i els moviments actuals 

                                                             

163  Manuel Alcaraz Ramos. Alicante Especulación. 

164  Precisament la victòria del Botànic el 2015 ha sigut l’inici d’una batalla contínua amb la Diputació i l’ajuntament 

d’Alacant.  

165  Manuel Alcaraz Ramos. Alicante Especulación. 
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de Vox, Cs i PP, especialment al Baix Segura i a Alacant. Nacionalisme valencià 

significa un projecte per a un país de defensa, reforçament i creixement d’aquells 

bens comuns: patrimoni cultural, llengua, literatura, músic i teatre, del llegat 

històric, artístic i monumental, dels espais urbans, del patrimoni natural, 

preservació i valoració dels espais físics 

i geogràfics, del paisatge, platges i 

boscos. Patrimoni econòmic i social, 

amb un increment de l’estat del benestar 

social, la defensa dels serveis públics de 

qualitat en l’educació, la sanitat o les 

comunicacions. Patrimoni polític amb 

majors graus d’autogovern, suficiència 

financera, estendre el camp valencià de 

decisió autònoma, cohesió territorial i 

promoció de la consciència comuna. La 

fidelitat activa respecte al propi poble i societat i a aquelles realitats culturals, 

naturals i socials. 

Per a Ferran Archilés166 el ressentiment és una actitud vinculada al complex 

d’inferioritat que es du a terme contra altres pobles provincians. És el cas del 

ressentiment del País Valencià contra Catalunya. Com més provincià és un 

valencià, més engallat i rupestre és el seu localisme. Resta vinculat, així, el 

complex d’inferioritat a una actitud d’exageració de l’amor propi local, molt 

necessari per presentar-lo enfront dels altres.  

Per a Fuster, aquest localisme donava excusa als més castellanitzats per 

presentar-se com els més autèntics valencians: són els més entusiastes 

                                                             

166  Ferran Archilés i Cardona (Castelló de la Plana, 1971) és un historiador valencià, professor del departament 

d'Història Contemporània de la Universitat de València. És autor d'un dels estudis més minuciosos sobre l'obra de Joan 
Fuster, el llibre Una singularitat amarga, publicat el 2012. L'obra realitza un estudi cronològic i detallat de l'obra i discurs de 
Joan Fuster, que té com a tesi que el disseny i anàlisi de la nacionalitat valenciana realitzat pel suecà va ser equivocat, ja que 
el concepte de nació política és un concepte modern i l'únic discurs identitari que entre els valencians s'ha reproduït és el 

d'Espanya, fet que situaria la naixença del discurs del regionalisme valencià (i del nacionalisme) en un espai de temps 
posterior. El 2010 va guanyar el premi Manel Garcia Grau amb el poemari Mala memòria. El 2018 guanya el Premi d'assaig 
en valencià Josep Vicent Marqués, dins els Premis literaris Ciutat de València amb Dues o tres pintes més tard. Notes 
disperses (2012-2014), (Edicions del Bullent, 2019). 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Castelló_de_la_Plana
https://ca.wikipedia.org/wiki/1971
https://ca.wikipedia.org/wiki/Historiador
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Nacionalisme_valencià
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defensors de l’idioma valencià, la literatura valenciana, de les glòries 

valencianes, del dialecte i del ‘Levante’... reduir-lo tot al folklore, la rivalitat 

esportiva, el paisatge... I per a ser provincià, ha d’estar sempre al cas del que 

passa al centre, l’ambició de tot bon provincià seria, segons Archilés, confondre’s 

amb la capital, Madrid. La provincialització ha generat un provincianisme 

amenaçador per a la identitat valenciana i reforçat la identitat nacional espanyola. 

Cada província, a la llarga, tendirà a procurar-se un diguem-ne ‘patriotisme’ a la 

seua mida, un provincialisme. 

El secessionisme alacantí (incloent-hi el projecte del Sureste de España) i el 

fracàs d’un patriotisme valencià generat des de la 

capital dibuixaven el marc dels efectes nocius del 

provincialisme al País Valencià. Entre els alacantins 

creix un recel envers València i el seu hipotètic 

centralisme regional, rivalitat i antagonisme econòmic. 

Però el fracàs de Vicente Ramos deixava clar que 

havia una identitat alacantina més forta del que podia 

pensar Fuster. Fins i tot Azorín o Gabriel Miró, criticats 

per Fuster, mantenien unes arrels sentimentals vives. 

L’espanyolitat no va poder destruir el particularisme 

valencià, però el va distorsionat  

Fuster no va arribar a preguntar-se mai per què havia de ser irracional un 

projecte provincial entre les elits alacantines. Fuster menyspreava el significat 

d’uns motius econòmics de pes que són clau en l’elaboració d’alguns 

patriotismes locals o provincials. A canvi Fuster només proposava un 

valencianisme polític pels orígens i la llengua. De fet la continua critica al folklore, 

tradicions i els tòpics valencians com a fets localistes va dur al fusterianisme a 

perdre el carrer. 

No hi ha dubte que el provincialisme és afeblidor per al país com a totalitat i per 

a cadascú dels seus membres en particular. El provincialisme troba un miratge 

d’autosatisfacció localista. La unitat del País Valencià, intacta en el seu fons 

econòmic i cultural, no té sinó un reflex insuficient en el pla de la consciència. O 

el reenfortim, o caurem en la més insoluble de les disgregacions. Superar els 

localismes, començant pel localisme de la capital. 
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Emili Rodríguez-Bernabeu afirma que 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. 

L’’alicantonalismo’ i la seua idea cantonalista167 busca una autonomia 

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

expectatives majoritàries. 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.  

 

  

                                                             

167  El regionalisme alacantí o alicantinismo és un moviment polític i social que persegueix el reconeixement 

de la província d'Alacant com a regió i la seua constitució com a comunitat autònoma d'Espanya, separada de la 
resta de l'actual Comunitat Valenciana.1 Així mateix, també defensa la identitat històrica i cultural pròpia d'Alacant 

i dels alicantinos.Encara que minoritari, el REGIONALISME alacantí ha format part de el programa polític d'uns 
quants Partits, principalment als partir de la primera meitat de la dècada de 1990, com el Partit cantonalista del 
País Alacantí (ALICANTON), la Unió Democràtica Alacantina (UNIDA, successora de l'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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L’alicantinismo del segle XXI 

El 2003 Sánchez Soler especifica que a Alacant hi viuen 26.452 manxecs, 

15.192 murcians, 14.279 andalusos, 6.517 madrilenys, 6.292 

castellanolleonesos, 2.6660 catalans... Altres 35.941 ciutadans procedeixen del 

País Valencià; 31.000 dels quals vénen de les comarques de la província on uns 

12.000 van néixer al Baix Segura168. I 11.000 estrangers.169 Diria Sánchez Soler 

que “vivim envoltats de nous alacantins mentre alguns s’afanyen a amargar-nos 

la vida amb un cantonalisme apòcrif que agita, fins al paroxisme, la nostra vella 

rivalitat veïnal amb el cap i casal de València. Personatges situats al sud-est de 

si mateixos, nous alacantins convertits en prohoms locals. El recurs a 

l’’alicantonalismo’ és molt usual en la dreta alacantina, però també en l’esquerra.  

El 2007 les cambres de comerç d’Alacant, Múrcia i Albacete s’unien per a 

reivindica infraestructures i fer front a problemes comuns170. Destacaren la xarxa 

de comunicacions per carretera que uneix Albacete, Alacant i Múrcia, la futura 

connexió ferroviària d'alta velocitat -que afecta directament o indirecta a les tres- 

i les deficiències en matèria hídrica ja conegudes. En aquest últim aspecte, els 

interessos comuns d'alacantins i murcians no tenen fissures, però des de 

Castella - la Manxa s'ha qüestionat en diverses ocasions les exigències d'Alacant 

en matèria d'aigua a l'entendre que només busca beneficis per al sector 

immobiliari. La manca d'aigua va originar fa anys un front reivindicatiu comú entre 

organitzacions d'empresaris d'Alacant, Castelló, València i Múrcia per reclamar 

mesures al Govern. La lluita per l’aigua també va generar una batalla política 

entre els governs valencià, català i central que va finalitzar amb l’arribada de 

Zapatero al Govern posant fi al projecte del transvasament.  

El 2010 Pedro Muelas171 es lamentava de la impossible fusió entre Bancaja i la 

CAM i afirmava que hi ha motius per a lamentar que l’’alicantonalismo’ haja 

vençut, al llarg dels anys, en el pols eteri de la fusió entre les dues caixes 

                                                             

168  Seria fácil sumar ací els 15.192 murcians i els 12.000 del Baix Segura i afrimar que conformen una majoria, però 

no és tan fácil perquè no tots al Baix Segura se senten de cultura murciana.  
169  Mariano Sánchez Soler. La ciutat transparent 

170  J. Fauró.m16/03/2007. https://www.levante-emv.com/economia/2007/03/16/camaras-alicante-murcia-

albacete-unen-13601954.html 
171  Pedro Muelas. CAM: veámoslo de otra forma. 31/05/2010. http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/3199/cam-

veamoslo-de-otra-forma.html 
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valencianes que dura ja fa més de 20 anys amb grans pressions per evitar-lo per 

interessos polítics. I és que les Caixes sempre estan al servei dels polítics i dels 

governants autonòmics (almenys fins la crisi del 2007). Camps no va tindre en 

compte l’afer i Gerardo Camps afirmava que no havia temps per fer-ho. Però 

costa de creure també que Jorge Alarte i els socialistes valencians hagen estat 

aliens al procés. 

El principal defensor de l’alicantinismo és el  Partido Alicantino Regionalista que 

el 2008 recordava que Alacant era la cinquena província més poblada d’Espanya 

i cinquena també en densitat de població, la més densament poblada del País 

Valencià i la cinquena, també, pel seu PIB. La Costa Blanca és una de les 

principals zones turístiques d’Europa. Per contra la inversió i els pressupostos la 

deixen entre les últimes 

províncies de l’Estat. Aquest 

partit defensa la unitat 

d’Espanya, l’espanyol com a 

única llengua oficial i la fi de la 

submissió a València enfront 

del valencianisme excloent i el 

pancatalanisme assumit per la 

Generalitat Valenciana172. Vos 

sonen totes aquestes demandes, el seu president Santiago de Munck Loyola173, 

va fundar eixe partit que aplega exmembres del PP i Vox. 

                                                             

172  El PAR defensa la unitat d’Espanya i la iguadat en drets i deures de tots els espanyols i reclama que l’Estat 

assumisca Eduació, Sanitat i Polítiques Socials a tot l’Estat. L’espanyol com a llengua oficial única i que els idiomes regionals 
no siguen requisit per accedir a la funció pública. Afirmar la identitat espanyola i la singularitat històrica, cultural, social i 
econòmica de la província d’Alacant enfront el valencianisme excloent i el pancatalanisme assumit per la Generalitat 

Valenciana. Acabar amb la subordinació d’Alacant a València; una nova llei d’immigració; respecte per les expressions 
culturals espanyoles; menor pressió fiscal que incentive el consum i la creació de treball; protecció a la família, la 
maternitat...igualdat real entre homes i dones, modificació de l’actual llei contra la violència de gènere 
https://partidoalicantinoregionalista.es/contacto 

173  Santiago de Munck Loyola. Nascut el 1958. És llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i Sociologia. Havia sigut 

president del PP a Rivas Vaciamadrid (Madrid) entre 1989 fins al 2003. Després va anar a viure a Alacant i va ser expulsat del 

PP el 2013 per demanar públicament la dimissió de l’alcaldessa d’Alacant, Sonia Castedo. Va participar el 2014 en la fundació 
d’Esperanza Popular – Movimiento de Bases a Alacant, juntament amb altres exmembres del PP i Vox, que va col·laborar 
amb Vox i d’ací fins el 2015 quan van crear el nou partit, el PAR. 
https://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/comunidad_valenciana/candidato-PP-impulsa-Alicante-
Vox/20151118194658018255.html 
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 El 2011 César Gavela174 deia: Alacant és una de les províncies més potents 

d’Espanya, la quarta en població, amb una economia potent i una orografia que 

la cercena en diferents subregions molt distintes (les Marines o l’Alcoià del Baix 

Segura) quan no antagòniques com passa entre Alacant i Elx. És on millor es 

revela la plural realitat valenciana i també el protagonisme de la població 

estrangera. Pàtria de Gabriel Miró, Azorín o Miguel Hernández, però també 

d’Enric Valor o Ovidi Montllor. L’’Alicantinismo’ no és només un interès d’uns 

polítics o empresaris immobiliaris de la ciutat, també és un sentiment popular 

basat en el seu vincle amb Madrid i Castella i un modus de vida d’esquenes a la 

resta de valencians. València ha de donar el primer pas per capgirar el seu 

històric desdeny cap al sud i faria bé el País Valencià en ‘alicantinitzar-se’.  

Julio de España175 serà el primer 

diputat valencià en la història en jurar 

el càrrec de president de les Corts en 

castellà. Cap dels seus predecessors 

(un socialista, dos regionalistes i un 

popular) ho havia fet en 20 anys. 

Havia sigut president de la Diputació 

d'Alacant. Des d’aquest càrrec es va 

mostrar com un furibund alacantinista 

(alicantonista, segons les seus 

sarcàstics rivals), capaç d'intentar en 

va la creació d'un himne de la 

                                                             

174  César Gavela. El alicantinismo 17/04/2011. Las Provincias 

 https://www.lasprovincias.es/v/20110417/opinion/alicantinismo-20110417.html  

César Gavela era nascut a Ponferrada, 1953 – València  i València 2020) Vivia a Valencia des de 1976. autor de novel·les tan 
celebrades com El Pont de Ferro, sobre la capital del Bierzo en els anys de la postguerra, que el 1998 va rebre el Premi José 
María Pereda. Amb El bisbe de Quan va guanyar el 2002 el premi Torrent Ballester i amb La Sagrada Família, coescrita amb 
Alberto Gimeno, el Premi Ciutat de València. Altres obres destacades de la seua trajectòria són les novel·les La ratlla seca, el 

1996 Premi Ciutat d'Irun, o Contes d'amor i de nord, el 2005 Premi Vargas Llosa de relats. Fou durant anys columnista de 
Diari de Lleó i de el rotatiu valencià Las Provincias 

175  Julio Francisco de España Moya (Alacant, 1947) és un metge i polític valencià, rebesnét d'un alcalde d'Alacant. És 

llicenciat en Medicina i Cirurgia, especialitzat en Medicina Interna i Gastroenterologia, per la Universitat de València. Ha 
treballat com a metge especialista adjunt en l'Hospital d'Alacant i fou president del Sindicat Lliure de Metges. Militant 
del Partit Popular des de 1990 de la mà d'Eduardo Zaplana, fou regidor de l'ajuntament d'Alacant el 1991-2003, diputat a 

la Diputació d'Alacant el 1993-2003 (fou president de la Diputació el 1995-2003). També fou diputat per la província 
d'Alacant a les eleccions generals espanyoles de 1993, però va dimitir al cap de poc i fou substituït per Francisco Vicente 
Murcia Barceló. També fou elegit diputat a les eleccions a les Corts Valencianes de 2003, ocupant la presidència de les Corts 
Valencianes fins al 2007. Actualment és senador al Senat espanyol per designació de les Corts Valencianes des 
de 2007 renovant el mandat el 2008 i el 2011. 

https://www.lasprovincias.es/v/20110417/opinion/alicantinismo-20110417.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/1947
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcalde_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_València
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_d'Alacant&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Popular_de_la_Comunitat_Valenciana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Zaplana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputació_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Província_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Província_d'Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_generals_espanyoles_de_1993
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Vicente_Murcia_Barceló
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Vicente_Murcia_Barceló
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_a_les_Corts_Valencianes_de_2003
https://ca.wikipedia.org/wiki/Presidència_de_les_Corts_Valencianes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Presidència_de_les_Corts_Valencianes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Senat_espanyol
https://ca.wikipedia.org/wiki/2007
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província. Sempre reticent a mires més àmplies, de España defuig el terme 

Comunitat Valenciana i prefereix emprar circumloquis com “àmbit comunitari”, 

perquè "la província" no perda el seu nom. “Jo sempre lluitaré per Alacant des 

de València”. Com diu el periodista: “per descomptat que Castelló no existeix per 

a ell”176. 

Fins i tot les lluites entre zaplanistes i campsistes dins del PP van tindre Alacant 

com a base d’acció dels primers. Durant els 90 i començaments del segle XXI, 

el PP va estar plagat d’alacantins. El zaplanisme es va fer fort a les comarques 

del sud. La fortalesa popular a Alacant, tal com posa de manifest el 

periodista Francesc Arabí en la seua obra Ciutadà Zaplana177, es nodreix 

essencialment d'elements provinents del zaplanisme irredempt, amb 

l'inestimable suport de Ciutadans a l'hora de configurar governs. La formació 

taronja, seguint a Arabí, allotja destacats membres del zaplanisme que van veure 

truncada la seua carrera política amb l'ascens de Camps i que, a causa d'això, 

no van dubtar a passar a engrossir les files del partit d'Albert Rivera. 

 

  

                                                             

176  L. Ángel Sánchez. Julio de España, diputado del PP valenciano. 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/julio-espana-diputado-pp-valenciano_58985.html 

177  Francesc Arabí Arabí (Gata de Gorgos, 1970). Periodista. Autor de diversos llibres, entre ells “Ciudadano Zaplana. 

La construcción de un régimen corrupto”. Foca Editorial. 2019 

https://www.publico.es/culturas/eduardo-zaplana-zaplana-vasto-imperio-impunidad.html
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00QwIjX4JxrXjpSiiQcfa1gW2kG4Q:1604161546076&q=Gata+de+Gorgos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyLNygxMK8wVOLSz9U3SDLLycjO0RLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWPncE0sSFVJSFdzzi9Lzi3ewMgIA0Hc2s0kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIxfa4n9_sAhV65eAKHZZiA9EQmxMoATAWegQIDhAD
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L’’alicantinismo’ enfront dels Governs del Botànic 

L’‘alicantinismo’ d’hui es mou més per interessos polítics dels grans partits que 

no per una ideologia cantonalista real. La Diputació d’Alacant i també 

l’ajuntament d’Alacant, s’han convertit en puntals contra el Botànic II, eixit de les 

eleccions del 2019. Des d’aquestes dues institucions la dreta desdibuixa 

l'hegemonia progressista al País Valencià. La peculiaritat alacantina, 

històricament vehiculada com a cantonalisme, torna a ressuscitar i evidencia la 

desvertebració del territori. El Botànic II ho sap i per això es va signar al Castell 

de Santa Bàrbara per a deixar clar que Alacant forma part del País Valencià.178 

 

Levante. https://i0.wp.com/www.annanoticies.com/wp-content/uploads/2019/06/mapaeleccions2019.jpg 

Mimar Alacant s'ha convertit en un dels objectius principals de la Generalitat, ja 

no només per la percepció atàvica de la desconnexió del País Valencià a la qual 

històricament s'han referit els alacantins, sinó també per la creixent dificultat de 

                                                             

178  Héctor Serra. 03/07/2019. Alacant: ressorgeix el cantó del sud que amenaça l'esquerra valenciana 

https://www.publico.es/public/alacant-ressorgeix-canto-sud-amenaa-l-esquerra-valenciana.html 
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les forces botàniques per consolidar les seues marques en terres del sud. El 

mapa electoral que emergeix després de les eleccions estatals, autonòmiques, 

municipals i europees, en termes globals, dibuixa un escenari provincial on el 

Partit Popular recupera posicions mentre l'esquerra perd llocs importants. 

 

Victor Membrado  https://twitter.com/joan_membrado/status/1123632327048007680/photo/1 

  

El PP, amb ajuda de la dreta (Cs i Vox) guanya a les grans aglomeracions 

urbanes del sud, Alacant, Torrevella, Benidorm o Oriola, i tenen una gran força 

a Elx o Crevillent on són el partit més votat. Ací és on basa la seua força Carlos 

Mazón, número dos de Barcala a Alacant i que presideix la Diputació provincial. 

En paraules d’Isabel Bonig, “la reconquesta de la Generalitat comença a 

Alacant”. La seua mà dreta és l'oriolana Eva Ortiz, la veritat és que els quadres 

del PP alacantí, aliens a la direcció del partit a nivell autonòmic, han quedat 

revestits d'una renovada legitimitat dins del partit. 

Independentment de les disputes intrapartidistas, sembla perpetuar-se 

una frontera sociològica entre allò pròpiament alacantí i allò valencià, 

representada per la línia Biar-Busot. Amb molts d'aquests micropartits 

desapareguts del mapa electoral, l'‘alicantinismo’ hui dia es limita a ser una 

tímida proposta incardinada en els programes polítics de les grans formacions. 
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Un ‘alicantinismo’ que ve donat per les elits de la ciutat d’Alacant i no des de les 

comarques del sud, així ho ratifica Aquiles Rúbio179, del Casal Tio Cuc d’Alacant. 

“Es tracta d’una desafecció urbana cap a la 

vertebració del País Valencià” dins de la 

rivalitat amb València i la històrica vinculació 

amb Madrid. Desafecció que no existeix 

d'una manera tan profunda a Elx, la segona 

gran ciutat del sud. Tampoc a Petrer, Elda, Santa Pola o La Vila Joiosa”. Rúbio 

veu en el alicantinismo un element de fàcil recurrència que s'ha modulat segons 

els interessos del període històric. 

La periodista alacantina Rosa Solbes180 

afirma que l'‘alicantinismo’ es va utilitzar en la 

mateixa mesura que a València va ser utilitzat 

el blaverisme per a soscavar el nacionalisme o 

les propostes vertebradores que podia 

representar certa esquerra. Solbes creu 

detectar a la ciutat d'Alacant una actitud a 

vegades hostil cap a València a causa d'un 

sentiment de discriminació de “germà 

petit” que exerceix la metròpolis.  

Però si existeix un cas especialment il·lustratiu d'aquesta percepció de 

llunyania respecte València, aquest es dóna sens dubte al Baix Segura, comarca 

castellanoparlant limítrofa amb la regió de Múrcia. El que fora secretari general 

de Podem al País Valencià, Antonio Estañ181, parla d’una barrera geogràfica i 

                                                             

179  Aquiles Rúbio Villalvilla (Madrid, 1974) Criat a Eivissa, viu a Alacant des del 1992. Activista d’Endavant (OSAN) des 

de la seua fundació, forma part del Comitè Local d’Alacant, sent responsable de la formació d’aquesta organització marxista 
revolucionària al País Valencià i exerceix director de Tanyada, la revista de debat i formació. Membre de la Coordinadora 

Obrera Sindical (COS), és delegat sindical d’Aire Libre, una cooperativa d'ensenyament en la qual treballa des de 1998 com 
a professor d'història. Col·labora a Accent, un popular diari dels països catalans. 

180  Rosa María Solbes López (Alacant, 1950) és una periodista valenciana, primera directora de Ràdio 9, expresidenta 

de la Unió de Periodistes Valencians, membre del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), 
vicepresidenta de Valencians pel Canvi i destacada activista feminista. Ha escrit diversos llibres sobre l'actualitat, com autora 
i coautora, un d'ells sobre les dones i el poder polític (‘Dones valencianes, entre el voler i el poder'). Ha format part de les 

directives de diferents associacions cíviques i ha presidit la Unió de Periodistes Valencians. Actualment, és vicepresidenta 
de Valencians pel Canvi, membre del Consell Assessor de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València i del Consell de 
Cultura d'UGT del País Valencià. En 2013 va rebre el Premi Vicent Ventura per la seua trajectòria cívica en defensa de la 
dignitat del poble valencià. 

181  Antonio Estañ García (Callosa de Segura, 13 d'octubre de 1987) és un polític valencià, diputat a les Corts 

Valencianes en la IX legislatura. És graduat en filosofia per la Universitat de Múrcia, especialitzat en filosofia política. Ha 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/1950
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Unió_de_Periodistes_Valencians
https://ca.wikipedia.org/wiki/Radiotelevisió_Valenciana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Valencians_pel_Canvi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Unió_de_Periodistes_Valencians
https://ca.wikipedia.org/wiki/Valencians_pel_Canvi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_València
https://ca.wikipedia.org/wiki/UGT
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Vicent_Ventura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Callosa_de_Segura
https://ca.wikipedia.org/wiki/13_d'octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1987
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputats_a_les_Corts_Valencianes_(IX_Legislatura)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_Múrcia
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cultural amb els signes identitaris valencians: “Es ve d'un llarg greuge i 

desigualtat del valencià, del qual molta gent al sud no és conscient perquè no li 

ha implicat res en la seua vida quotidiana. Ser del Baix Segura, conclou, ha de 

significar una visió de ser un valencià més: “Si decrets com el del plurilingüisme, 

per exemple, no van acompanyats d'una certa sensació de que t'inclouen, per 

molt que objectivament i pedagògicament siguen bons, seran vists com a 

greuge”.  

I és que el tema de l’aprenentatge de la llengua és 

probablement el principal ariet que des del Baix 

Segura es fa servir contra el Consell valencià i contra 

els partits del Botànic. En l’actualitat volen mantindré 

l’exempció que van aconseguir quan es va aprovar 

la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (com d’altres 

comarques castellanoparlants). Per a Josep 

Escribanp l’exempció ha afeblit l’oficialitat de la 

nostra llengua en aquestes terres i, de retruc, han 

impedit que els habitants del Baix Segura es 

retroben amb la seua valencianitat històrica; però, 

sobretot, ha propiciat que fóra inviable qualsevol 

projecte de cohesió col·lectiva des de Vinaròs al Pilar 

de la Foradada.182 De fet, aquí la Generalitat Valenciana sí que ha fet una inversió 

en contra del valencià per omissió en les últimes dècades. 

I no és aquest l’únic problema a resoldre al Baix Segura: economia submergida, 

taxes de desocupació elevades, excessiva urbanització de la costa (amb els 

consegüents problemes de corrupció), necessitat de major protecció d’espais 

mediambientals, tram de l’AP-7 entre Múrcia i Alacant sobresaturat… Si Oriola 

fou en el passat la segona gran ciutat del Regne de València, ara Torrevella i 

                                                             

participat en el programa Erasmus en la Universitat de Hèlsinki i ha obtingut un màster internacional en filosofia política per 
la Universitat Pompeu Fabra. També té la llicenciatura de dret per la Universitat d'Alacant. Durant la seua etapa d'estudiant 
ha estat secretari de l'Associació d'Estudiants de Filosofia de Múrcia (ASEFI). És membre del consell editorial de la 

revista Inquietud i ha participat en el Moviment 15-M, en la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i en la iniciativa 
legislativa popular a favor de la renda bàsica i la dació en pagament. Membre de Podem al País Valencià, va ser elegit diputat 
per Alacant a les eleccions a les Corts Valencianes de 2015. Després del procés de primàries de maig de 2017, va ser elegit 
com a Secretari General de Podem al País Valencià amb el 41,6% dels vots. 

182  Josep Enric Escribano i Hellín. President d’El Tempir. El Baix Segura, entre el ser i el no ser valencià. 18/02/2016. 

La Veu del País Valencià. http://eltempir.cat/el-baix-segura/ 
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Oriola són la cinquena i la sisena del país. Fem que recuperen l’orgull d’un passat 

esplendorós i que caminen com uns valencians més en el futur que hem de 

construir junts. Utopia? No. Difícil? Sí, però no impossible183. Per guanyar el País 

cal guanyar València, però per guanyar València cal guanyar el País, i ací ens 

necessitem els uns als altres. I el sud pot fer una aportació de reequilibri en el 

tauler d’escacs valencià. Parlem d’aportacions positives, no fem victimisme184. 

Estañ afirma que "hi ha comarques que s'han quedat 

despenjades del projecte autonòmic, i probablement 

el Baix Segura és la que més. La política i el poder 

econòmic al País Valencià estan centralitzats a 

València, i la realitat és que hi ha una bicapitalitat, 

València i la seua àrea metropolitana i l'eix format per 

les ciutats d'Alacant, Elx i Torrevella que no està 

reconeguda políticament. No podem construir un 

projecte d'esquenes a quasi la meitat de la població”. 

Continuem tenint el problema que no s'està mirant el 

que passa de València cap avall, sobretot de Biar-

Bussot per a baix. Té a vore amb com s'articula 

aquesta segona zona d'influència. Demogràficament 

existeix, però políticament no, perquè després quan veus el que ha estat el 

"alicantonalismo", això té a vore només amb la ciutat d'Alacant, que tampoc 

s'ocupa de la resta del sud185.  

Quan parlem del Baix Segura Estañ creu cal pensar-nos dins d'un projecte 

col·lectiu. Part del valencianisme l'ha tingut com una cosa a suportar o una cosa 

aliena (Fuster deia que "no té res a veure Oriola amb Crevillent, a Oriola comença 

Múrcia"). Hi ha una altra desigualtat, dels monolingües respecte als bilingües, 

per context social o de naixement, llavors, com la corregeixes? A vegades hi ha 

hagut una manca d'enfocament perquè s'ha centrat tot més en fetitxes com és el 

dels títols, a la dreta el tema de l'exempció, els requisits, etc., que per descomptat 

                                                             

183  Josep Enric Escribano. El Baix Segura, entre el ser i el no ser valencià 
184  Josep Escribano. Revista Saó. juliol-agost de 2015 https://revistasao.cat/entrevista-a-josep-escribano-president-

del-tempir/ 

185  Entrevista a Antonio Estañ. Ara. Juliol 2018 https://www.agoncuestionespoliticas.com/entrevista-antonio-estan 
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són necessaris però no són el focus fonamental. Estañ creu que s’hauria 

d’eliminar l’exempció de l’ensenyament del valencià. 

 A les xarxes trobem comentaris interessants a l’entrevista d’Estañ per Agon. 

Mario Martell creu que per a Compromís més de la meitat del territori del País: 

Elda, Elx, Alcoi, Alacant, Utiel, Requena... són territoris sense cap importància, 

gairebé els semblen un llast, o almenys allà ho senten així. Li contesta Marc 

Salomon186 donant-li la raó i dient-li que a Compromís de les comarques del sud 

ho tenen clar, però des de l’Horta encara no ho entenen gaire. És un afer del 

nacionalisme més radical, més fusterià, més vell; és aquest bucle de dir "a 

Alacant no hi ha res a fer, són castellans etc." “Dir-los murcians/manxecs em 

sembla bastant insultant i contraproduent”, és un pessimisme que alimenta el 

sentiment d'abandonament (i la realitat d'abandonament) de València respecte 

d'Alacant, o de l'Horta respecte de les comarques xurres... Molts alacantins 

valencianistes han (i hem) volgut construir la casa per la teulada i hem volgut 

sempre convèncer que el valencià no ens és aliè, però és impossible quan veiem 

que som la riota dels valencians, els 

"murcians", els "castellans ", és remar a 

contracorrent.  

En la direcció que marca Salomón tenim la 

opinió de Gerard Fullana187, de Compromís, 

a ‘Construint de baix a dalt –i de Sud a 

Nord’188: “El valencianisme històric ha tingut 

sempre poc interès per la qüestió d’Alacant 

i les comarques meridionals palès en la 

manca de fets constatables per fer la contra 

al relat de la dreta provinciana, que partits 

com el PP han reproduït com les seues lluites, més materials que ideològiques, 

del campsisme i el zaplanoripollisme i el posterior desembarcament dels 

ripollistes a Ciutadans”.  

                                                             

186  Marc Salomón Uroz. (Alacant, 1999). Joves de Compromís Alacant 

187  Gerard Fullana (Xaló, 1981). Llicenciat en Periodisme i professor de llengua i literatura. Portaveu de Compromís 

a la Diputació d’Alacant i tinent d’alcalde de Xaló. Anteriorment, fou responsable de comunicació d’Escola Valenciana.  
188  Gerard Fullana, dins de ‘País Valencià, hui i demà’. 2017. 
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 El caràcter determinista del valencianisme fusteria amb els seus prejudicis i 

culpabilitzant sempre l’alicantonalisme sense haver intentat mai integrar el sud a 

l’imaginari valencià. Un relat cohesionador territorial valencianista i progressista 

pobre que va renunciar al sud. D’ací que, amb poc esforç, el PP ha pogut crear 

un relat que els ha permès cohesionar l’espai territorial del sud, mitjançant el 

turisme, la construcció, els residents estrangers, l’aigua o la llengua, amb la 

intenció d’alienar el sud, amb molt de soroll i poc contingut real, constituint-se en 

els defensor dels alacantins enfront als invasors del tripartit de València (a voltes 

catalanistes).  

I si no mirem al sud no serà per manca de volum estratègic: la província més 

densament poblada amb quasi 2 milions d’habitants (37% del país Valencià); la 

5a d’Espanya; l’Altet gestiona 2/3 dels passatgers del País Valencià i del turisme 

estranger; la Costa Blanca concentra el 50% de les places hoteleres; quasi el 

50% de les vendes en el sector de la construcció. A canvi, les comarques del sud 

es veuen castigades per l’infrafinançament tant de València com de Madrid, un 

problema consolidat pel PP i que el Botànic, de moment, no ha donat mostres de 

revertir.  

El Botànic ha de visualitzar que el Govern del canvi vol gestionar el sud, que es 

pot fer molt més que el que feia el PP, que ha fet servir el pretext del conflicte 

lingüístic per afermar un apartheid d’inversió. Evidentment no hi ha possibilitat 

de gestionar des de la proximitat escoles, hospitals, centres de salut, serveis 

socials o coses tan elementals com el traçat dels busos interurbans, que s’ha de 

decidir des de València. I el pitjor és que el PP ara és el dit acusador per criticar 

allò que ells han dissenyat i perpetuat. El president de la Diputació, César 

Sánchez, s’ha convertit en l’independentista alicantón al crit de ‘Valencia nos 

roba’ mentre consolida relacions de dependència clientelar amb municipis i 

associacions. 

La Generalitat ha d’omplir eixe buit amb les comarques i els municipis per evitar 

que siga ocupat per una institució clientelar: unes Corts descentralitzades més 

vinculades a les comarques i municipis; tancament de Diputacions i comarques 

i municipis estretament connectades administrativament a la Generalitat i les 

Corts Valencianes, i la llei de Mancomunitats pot articular el País des de baix. 
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Treballar pel sud ens pot ensenyar molt de com reconstruir el valencianisme. 

Recordar el passat i present industrial de la província, el calcer del Vinalopó, el 

tèxtil alcoià, el paper exportador d’Alacant, també el monocultiu turístic del litoral. 

Necessitem una línia de rodalies decent i electrificada de Torrevella a El Verger 

passant per l’aeroport de l’Altet i el corredor ferroviari mediterrani intermodal al 

Port d’Alacant (les línies de Dénia-Oliva, Alacant-Múrcia...). La connexió 

econòmica entre les comarques centrals encara troba el topall d’unes línies de 

comunicació que mai arriben, el tren Alcoi-Alacant, Dénia-Oliva. L’AP-7 de 

pagament (recentment alliberada) i només l’A-7 interior oberta últimament.  
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L’’alicantinismo’ del Partit Popular des de la Diputació i els ajuntaments. 

L’’alicantonalismo’ ha donat molt de sí i ha servit de coartada per a crear un 

poder (o contrapoder) al sud del País Valencià que des de sempre ha estat 

atrinxerat en la Diputació d’Alacant189. Des d’allà mateix hem vist com el PP, que 

va ressuscitar Eduardo Zaplana, feia i desfeia a la província, fins i tot contra els 

interessos del mateix partit. Recentment, des d’aquella Diputació, presidida per 

l’extremeny i membre del PP César Sánchez190, s’ha torpedinat el decret de 

plurilingüisme del conseller de Compromís, Vicent Marzà, denunciant-lo per 

anticonstitucional davant del Tribunal Superior de Justícia. També va presentar 

un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei de Mancomunitats del País Valencià 

que va ser desestimat pel Tribunal Constitucional al considerar que no vulnerava 

l’autonomia de la 

Diputació191. 

La substitució de Sánchez 

per Carlos Mazón192 com a 

president de la Diputació 

pareixia obrir una etapa de 

diàleg amb el Botànic, però 

al final s’ha demostrat que 

han canviat les formes però 

no els objectius i s’ha 

continuat posant pals a les 

                                                             

189  De Tabarnia al ‘Sureste español’ Article de Francesc Viadel publicat la segona setmana de gener de 2018. 

https://francescviadel.wordpress.com/2018/01/21/de-tabarnia-al-sureste-espanol/ 

190  César Sánchez Pérez (Navalmoral de la Mata, Càceres, 1978) és un sociòleg i polític valencià d'origen extremeny, 

alcalde de Calp i diputat a les Corts Valencianes en la VII, VIII i IX legislatures. Llicenciat en sociologia per la Universitat 
d'Alacant. Ha estat vicesecretari general de Nuevas Generaciones del Partit Popular i regidor de l'ajuntament de Calp el 
2003-2007. Posteriorment ha estat assessor del gabinet del President de la Generalitat Valenciana i diputat per la província 

d'Alacant a les eleccions a les Corts Valencianes de 2007, 2011 i 2015. L'agost de 2015 renuncià al seu escó quan fou 
nomenat president de la Diputació d'Alacant. 

191  Información. 24/09/2019. El Tribunal Constitucional falla que la ley de Mancomunidades no vulnera la autonomía 

de la Diputación. https://www.informacion.es/politica/2019/09/24/tribunal-constitucional-falla-ley-mancomunidades-
5327041.html 

192  Carlos Mazón Guixot (Alacant, 1974) és un polític i advocat espanyol. Políticament és militant de el Partit Popular 

del País Valencià (PPCV). Es va llicenciar en la carrera de Dret per la Universitat d'Alacant (UA). I l'any 1999 va iniciar la seua 

trajectòria de manera professional a l'designat com a director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Després en 
el 2003 va passar a ser el director general de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana i un any més tard, al seu càrrec 
li van treure la competència de Comerç i li van atorgar la competència de Seguretat en la indústria. 2019 va ser nomenat 
com a nou president de la Diputació Província d'Alacant, en successió de l'polític César Sánchez Pérez. És president de el 
Partit Popular de la província d'alacant després de ser elegit el 20 de juliol de 2020. 

https://francescviadel.wordpress.com/2018/01/21/de-tabarnia-al-sureste-espanol/
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Corts_Valencianes
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputació_d'Alacant
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rodes a la faena de la Generalitat al sud, per minsa que aquesta puga ser193. La 

Diputació critica a Ximo Puig per haver posat en marxa la taula bilateral entre les 

dues administracions sense consultar i tornar a la imposició respecte del Fons 

de Cooperació Municipal194, el qual no volen acceptar ni la Diputació ni 

l’ajuntament d’Alacant malgrat la pèrdua de diners que suposa per als seus 

administrats i amb la crítica (no tot lo frontal que hauria de ser) dels seus socis 

de Ciutadans que els acusen de fer política amb les necessitats dels ciutadans. 

Mentre Mazón considera que aquesta futura llei és anticonstitucional195, Toni 

Francés196, portaveu dels socialistes a la Diputació denuncia que el joc del PP 

de fer la contra a Ximo Puig, li costa als ajuntaments de la província gairebé 60 

milions d'euros des de l'any 2017. Al final els qui ho paguen són els veïns i veïnes 

dels pobles, afirma.  

L'altra qüestió abordada ha 

estat el de les competències 

impròpies (en matèries 

d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives - Serveis Socials) 

que "encara la Diputació 

d'Alacant, no així la resta de 

diputacions, segueix 

finançant". "Ens alegrem que 

finalment s'haja posat en 

marxa aquesta Comissió 

Bilateral. És una bona notícia i hi ha bona predisposició per part de la 

                                                             

193  Alicante Plaza. 16/12/2019. Mazón acusa a Puig de volver a la vía de la imposición al no convocar la mesa 

Diputación-Generalitat. https://alicanteplaza.es/mazon-acusa-a-puig-de-volver-a-la-via-de-la-imposicion-al-no-convocar-
la-mesa-diputacion-generalitat 

194  El Fondo de Cooperación Municipal es un instrumento que se puso en marcha en el anterior mandato, con 80 

millones de euros de presupuesto, de los que 40 son aportados por la Generalitat -20 millones proceden de Fondos 
europeos- y los otros 40 por tres las diputaciones; Castellón consigna más de 5 millones; Alicante, 13,7 y Valencia, más de 
20. Todos los ayuntamientos reciben ese dinero en función de su población y con una serie de requisitos, aunque con 

bastante libertad en su destino final: puede ir desde una obra hasta cancelar un crédito. En el mandato pasado, las 
diputaciones de Castellón y Valencia sí que entraron en el Fondo; Alicante nunca. 

195  Miquel González.  17/12/2019. Puig y Mazón, ¿otro 'flechazo' que se ha roto? Nuevo intento de coordinación, 

viejo debate. https://alicanteplaza.es/PuigyMaznotroflechazoqueseharotoNuevointentodecoordinacinviejodebate 

196  Antonio Francés Pérez. (Alcoi, 1976) és un polític valencià, alcalde de la ciutat d'Alcoi des del 2011. és diplomat 

en Ciències Empresarials, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i polític valencià. Milita en el PSPV-PSOE des de 
1995 i va ser secretari general de l'agrupació local durant deu anys (2008-2018).  Essent reelegit Alcalde d'Alcoi en les 
eleccions de 2015 i 2019.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcoi
https://ca.wikipedia.org/wiki/1976
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcoi
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Generalitat". Mazón va trobar major sintonia amb la vicepresidenta Mónica 

Oltra197. Aquestes afirmacions no deixen de tindre més sentit si pensem en les 

polèmiques entre Oltra i Puig i la possibilitat de Mazón de desestabilitzar el 

Consell198. 

També s’ha significat la Diputació d’Alacant contra l’ensenyament del valencià 

al Baix Segura199. La diputada per la comarca i alcaldessa d'Almoradí deia: no 

estem en contra de la llengua valenciana, però sí de la imposició de la llei que 

implica aplicar-la en assignatures troncals, el que perjudicarà els alumnes del 

Baix Segura. Va expressar el seu suport a les reivindicacions de les famílies del 

Baix Segura contra la llei de Plurilingüisme i la manifestació que es durà a terme 

el dia 18 de gener a Oriola i, com se sabrà després, el PP valencià va finançar 

una part de les despeses que va originar la manifestació.  

 

L’última trobada entre els representants de la Generalitat Valenciana i la 

Diputació d'Alacant al gener de 2020 va acabar en taules: bones formes, però 

pocs avenços, i cap decisió200. El traspàs de competències no acaba de 

                                                             

197  https://www.elperiodic.com/val/alicante/mazon-oltra-signen-acord-historic-avancar-lordenacio-traspas-

competencies-materia-social_695114 

198  Puig-Oltra: l’últim masclet de la traca? Victor Maceda. El Temps. 29/11/2020 

https://www.eltemps.cat/article/12068/puig-oltra-lultim-masclet-de-la-traca 

199  La Diputación de Mazón también respalda la protesta contra el plurilingüismo en la Vega Baja   

https://alicanteplaza.es/la-diputacion-de-mazon-tambien-respalda-la-protesta-contra-el-plurilinguismo-en-la-vega-baja 

200  Miquel González. Alicante Plaza. 29/01/2020 La buena sintonía entre Diputación y Generalitat se atasca: buenas 

palabras, ninguna decisión https://alicanteplaza.es/lo-de-la-diputacion-y-generalitat-queda-en-buenas-intenciones-si-no-
se-liberan-partidas-no-habra-fondo-de-cooperacion 
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confirmar-se i així la Diputació d'Alacant no pot alliberar partides per poder 

destinar-les al Fons de Cooperació Municipal. Es posà de manifest el notable 

dèficit inversor i de suport de Consell al desenvolupament cultural de la província, 

en comparació de València i Castelló.  

 ‘Més província, més Comunitat’. Així s’anomena la ponència política del XV 

Congrés del PP de la província d’Alacant201 presentada pel senador i portaveu 

en Elx, Pablo Ruz Villanueva, i María Gómez, alcaldessa d’Almoradí. Ruz afirma 

que "reivindicar el alicantinismo és també reivindicar l'autonomisme, les 

institucions provincials 

emanen de l'Estat tot i 

tenir amplis vincles 

amb l'Administració 

autonòmica, des de 

l’exigència i la 

reivindicació, perquè el 

Consell no compleix 

amb Alacant", d'ací el 

lema del congrés. "Ser alacantins és la nostra manera de ser valencians i ser 

valencians és la nostra manera de ser espanyols i formar part d'aquesta gran 

nació que és Espanya" (vos sona). Consideren "imprescindibles" el 

transvasament Tajo-Segura, en la seua actual repartiment consensuat entre cinc 

comunitats autònomes, i el Xúquer-Vinalopó per a la seua posada en marxa de 

manera immediata. També reivindiquen des del Tren de la Costa i la connexió 

ferroviària de les Marines amb l'AVE fins al tercer carril de l'AP-7 per la Vega 

Baixa, passant per l'actualització d'hospitals, centres de salut i socials en les 

poblacions202. 

 “Más Sureste; menos Comunitat Valenciana”203, així resumia el periodista Luis 

Barcala en un article d’opinió en el qual parlava de la dificultat que tindria el 

                                                             

201  El PP reivindica el alicantinismo dentro del proyecto autonómico y nacional. La Vanguardia. 03/07/2020 

https://www.lavanguardia.com/politica/20200703/482062863952/el-pp-reivindica-el-alicantinismo-dentro-del-proyecto-
autonomico-y-nacional.html 

202  Mazón recupera el 'alicantinismo' respetuoso con el proyecto autonómico y nacional. 03/07/2020. 

https://alicanteplaza.es/mazon-recupera-el-alicantinismo-respetuoso-con-el-proyecto-autonomico-y-nacional 

203  Luis Barcala. Información. 04/07/2020 Més Sureste; menys Comunitat Valenciana 

https://www.informacion.es/politica/2020/07/04/sureste-comunitat-valenciana-7879753.html 
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projecte de Mazón d’unir el poder institucional que té a la Diputació i la direcció 

del partit. El major risc de governar amb Ciutadans és el de la persistència de 

Toni Cantó en atansar-se a Ximo Puig i el pacte d’Inés Arrimadas amb pedro 

Sánchez a Madrid per a recolzar l’acord de reconstrucció després del Covid-19. 

Però Mazón compta amb el suport de Pablo Casado. “Más Provincia, més 

Comunitat” torna a generar tensió amb el projecte autonòmic valencià. Reclama 

una major presència de la Generalitat a Alacant al temps que el document utilitza 

tres vegades el terme Sud-est, el fantasma preconstitucional que volia lligar 

Alacant amb Múrcia i que de tant en tant és airejat per una part del PP alacantí. 

Fa dues referències al Llevant Espanyol. Termes que en el fons, i també en les 

formes, són negacionistes del model territorial consagrat a la Constitució i a 

l'Estatut als quals el PP assegura tenir lleialtat. Igual amb «Més sud-est, menys 

Comunitat Valenciana» com a lema dels congrés, alguns estarien més còmodes. 

Però a Mazón no li interessa. Finalment l’excutiva es formarà el dia 19 de juliol, 

amb Carlos Mazón com a president i Francisco Pérez Llorca, alcalde de 

Finestrat, com a coordinador provincial. Tindran cabuda les diferents sensibilitats 

del partit, inclosa la recuperació d’alguns zaplanistes.204. 

 

El retorn de l’Hospital de Torrevella al servei públic que s’ha anunciat aquest 

mateix mes d’octubre i que entrarà en vigor el 2021 és l’excusa per donar batalla 

ideològica contra el Consell i el president de la Diputació en fa bandera205 

                                                             

204  Luis Barcala. Una ejecutiva con guiños a Génova, vueltas al PP, rescate zaplanista y base en la Diputación. 

19/07/2020 https://www.informacion.es/politica/2020/07/19/ejecutiva-guinos-genova-vueltas-pp-8735156.html 

205  Beatriz Rico. 09/07/2020. El nuevo pulso político que se avecina entre Puig y Mazón 

https://www.informacion.es/politica/2020/07/09/nuevo-pulso-politico-avecina-puig-8734425.html 
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advertint a Puig del “greu error” que, al seu parer, suposaria la reversió d'aquest 

centre hospitalari. El dirigent provincial basa el seu discurs en dos eixos: d'una 

banda, les inversions que es posen en joc i, en segon lloc, el risc de fer un pas 

enrere en la qualitat i eficiència assistencial, i generar una inversió de més de 30 

milions en equipament mèdic suplementari i la construcció d'un nou centre de 

salut per a Oriola Costa. El portaveu provincial del PSPV a la Diputació, Toni 

Francés, creu que l'actual campanya personal en què està immersa Mazón per 

tal de liderar el PP a la província Alacant “li està fent perdre el nord pel que fa a 

la gestió de la Diputació. Es fica en tots els fangars i discussions, i actua més 

com a oposició al Consell que com a equip de govern”. Per reblar el clau, el 

govern del PP de Torrevella, des de l’àrea de subvencions de la regidoria 

d’Esports, envia un correu electrònic a tots els clubs esportius del municipi, 

convidant-los a rebutjar el pas a la gestió pública de l’hospital de Torrevella, una 

setmana abans d’obrir-se el termini d’ajudes206 al temps que llegim les amenaces 

llançades per Ribera Salud al Consell207. 

Un altre front obert i que ha generat acusacions creuades des de tots els partits 

és el de les ajudes per la DANA del 2019 al Baix Segura. El Congrés Nacional 

d'Inundacions des de l'Auditori de la Fundació CAM conclou que mentre 

Generalitat i Diputació han fet els seus deures, el Govern central responsable de 

les lleres, segueix desaparegut, tot i que Compromís acusa a la Diputació de no 

complir amb els seus deures208. Ximo Puig va presentar a Almoradí el Pla Vega 

Renhace, que inclou entre les seues actuacions un important programa per a la 

millora de la depuració d'aigües residuals que permetrà regenerar el Baix 

Segura; facilitar als 27 ajuntaments de la comarca la contractació de tècnics en 

                                                             

206  Emilio J. Salazar. 01/11/2020. Presiones y males artes: el PP usa el Ayuntamiento para invitar a los vecinos a 

rechazar el paso a la gestión pública del hospital de Torrevieja. https://www.eldiario.es/comunitat-
valenciana/alicante/presiones-malas-artes-pp-ayuntamiento-invitar-vecinos-rechazar-paso-gestion-publica-hospital-

torrevieja_1_6377337.html 

207  Vicente useros. 23/10/2020 Ribera Salud continuarà su expansión en Europa desde Madrid tras el desplante del 

Consell con Torrevieja. Dins d’aquesta campanya trobem a Ribera Salud amb anuncis com assegurar que la demora 
quirúrgica es "triplicarà" quan deixi la gestió de l'Hospital de Torrevella, o les amenaces després de la devolució de l'Hospital 
de la Ribera a la xarxa pública hospitalària a l'abril de 2018 i l'anunci per part de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, d'activar 
la reversió de l'Hospital de Torrevella perquè a l'octubre de 2021 passi a ser a ser públic, la firma es planteja seriosament 

emigrar a Madrid. Fonts de la companyia han destacat que es veuen obligades a abandonar la Comunitat Valenciana tot i 
que la seua facturació ronda "els 120.000 milions d'euros i podria ser un motor per a la recuperació de l'economia 
valenciana". https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/10/23/5f91d6c621efa044458b466f.html 

208  Héctor Fernández. El Mundo. 11/09/2020. A vueltas con las ayudas un año después de la DANA: el Gobierno 

central no ha hecho sus deberes. https://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/alicante/2020/09/11/5f5a4fdb21efa0e2498b4639.html 
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emergències; l'adaptació i construcció de noves infraestructures i instal·lacions 

resilients, així com aconseguir una major vertebració del territori. Prop de 100 

milions d'euros a disposició de la comarca en ajudes bàsiques, en reparació 

d'infraestructures viàries, agrícoles i de regadiu; en rehabilitació de centres 

educatius i de salut , en carreteres i en habitatges, així com plans d'ocupació per 

als municipis especialment afectats". Per la seua banda el president de la 

Diputació d'Alacant, Carlos Mazón (PP), recrimina l'escàs compromís i la 

"lentitud" del Govern d'Espanya per aprovar el Reial Decret, previst per al passat 

mes de març, de les ajudes de la DANA. Isabel Bonig, presidenta del PPCV, 

exigeix més inversions al Baix Segura i denuncia que les obres i les ajudes per 

la DANA "no arriben" i demana més inversions al Baix Segura. "Almoradí i tot el 

Baix Segura necessita inversions, no anuncis", reclama209. 

Mazón ha canviat les formes respecte a l’oposició radical de Sáchez, però en 

el fons és més perillós. No s’oposa frontalment al Consell, però posa totes les 

traves que pot. Ara que Ximo Puig ha plantejat una Commonwealth entre 

Catalunya, País Valencià i les Illes Balears, des del pramatisme més econòmic i 

dins de la seua visió federal de l’Estat com a contraposició a Madrid Mazón ha 

aprofitat per plantejar oposició, astut polític i ben connectat amb els sectors 

econòmics de la província, proposa una estreta aliança amb Múrcia i amb 

Madrid. Però no sembla voler fer servir la Diputació com a trampolí a la 

Generalitat, de moment només aspira a ser un focus de resistència al Botànic. I 

encara que ha votat a favor de la proposta de Vox per a eliminar a Alacant de 

l’àrea de predomini lingüístic valencià, tampoc ha fet de la llengua una causa de 

guerra. És capaç d’arribar a pactes amb Compromís a la Diputació mentre que 

com a regidor vota i veta al mateix partit a Alacant. No busca el cara a cara amb 

Puig, sinó el combat de models de gestió, que és el combat essencial de la 

política210. 

                                                             

209  12/09/2020 Bonig exige más inversiones en la Vega Baja y denuncia que las ayudas por la DANA "no llegan".  

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-bonig-exige-mas-inversiones-vega-baja-denuncia-ayudas-
dana-no-llegan-20200912140401.html 

210  La geopolítica alternativa de Carlos Mazón desde Alicante. Salvador Enguix. La VAnguardia. 19/12/2020 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201219/6132071/estrategia-politica-carlos-mazon-sureste-espanol-ximo-
puig.html 
Salvador Enguix Oliver (Alzira 1965). Periodista en la Vanguardia i professor de periodisme polític en la UV Amb anterioritat 
havia estat Delegat de Canal 9 a Alacant,[3] cap de Secció del diari Mediterráneo de Castelló i col·laborador dels diaris El 
País i Levante. En l'actualitat és col·laborador de la cadena SER, i tertulià habitual en À Punt Mèdia, ràdio i TV. 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201219/6132071/estrategia-politica-carlos-mazon-sureste-espanol-ximo-puig.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201219/6132071/estrategia-politica-carlos-mazon-sureste-espanol-ximo-puig.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Radiotelevisió_Valenciana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salvador_Enguix_Oliver#cite_note-3
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_País
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_País
https://ca.wikipedia.org/wiki/Levante-EMV
https://ca.wikipedia.org/wiki/À.mèdia
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El grup de treball de Consell Valencià de Cultura per al Baix Segura va realitzar 

a Guardamar de Segura divendres passat la seua última reunió coordinada per 

Gerardo Muñoz abans de lliurar l’extens informe “La cultura com a element de 

progrés al Baix Segura”. Les infraestructures culturals i el patrimoni artístic i 

cultural es van tractar a Oriola en una trobada al desembre passat; la qüestió de 

l'aigua i l'agricultura van centrar la reunió d'Almoradí al gener i la importància del 

turisme cultural es va tractar a Torrevella el mes passat. Alcaldes, regidors, 

empresaris, professors de les universitats d'Alacant i Elx, representants dels 

grups polítics i de les associacions culturals de tota la comarca han col·laborat 

amb el Consell aportant idees, fins i fins i tot treballs de gran importància i rigor 

sobre els temes escollits. A Guardamar es va abordar com a tema principal el 

teixit empresarial de la comarca211. 

L’alcalde d’Oriola, Bascuñana212 critica les 

conclusions del Pla Vega Renhace i de l'informe del 

Consell Valencià de Cultura (CVC), presentat al juliol 

a Dolores, amb la presència del cap de Consell i la 

plantada de Bascuñana. La majoria de representants 

dels municipis del Baix Segura, d'un o altre signe, sí 

van acudir. L'alcalde d'Oriola vol ara una trobada com 

més aviat millor perquè ja han passat deu mesos des 

de la DANA i la preocupació davant l'arribada d'altres 

amenaces meteorològiques sense que no s'haja dut a terme cap infraestructura 

que previnga danys que haguem de lamentar.213 

Joaquín Hernández, diputat provincial de PSPV-PSOE a la Diputació d'Alacant 

i alcalde Dolores, acusa al dirigent del PP al Baix Segura, Adrián Ballester, de 

mentir i d'amagar la veritable realitat a la comarca, qui no compleix la seua 

paraula és Carlos Mazón. "És una vergonya, que Ballester isca a criticar les 

                                                             

211  D. Pamies. Información. 15·03·20  El Consell Valencià de Cultura redacta un «extenso» informe sobre la Vega Baja. 

https://www.informacion.es/elche/2020/03/15/consell-valencia-cultura-redacta-extenso-4789094.html 
212  Emilio Bascuñana Galiano. (Oriola, 1959). Llicenciat en medicina i cirurgia. Gerent del Deapartament de Salut 

d’Oriola. 
213  Rubén Míguez. Información. 09.07.2020 Bascuñana pide reunirse con Puig ahora tras criticar el Plan Vega 

Renhace y al Consell de Cultura https://www.informacion.es/vega-baja/2020/07/09/bascunana-pide-reunirse-puig-ahora-
8740298.html 

https://www.diarioinformacion.com/autores/ruben-miguez.html
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ajudes de la Generalitat per la DANA, amb més de 100 milions invertits, els 

pressupostos de l'any vinent i les inversions del pla Vega Renhace, quan el Baix 

Segura no ha rebut ni un sol euro de l'ajuda promesa per Carlos Mazón i Adrián 

Ballester per la DANA fa ja més d'un any".214 

Amb una visió més general des del punt de vista econòmic, Mario Martínez, 

president de la Cambra de Comerç d’Oriola, crida les cambres d’Alacant i Alcoi 

a fer un front comú per a lluitar contra l’infrafinançament per part de l’Estat i 

denuncia que Puig menteix sobre els 100 milions promesos per al Baix Segura 

perquè són els diners compromesos des de la Unió Europea per a la reparació 

dels danys de la DANA. Que només rebran millores les infraestructures 

ferroviàries de l’AVE i el Corredor Mediterrani.215 El Baix Segura necessita 

desdoblar la CV-95 entre Oriola i Torrevella, la ZAL o Port Sec de Sant Isidre, la 

variant de la N-332 de Torrevella, la supressió dels dos peatges de la AP-7 

Cartagena-Crevillent al seu pas per Oriola Costa, arranjar la CV-091, que el tren 

de la costa arribe al Pilar de l’Foradada i connectar l’aeroport amb la parada 

d’AVE a Oriola centre, un Pla de Rehabilitació del Patrimoni Històric a Oriola i 

millora de la qualitat assistencial a l’Hospital Vega Baja que assisteix una 

població similar al provincial. 

L’últim “greuge per part de València” ve de mans del llibre de Sergi Durbà i 

publicat per la Generalitat sobre “Les nostres festes”, publicat el 9 d’octubre, que 

no inclou “la Pelegrina”. “El llibre de la discòrdia, no figura la Pelegrina a la Santa 

Faç”, “Greu error o menyspreu a l'Alacant fester”, “Un cop més ignoren a la ciutat, 

les seues festes i les seues tradicions” o “El maltractament a Alacant és continu” 

són alguns dels comentaris en xarxes socials. El Consell s’ha defensat dient que 

només recull les festes declarades com a Bé d’Interès Cultural (BIC). El llibre 

acull nombroses manifestacions festeres, culturals i religioses de la província. 

Però no inclou la Pelegrina216. 

 

                                                             

214  Beatriz Rico. Información. 06·11·20. El PSOE acusa a Mazón de no cumplir su palabra con la Vega Baja. 

https://www.informacion.es/politica/2020/11/06/psoe-acusa-mazon-cumplir-palabra-22294235.html 
215  Mario Martínez. De 100 a 0 en presupuestos para la Vega Baja. Información. 11/11/2020. 

https://www.informacion.es/opinion/2020/11/11/100-0-presupuestos-vega-baja-23048562.html 

216  J. Hernández. 10/10/2020. Un libro de la Generalitat sobre las fiestas de la Comunidad se olvida de la Santa Faz. 

https://www.informacion.es/alicante/2020/10/10/libro-generalitat-fiestas-comunidad-olvida-17729885.html 

https://www.informacion.es/autores/beatriz-rico.html
https://www.informacion.es/autores/j-hernandez.html
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El Levante, una denominació que dilueix la identitat valenciana217 

Farem una pinzellada més sobre el terme de ‘Levante’ emprat amb les mateixes 

intencions que fins ara hem anat explicant. Provocar divisió, confusió i afeblir 

moltes vegades posicionaments identitaris evitant que es transformin en polítics.  

 Moisés Pérez Pascual218 parla de la tendència que tenen en 

els mitjans de comunicació espanyols, premsa escrita, ràdio i 

televisió, a referir-se al País Valencià amb la denominació de 

“Levante”. Carles Mulet, senador de Compromís afirma que 

serveix per incloure altres territoris que conté una visió 

madrilenyocèntrica de l’Estat. Dos mesos després 

l’administradora provisional de RTVE, Rosa Maria Mateo, va 

respondre que el terme no era correcte i demanava disculpes. 

Levante no ix a l’Estatut, no és històric, no està en cap diccionari estadístic o 

geogràfic... No volem que es qualifique d'aquesta manera al nostre país, ja que 

cerca escamotejar, ocultar, enterbolir o negar l'única realitat pròpia dels 

valencians», proclamava Mulet. 

És un nom artificial, una aberració onomàstica que desnaturalitza la identitat del 

País Valencià», explica l’alacantí David Garrido219, doctor en Història per la UAB, 

que, segons Joan Carles Membrado professor de Geografia a la Universitat de 

València, despersonalitza la identitat valenciana. Es tracta d'un nom que sovint 

s'ha utilitzat des de Madrid. Hi ha manuals de geografia d'origen madrileny i 

castellà que empren aquest mot perquè el consideren neutre. Ara bé, aquesta 

denominació té unes connotacions claríssimes i està associat al tòpic 

                                                             

217  https://www.eltemps.cat/article/11394/levante-les-arrels-duna-denominacio-que-dilueix-la-identitat-

valenciana 

218  Moisés Pérez Pascual. Periodista d’El Temps. 

219  Josep-David Garrido i Valls (Alacant 1965), historiador medievalista, col·laborador de la premsa escrita i, a 

vegades, autor d’obres de ficció. És doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual també ha estat 

professor de Paleografia i Diplomàtica. És autor, entre altres, dels llibres Jaume I i el regne de Múrcia (Barcelona 1997, 
reeditat per la revista Sàpiens 2006), La conquesta del sud valencià i Múrcia per Jaume II (Barcelona 2002), Los hijos 
silenciados de los Borbones (Madrid 2005), La batalla d’Almansa (Barcelona 2008), l’obra de teatre El naixement de Jaume I 
(Barcelona 2008), l’edició del Llibre de Saviesa de Jaume I (València 2009) i la biografia Vida i regnat de Martí I. L’últim rei 
del Casal de Barcelona (Barcelona 2010). 
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del Levante Feliz. Segons narra Vicent Baydal220, professor d'Història del Dret a 

la Universitat Jaume I, al segle XIX. «El nom de Levante, com a referència als 

antics territoris històrics de València i Múrcia, el qual incloïa part de l'actual 

província d'Albacete, va començar a estendre's arreu d'Espanya en les dècades 

de 1870 i 1880. 

El geògraf de Madrid, Juan Dantín, va publicar en 1922 la seua influent 

obra Ensayo acerca de las regiones naturales de España, en la qual proposava 

una divisió de l'Estat espanyol en funció de criteris naturalistes -sobretot 

geològics i climàtics-, que donava com a resultat una Región Levantina, que a 

partir de llavors va aparèixer en la immensa majoria de treballs geogràfics o 

hidrogràfics i de manuals escolars. 

Joan Fuster va qualificar el topònim Levante de deformador, i hi observava una 

intenció clara de retirar de la circulació el terme valencià per designar a tot el 

país, limitant-lo a la província de València. 

 

 

 

 

 

 

Rafael Almagro, regidor del PP:  

la denominació País Valencià és "perfectament legal" i "pròpia dels 

carrers de molts municipis valencians". 

José Aix, regidor de Ciutadans:  

"un carrer d'Oriola que es diga País Valencià no molesta absolutament     

ningú". Va ser una realitat de consens, som institucionalment i oficial 

‘Comunitat Valenciana’  

Plenari d’Oriola del 26 de novembre de 2020221 

                                                             

220  Vicent Baydal i Sala (València, 1979) és un historiador valencià, cronista de la Ciutat de València. des de 2015 

realitza docència a la Universitat Jaume I de Castelló. Especialment actiu en xarxes socials i en mitjans públics, va començar 
la seua tasca com a divulgador al bloc d'internet Vent de Cabylia. Vinculat a la revista cultural Lletraferit, és un dels 

fundadors de l'editorial Llibres de la Drassana. 

221  Vox fracassa en l'intent de suprimir l'avinguda País Valencià d'Oriola Nosaltres la Veu. 26-11-20 

https://ca.wikipedia.org/wiki/València
https://ca.wikipedia.org/wiki/1979
https://ca.wikipedia.org/wiki/Història
https://ca.wikipedia.org/wiki/País_Valencià
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cronista
https://ca.wikipedia.org/wiki/València
https://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lletraferit
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Llibres_de_la_Drassana&action=edit&redlink=1
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Conclusions 

Jaume I va crear el Regne de València per evitar les lluites polítiques pel seu 

control entre catalans i aragonesos, serà una confederació de regnes. La Guerra 

de Successió va acabar amb les estructures de poder pròpies i va començar la 

substitució del valencià pel castellà. La creació de les províncies crearà fronteres 

dins del regne, això, i la distància física i mental amb València de la major part 

del Sud facilitarà l’aparició d’idees excèntriques. Alacant, especialment la capital, 

mirava cap a Madrid i la concepció radial de l’Estat va en eixe camí. Les 

províncies es convertiran en taulers de joc per a les oligarquies urbanes i rurals 

per a l’expansió i defensa dels seus interessos mitjançant el caciquisme. No 

podem perdre de vista el fet que també es van afegir territoris originalment 

murcians com Villena. El franquisme va transformar la valencianitat en pur 

folclorisme regionalista. Fuster i el blaverisme coincidien en una cosa: no hi ha 

prou unitat del poble valencià. 

Seguint a Emili Rodríguez-Bernabeu222 Alacant i Múrcia tenen un seguit 

d’interessos comuns, fins i tot una part de la història d’eterna frontera permeable, 

que van compartir bisbat i llengua. L’Horta de Múrcia i Cartagena presenta el 

català fossilitzat en cognoms, rètols i noms de llocs223. Múrcia no té problemes 

lingüístics (tampoc al Carxe) accepta el valencià però no el potencia224) però sí 

culturals. Fins i tot creu que Múrcia s’identifica amb la realitat cultural del País 

Valencià i vol participar-hi. Des de València estant el rebuig a Múrcia és 

fonamentalment per la llengua. El cert és que existeix un continu territorial i 

econòmic que va de Perpinyà a Múrcia i que està mancat d’infraestructures que 

el posin en comunicació, com l’anhelat Corredor Ferroviari. Des de Madrid estant 

i la seua idea radial d’Espanya sempre s’ha entorpit unes infraestructures que el 

                                                             

222  Reflexions comentades i ampliades per l’autor del present article per a les xerrades d’Alicantinismo del 

maig de 2019. 
223  El retrocés del català continu. De Múrcia i Cartagena desapareix a finals del segle XVII. 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. 

224  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 Carxe.  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. 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. En Murcia quieren hablar valenciano. 
Miquel Hiernandis. 21.02.2016   Los municipios murcianos ignoran las ayudas al valenciano que les ofreció el 
Consell. David Martínez. 07.12.2016 
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món econòmic de Catalunya i el País Valencià defensen ara cada volta més. 

Però hi ha motivacions polítiques també, a voltes d’afavorir un eix mediterrani 

que uniria els tant odiats Països Catalans, es vol fer passar un eix ferroviari per 

Osca, la qual cosa ni Europa dona suport.  

Múrcia està fortament relacionada econòmicament i demogràfica amb Alacant, 

però també amb València. Comparteix amb Alacant també formar part de l’eix 

preferent de Madrid que connecta amb la Mediterrània. En canvi Almeria i 

Albacete no tenen res a dir dins d’aquesta megaregió. Albacete té molta més 

relació amb València que amb Múrcia, Alacant i fins i tot Madrid.  

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 

més Múrcia, intentant atansar-se a la població castellanoparlant del sud, però 

aquests no mostren un rebuig frontal al valencià225. La castellanització social i 

lingüística de la ciutat és un fet. Les elits són castellanes. Als anys 60 Mateo ja 

deia que l’extinció del valencià era un fet (quedaven quatre gats, i encara queden 

quatre gats). Ni tan sols les Fogueres com les coneixem hui són un invent de cap 

alacantí, que sí les van fer seues. 

El nacionalisme murcià reclama diversos territoris que pertanyien a l’antic regne 

de Múrcia, però especialment aquells que pertanyen a la Conca Hidrogràfica del 

Segura, els rius són vies de comunicació, de persones, idees, costums...és així 

com demanen la incorporació de Villena i Sax que de fet van pertànyer a Múrcia 

fins el 1836, motivació històrica, i també del Baix Segura, en aquest cas sempre 

havia pertangut al País Valencià, però s’ha produït una aculturació per part dels 

murcians. A comptat amb el suport d’alguns polítics d’UCD i d’AP al Baix Segura, 

però mai ha estat un moviment amb força.  

Per a molts dels qui van participar en la polèmica del ‘Sureste’, en realitat era 

una proposta de tipus econòmic que intentarà adoptar un discurs polític en algun 

                                                             

225  Vox fracassa en l'intent de suprimir l'avinguda País Valencià d'Oriola Nosaltres la Veu. 26-11-20 

https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/41736/vox-fracassa-en-lintent-de-suprimir-lavinguda-pais-valencia-doriola 
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moment iniciada des de la Caja de Ahorros del Sureste de España i que va rebre 

el suport de Madrid i d’una part de l’aparell franquista amb la intenció de debilitar 

el País Valencià després de l’expansió del fusterianisme. La Verdad de Murcia 

serà el seu principal portaveu. Però Alacant mirava cap al Nord.  

Existia una migració de murcians benestants a la ciutat d’Alacant. Molts 

murcians veuen atractiva la cultura catalana de la muntanya alacantina diu 

Rodríguez-Bernabeu. Molts murcians formen part de la nostra vida cultural i 

política (Josévicente Mateo (Jumella) o Zaplana (Cartagena)). Hi havia la 

temptació des de Múrcia d’annexionar-se comarques com el Baix Segura que 

són considerades culturalment i econòmica més murcianes (Villena també era 

murciana però no és tan reivindicada), però anexionar-se tota la província era 

una altra qüestió. Més de la meitat d’ella, i més llavors, era valenciana i 

rebutjaven aquesta idea. El ‘suretismo’ intentarà atreure l’alicantonalisme més 

refractari amb el fet valencià. A més, sumar Almeria no és gratuït, deixava Múrcia 

en una posició de centralitat reforçada per la presència d’Albacete, malgrat que 

la potència econòmica i demogràfica estaven del costat d’Alacant. 

Múrcia manté una indubtable relació econòmica amb el País Valencià sense 

pertànyer. La seua horta traspassa la frontera seguint el Segura, no tenim més 

que pujar al castell d’Oriola i mirar a Múrcia per vore que pocs llocs com aquest 

per no posar fronteres. Mantenen problemes semblants, un mateix clima, una 

mateixa manca d’aigua226. La cerca del turisme massificat i agressor contra el 

medi ambient i dilapidador de recursos energètics i hídrics: quina diferència hi ha 

entre la Manga del Mar Menor o Torrevella o Benidorm. De fet Castella - la Manxa 

recela d’Alacant i l’acusa d’exigir aigua per beneficiar el sector immobiliari. Una 

cultura i una parla assemblada que sembla arribar ja fins a la pròpia ciutat 

d’Alacant.  

El ‘Suretismo’ va significar per a Alacant el que el blaverisme de la dècada dels 

80 a València, però sense la violència ultra, la dreta considerava el valencianisme 

ja derrotat d’entrada i per això el blaverisme tampoc no va comptar amb força al 

sud. Com els blavers afirmaven que no eren nacionalistes. No hi ha una relació 

                                                             

226  Aquesta manca d’aigua anima a Carlos Mazón, president de la Diputació d’alacant, a buscar estratègies amb el 

president de Múrcia. No seria res estrany si no fora perquè amb això també busca debilitar el Consell valencià.  
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directa entre els dos moviments, però alguns sudetistes, entre ells Vicente 

Ramos, passaran per UV, després de radicalitzar el seu anticatalanisme i va 

acabar denunciant un panmurcianisme perillós, còmplice del pancatalanisme. 

En la batalla del ‘Suretismo’ van participar molts alacantins però no va 

interessar tant a la resta dels valencians i molt menys als catalans. les primeres 

espases serien Vicente Ramos per una banda i per l’altra Josevicente Mateo. 

Editorials i articles d’opinió des de La Verdad de Murcia, que amb el temps obrirà 

una seu a Alacant i el diario Información principalment, mantingueren informats 

els alacantins d’aquesta batalla. Ramos en la seua defensa del ‘Sureste’ atacava 

especialment a Fuster i el fusterianisme. En més d’una ocasió els atacs no ja 

envers el fusterianisme, sinó a la valencianitat dels alacantins van obtindré la 

resposta de la intel·lectualitat del sud, amb Rodríguez-Bernabeu, Antoni Seua, 

Carlos Botella, Luis Badenas, Francisco José Cuartero, Alberto Múrtula... que 

defensaven la seua catalanitat com a valencians però sempre dins de la 

espanyolitat, era complicat dir-lo d’una altra manera el 1964. Eren els anys en 

que començaven els cursos de valencià i s’obrien noves enquestes entre la 

població sobre la seua utilitat. 

Vicent Ramos es va vore obligat a matitzar el seu suretismo, redactant o estant 

al darrere d’una defensa de la valencianitat dels alacantins davant d’un suretisme 

que només és un terme geogràfic, econòmic o administratiu. Era el 

reconeixement de la derrota del suretismo com a idea política, però no serà el 

seu final ja que, de tant en tant, torna a reeixir a conveniència del polític de torn, 

com per exemple quan ix el problema de l’aigua. El 2003 va ser Manuel Zapata 

i el 2020 Carlos Mazón que cerca anar amb Múrcia enfront del Consell Valencià 

al qui acusa de no fer res al respecte.  

Tant Mazón com César Sánchez o Julio de España abans i el PP en general, 

han aprofitat l’alicantonalismo o alicantinismo per fer política i fer de les 

comarques del sud una taifa dins del País Valencià, sense ànims de deixar de 

ser valencians, però sí de tindre la suficient autonomia per a escapar del Consell 

valencià. Mazón ha canviat les formes respecte a l’oposició radical de Sáchez, 

però en el fons és més perillós, més intel·ligent i, en paraules del periodista 

Enguix, fa servir la política i la gestió com a oposició, i no tant la personalitzada. 

No ataca els partits en sí, sinó la seua gestió. 
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Aquest ‘alicantinisme’ no disposa de partits polítics propis que arrosseguen 

molts vots per part dels alacantins, el PP i en alguns casos el PSPV, cobreixen 

perfectament aquesta opció. De fet algunes propostes alicantinistes actuals 

estan molt prop de les tesis de Vox, ho s’han unit o ve són escissions. No és un 

alicantinisme de base, ni tan sols és popular al Baix Segura, sinó que ve donat 

per les elits de la ciutat d’Alacant especialment. L’abandonament de l’esquerra i 

el nacionalisme de la realitat del sud ha fet que el PP, amb pocs esforços, haja 

estat capaç d’omplir els buits i donar coherència al seu ideari amb molt de soroll 

i poc contingut real, constituint-se en els defensor dels alacantins enfront als 

invasors del tripartit de València 

Recentment hem assistit a la confrontació més o menys frontal en diverses 

qüestions: infraestructures, l’hospital de Torrevella, els pressupostos, tant els de 

la Generalitat com els de Madrid, les ajudes per la DANA i el pla Renhace, el 

transvasament Tajo-Segura, la llengua, de segur la llei Celaà,  

La Generalitat té un compte pendent amb les comarques del sud, ha generat 

un buit que ha ocupat la Diputació que, després de més de vint anys de governs, 

ha generat una xarxa clientelar que ha generat casos de corrupció (José Joaquín 

Ripoll) i altres irregularitats que van eixint a la llum. Electoralment difícil per a les 

forces d’esquerra i, en especial per a Compromís. Molts alacantins se senten 

discriminats per València i aquest sentiment és explotat per aconseguir rèdits 

electorals amb proclames alicantinistes. El Baix Segura és particularment la 

comarca que se sent més agreujada, especialment per la llengua. El 

fusterianisme tampoc va ajudar, dir-los murcians/manxecs em sembla bastant 

insultant i contraproduent. 

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