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No penses que després 
hi ha oblit: 
en la pell acaronada 
sempre perdura 
com un record 
la presència amagada. 
Mirall de memòria.

Vicent TORRES AGUADO

Quan indagues l’instant





Carta al lector de la tercera edició

A Moraira, enfront del Penyal d’Ifac, el primer dia de la 
primavera de 1998. Per cert, un dia preciós, ple de llum, aigua 
i natura. Crec que me’n vaig a nadar encara que l’aigua estarà 
gelada, perquè ahir mateix era hivern...

Benvolgut i pacient lector:

Pau a la teua casa.
Allò de benvolgut és perquè ens trobem mitjançant 

aquest llibre; allò de pacient és perquè abans de conéixer-me, 
ja has d’aguantar-me si me’n vaig a nadar o no, si estarà freda 
o calenta l’aigua, si estic a Moraira lluny o prop d’Ifac; pacient 
perquè només començar ja estic condicionant-te a pensar que 
els dies plens de llum, aigua i natura siguen preciosos, com 
si les nits plenes de foscor, i boira, i pluja no foren boniques, 
o com si la bonicària no està més dins de nosaltres i de les 
nostres amigues i amics que fora.

Benvolgut lector: «Com estan els teus paisatges dels 
Pirineus? Quins nivells tens de nits estelades? T’ha pujat la 
gamma d’aromes? Com vas de blaus?» (del «Diario» de Leo-
poldo). Bones preguntes, veritat? Aquest llibre, espere, podrà 
ajudar-te a millorar el teu estat respecte als paisatges, a les nits, 
als aromes i als blaus en general.

He fet en aquesta edició algunes anotacions noves que 
jo considere «millores» (és clar, sinó no ho haguera fet). Per 
exemple he delimitat més acuradament la línia del pacte d’Al-
mirra, que en l’anterior edició pareixia deixar fora de la Co-
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rona d’Aragó poblacions com Tibi o Orxeta, i el meu alumne 
Pep Llorca m’ho va fer notar molt amablement. Per exemple 
he deixat ben clar que la fundació de la Universitat de Valèn-
cia és de 1500 i no de 1499, ja que d’aquest últim any són els 
estatuts municipals; l’aprovació pontifícia, però, i amb ella 
l’acta fundacional de la Universitat és d’un any després1. I 
volia deixar-ho clar per si algú s’enganya el proper any amb 
les manifestacions culturals al respecte. Alguna cosa més he 
afegit. Haureu de tenir una miqueta més de paciència, però 
crec que valia la pena.

M’han dit que sóc nacionalista, catalanista, separatista, i 
algun ista més. Sobretot m’ho han dit els valencians que s’han 
llegit l’edició en llengua castellana d’aquest llibre, apareguda 
fa ara un parell d’anys (i no estic referint-me als valencians 
d’àrees lingüístiques castellanes al nostre País). Podrien haver 
continuat: artista, malabarista, alpinista... I de segur que alguna 
encertarien. I és que crec que no han entès quasi res.

Anem per parts.
Defenc el nacionalisme? Sí, és clar; nacionalisme sí, 

però, què vol dir nacionalisme? Per a mi nacionalisme signi-
fica pluralitat i riquesa; nacionalisme significa llibertat i res-
pecte a la llibertat de l’altre, de l’altra persona, de l’altre país; 
nacionalisme significa col·laboracionisme amb els altres, tots 
els altres, que al seu torn deuen desenvolupar el seu naciona-
lisme; nacionalisme significa amor i defensa d’allò que és teu, 
sense oblidar per tant que el meu veí té els mateixos drets (i 
deures) que jo... Allò que ens volen vendre els detractors dels 
nacionalismes, allò que ens volen vendre els uniformistes i els 

1 Nota de la 5ª edició: En realitat és de gener de 1501.
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dictadors de sempre, els que volen apanyar la vida dels altres, 
els obedients que s’arrimen a la calor de l’estable (com diria 
Nietzsche), en el millor dels casos els que no han entès res, 
això no és nacionalisme; l’opressió, la violència, l’assassinat, 
de pobles o de persones... per l’amor de Déu!, això no és na-
cionalisme! Us recordeu de Reglá? Si sou molt joves proba-
blement no. Reglá va ser uns dels grans mestres de mestres al 
camp de la història de València en la dècada dels 60. No sé de 
ningú que l’haja conegut, i que no l’admire i el respecte com 
a persona i com a historiador. Doncs bé, ja fa un grapat d’anys 
que va escriure: «Las grandes comunidades supranacionales, 
las integraciones a escala continental, tienden a exigir el resur-
gimiento de las regiones, como ámbito abarcable y concreto, 
que posibilite el reencuentro del hombre con la naturaleza, el 
paisaje y la historia». Fantàstic! Si et trobes lliure de prejudicis 
no tindràs inconvenient de llegir o entendre nació al lloc on 
ell diu regió. Jo tampoc tinc inconvenient d’entendre regió 
on jo dic nació, sempre que no siga rechió, esclava obedient i 
sotmesa a l’imperi. L’esperit de Reglá dóna llum per a enten-
dre el nacionalisme que jo desitge i defenc. El nacionalisme 
que em faça retrobar, amb els altres, la natura i l’home (que 
des dels grecs reconeixem com el principal protagonista de la 
natura), el paisatge i l’entorn que possibilita o nega la felicitat 
de les persones (i el paisatge és alguna cosa més que els pins 
o la mar), la història passada, present i futura que em fa... 
Acaba tu mateix la idea. I, és clar, el meu nacionalisme no em 
condueix a sentir-me, en absolut, superior a cap persona de 
qualsevol altra nació.

Respecte al catalanisme us diré que sóc filocatalà, el 
mateix que sóc filogallec o filomarroquí i molts filos més; us 
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diria que sóc tots els filos del món. Només que els meus arrels, 
vulga o no vulga (que sí vull), m’agrade o no m’agrade (que 
sí m’agrada), apleguen en bona part, en molt bona part, fins a 
Catalunya. I em reconec com fill agraït. A més a més, sóc del 
València i del Barça.

La paraula separatista no té sentit per a mi. Maniqueis-
me manifest el meu? Potser, un poc sí. Maniqueisme vol dir 
que agrane cap a casa, que el món es divideix en bons i en 
roïns, que els bons son molt bons i els roïns molt roïns, i 
evidentment els valencians som els bons, i els castellans, els 
inquisidors, sant Joan de Ribera, els virreis, els àustries, els 
borbons, els dictadors, els polítics madrilenys, etc., etc., són 
els roïns. Sí, un poc sí he estat maniqueista, i per tant injust 
i gens objectiu. Afortunadament no he estat objectiu, perquè 
com que sóc subjecte (encara no sóc una pedra) no puc eixir 
de mi mateix i deixar de ser subjectiu. Però reconec el meu 
pecat. També reconec que si els valencians haguérem defensat 
mes i millor els nostres interessos, si no fórem tan semin-fots 
i absentistes, si ens preocupàrem més de treballar junts per 
allò que ens uneix a tots i no barallar-nos per les badomies 
que ens separen... millor ens hagueren anat les coses. Un poc 
de maniqueisme podreu trobar al llibre, però en tot cas no he 
tingut molta mala intenció i sempre serveix per a compensar 
una mica el maniqueisme descarat per la banda contrària.

Decididament me’n vaig a nadar. Ha passat mes i mig 
des que vaig començar a escriure-vos aquesta carta i ara al mes 
de maig, sí que no m’ho pense més.

A Déu.
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No puc resistir-me a dir-vos que sí he nadat i que l’aigua 
estava gelada, però preciosa i transparent. He vist un munt de 
peixos. Ara sí que me’n vaig. Que ho passeu be llegint el llibre. 
Ara sí que us dic a Déu.





Carta al lector de la segona edició

Altra volta a la nostra caseta de l’Hort de Dalt, un es-
plèndid dia de la tardor de 1995, després d’una setmana de 
beneïdes pluges.

Benvolgut lector:

Sempre havia desitjat llegir la segona edició d’un llibre 
«corregida i disminuïda», i ara que tinc jo mateix l’oportunitat, 
no puc fer-ho. Podria eliminar totes les beneiteries que dic al 
llibre, però aleshores quedaria reduït a quasi res, i tampoc és el 
cas. Sí que és de veres que he disminuït la primera edició, però 
no molt: alguna frase, alguna paraula, alguna data. Però, com 
que he afegit també alguna frase, alguna paraula i alguna data, 
crec que ens hem quedat empatats. Doncs bé, almenys no tinc 
necessitat de dir «segona edició corregida i augmentada». Ho 
deixarem simplement en «segona edició corregida». Perquè 
correccions sí que n’ha hagut, que la primera edició estava 
lluny de ser perfecta i immillorable. Aquesta segona tampoc 
ho és, no cal dir-ho!, gràcies a Déu!

He corregit algun error, d’impremta més que res. Per 
exemple la data de la batalla d’Almansa, que a la primera 
edició apareixia un 7 de març, quan tot el món sap (i jo mateix 
ho indicava en un altre lloc al llibre) que la maleïda batalla va 
tenir lloc al 25 d’abril. I és que a l’impremta es van saltar una 
línia, la línia on posava que el rei Carles va pegar a fugir de 
València aquella data, el 7 de març, i jo no hem vaig adonar a 
temps. Errors d’aquest tipus n’he corregit un parell.
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Però més que res he corregit o aclarit alguna expressió o 
idea que sistemàticament feia enganyar-se als meus alumnes 
o no comprendre el vertader significat que jo volia donar-li. 
Tinc molt que agrair als meus alumnes, de veritat.

També he d’agrair la bona acollida que el llibre ha tingut 
a la primera edició i la bona propaganda que m’han fet els 
meus amics. I les crítiques, positives i negatives. També us 
agraïsc les crítiques negatives, no penseu que no. De vegades 
enganyar-se i fracassar és més interessant que no encertar-ho 
tot des del principi. Encara que sobre el fracàs possiblement 
no pensem de la mateixa forma. No crec en el fracàs.

Enric, que és un historiador de debò, en va dir l’altre 
dia que estava d’acord amb Vicent. Que el meu llibre no és 
seriós, que és un escàndol, que és una burla de la història, que 
no és propi d’un investigador. Jo, però, la seua crítica ja me 
la veia venir. I, tanmateix, com que, en aquest punt no estic 
d’acord amb Enric, forçat per les circumstàncies (que ja no 
queden llibres de la primera edició al mercat), m’he atrevit a 
fer aquesta segona. I vam parlar també, Enric i jo, del llibre 
de Toni. I tots dos coincidíem que el llibre de Toni és un molt 
bo llibre d’història de València. Comprenc, Toni, que no em 
cites a l’extensa bibliografia que ens ofereixes, perquè sé molt 
bé que citar el meu llibre no queda bé de cara als historiadors 
saberuts. No et preocupes.

El llibre de Toni, Antoni Furió, es diu Història del País 
Valencià, i va aparèixer uns mesos després del meu. Possible-
ment el llibre de Toni és el que fa anys estava mancant-nos 
als valencians. Només que el meu llibre aplega, el tinc com-
provat, almenys, on no arriba l’altre. Perquè el de Toni no 
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arriba, simplement, a aquells que no tenen temps ni ganes 
de llegir-se vora 650 fulls en un llenguatge que, malgrat el 
seu esforç, continua sent encara massa tècnic i erudit per a la 
majoria del personal.

A més a més, el llibre de Toni comença, pràcticament, 
al 1238. I jo tampoc n’estic d’acord que la història de Valèn-
cia comence amb Jaume I, Djaqmu el tirà per als valencians 
d’aleshores. Si fóra així, també deuríem de deixar de parlar del 
nostre País a partir del 1833. Perquè després del 1833 València 
deixa d’existir com a regne i es converteix en les províncies 
d’Alacant, Castelló i València. Això, però, no implica que jo, 
si vull (que no vull), no puga continuar parlant del Regne de 
València. Puc, però, vull i dec parlar de València com a País 
després d’aquella data. Perquè, des de quan les lleis, les nor-
mes, els principis, els deures i les dates estan per damunt de 
les persones i no al seu servei? Per això, Toni, no puc estar 
d’acord amb tu, quan dius: «Però tampoc no crec que puguem 
remuntar la història del País més enllà del seu moment funda-
cional»; i el seu moment fundacional per al Toni és al 1238. I 
més avant diu: «...la història dels valencians, en tant que poble, 
que cultura, s’origina, com ja ha estat dit, en el segle XIII...». 
Ho sent molt, Toni, però no estic d’acord. Si vols com a comu-
nitat administrativa, encara podria acceptar-ho, però ni tan sols 
així estic molt segur. Com a poble, com a cultura, com a País, 
València podrà tenir les seues arrels al XIII, la barbada, però, 
és anterior. I sense barbada no hi ha arrels, no hi haurà arbre.

No he volgut, en aquesta segona edició, «posar-vos al 
dia» respecte als conflictes bèl·lics i altres circumstàncies i 
comentaris molt temporals i conjunturals que podien, ara a 
aquesta nova edició, haver quedat passats de moda. El Tractat 
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de l’Elisi, que potser, Déu ens escolte, podria suposar l’aca-
bament dels terribles quatre anys de guerra a Iugoslàvia, s’ha 
firmat fa tan sols uns dies a París. No he canviat, però, el meu 
comentari, a la primera edició, de la guerra a Bòsnia-Herze-
govina. I no ho he fet, entre altres raons perquè hi ha succeïts 
al nostre món que no es deuen oblidar mai en la vida (almenys 
per a no repetir-los). Qui se’n recorda hui en dia del Timor Ori-
ental o del Sudan? Són dos països en guerra civil cruelíssima 
i permanent, oblidats totalment pel món Occidental. No, no 
hem de baixar la guàrdia.

Un últim aclariment. Aquest llibre té dos lectures ben 
distintes. Una distreta, amena, per a passar una estona, quasi 
lectura «d’una tirada», conforme m’han dit alguns amics. I, 
així, te n’adones d’alguna cosa de la història del nostre País.

L’altra lectura és detinguda, d’espai, d’estudi. I si ho 
faç així, veuràs com no tindràs més remei que llegir el text 
dues o tres vegades amb paper i llapis a la mà. Perquè sóc 
conscient que a la meua exposició done uns bots que duen 
de cap a l’estudiant que confia en fer una lectura lineal de la 
nostra història. Altres vegades tan sols insinue, òbric la porta 
sense entrar, done una referència una mica críptica. Fins i tot 
puc desmuntar-vos algun esquema tradicional (per exemple 
quan us parle d’«el pardal del Cid» o d’«el tirà Jaume I»), més 
respectuós –el vostre esquema– amb la legalitat vigent des de 
Castella o des del triomfador, que des de la realitat històrica 
del valencià. I d’aquesta forma, de vegades, espere haver en-
certat a despertar-vos la vostra curiositat (mare de la filosofia) 
i a forçar-vos, amablement, a ampliar matèria i consultar altres 
llibres. Sobretot us aconselle tenir a mà una bona enciclopèdia.
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Al final, confie que aquesta història ens faça comprendre 
i voler més el nostre poble.

Una altra vegada us agraïsc la vostra atenció.
Pau a les vostres cases.





Presentació

Sempre he pensat que les presentacions dels llibres mai 
no les haurien de fer els mateixos autors. Perquè, clar!, no par-
laran malament de la seua obra. Per parlar mal o bé estem els 
crítics, els intel·lectuals, per a donar suport o no a un treball. I 
ara, què us diré d’aquest llibre que acabe de llegir? (En realitat 
no l’he llegit del tot, però quasi; llegir-lo del tot haguera anat 
contra els meus principis).

Us diré que aquest no és un llibre molt normal, però és 
que el seu autor tampoc és gens normal. Xavier és amic meu 
des que va intentar fer-nos entendre i estudiar, a mi i als meus 
companys de classe, la història del poble valencià, que va des 
del moment que els valencians anaven nus per les cavernes, 
pintant, fent la mà, barallant-se amb els veïns i caçant, fins els 
moments actuals, quan els valencians portem jeans i caçado-
res de cuir sintètic, vivim en horrorosos eixams i continuem 
fent la mà i barallant-nos. Xavier va intentar, també, fer-nos 
veure, de passada, que potser les dues o tres revolucions que 
ha tingut la humanitat han millorat un poc la cosa, però no per 
a tots, és clar.

Els historiadors, tradicionalment, s’han dedicat a recollir, 
classificar, estudiar, interpretar i explicar el que han fet els 
nostres avantpassats. Abans pensava que tot això era inútil; 
ara, però, ja no n’estic tan segur. Almenys després de tanta 
feina per part dels historiadors, els exàmens a la universitat 
estan justificats i els sous dels professors també.
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Partint de la seua necessitat vital de posar davant dels 
nostres ulls la nostra història, Xavier s’adonà molt prompte 
de la dificultat que per a nosaltres, els estudiants –i sobretot 
els seus estudiants que no estudiàvem– suposava el fet d’haver 
de treballar amb un material voluminós alhora que pesant i 
avorrit, com són la majoria dels llibres d’història. I a Xavier 
se li va ocórrer la idea d’escriure aquest nou i divertit llibre 
que teniu a les vostres mans amb el qual, i quasi sense voler-ho 
ni adonar-nos-en, ens trobem dins dels annals de la nostra 
història sempre sorprenent, complicada i a vegades confusa, 
lluitant per conquistar territoris i castells, plorant les guerres 
i la mort, passejant pels nostres carrers i pels nostres pobles, 
descansant a les antigues tavernes i refent-nos amb un bon vi 
valencià, ajudant els més febles i els malalts, gaudint la poesia 
i l’amor, amb l’esperança que tot l’immens esforç i patiment 
dels valencians al llarg de segles i segles ens indicaran, potser, 
el camí a seguir i aquells altres que hem de deixar de banda.

Tingueu ànim perquè crec que arribareu a interessar-vos 
llegint aquest llibre.

Gràcies, Xavier.
Rafa Monzón Sastre



Unes ParaUles Prèvies

1. extracte i conclUsions (també bibliogràfiqUes) de 
tantes i tantes converses amb els meUs amics i alUm-
nes qUe (afortUnadament) no acaben d’estar totalment 
d’acord amb mi en determinades qüestions

La veritat és que, quan escrivia aquest llibre, pensava 
en el meu amic Rafa i pensava en molta altra gent, que potser 
tinguen interès per conèixer la nostra història, però el que no 
tenen, és temps, i consideren inaccessibles i avorrits els gros-
sots llibres d’història. I pensava també en els meus alumnes 
de l’Escola de Magisteri d’Edetània, molts dels quals, sense 
una minsa curiositat, no tenen altre remei que estudiar la his-
tòria de València. I pensava en mi mateix que me les veig 
negres per a motivar-los una miqueta. A vegades me n’isc bé, 
i d’altres no.

I no és que no hi haja bons llibres d’història de València; 
el que passa és que alguns són, per a molts, massa volumino-
sos i altres, potser, massa tècnics. La veritat és que com que no 
trobava allò que buscava, m’he atrevit a escriure’l jo mateix. 
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i em toca caminar per la corda fluixa, que hi ha molt de talibà 
solt per ahí.

Pel que fa al contingut d’aquest llibre, llevat d’algun 
mínim detall de la vida als segles XIIII i XV (sí, XIIII amb 
quatre palets, com els clàssics), aportació pròpia, resultat de 
les meues investigacions en alguns arxius històrics, tot el que 
us conte, m’ho han ensenyat els meus mestres. A molts d’ells 
no tinc el gust de conéixer-los personalment, però sí mitjançant 
els seus escrits. Permeteu-me que tracte ara una miqueta dels 
seus llibres.

No us espanteu que no us donaré una bibliografia d’aque-
lles que es diuen exhaustives. No serà ni exhaustiva ni inhaus-
tiva. Només us assenyalaré unes poques obres, de caràcter 
prou general, que podeu tenir fàcilment al vostre abast, fins 
i tot a les vostres cases, i també alguns llibres o articles més 
especialitzats, que cite en algun lloc d’aquest llibre. En tot cas, 
tingueu en comptes que qualsevol bibliografia que us puga 
donar es quedarà antiga i obsoleta en passar uns pocs anys. 
És millor que us la busqueu vosaltres. Vingueu a classe i us 
diré com fer-ho.

Rafa m’ha dit que pose la bibliografia al final (per no 
veure’s en l’obligació de llegir-la ara, és clar!); si no voleu 
llegir-la, passeu directament al capítol Barbada i arrels del 
nostre poble, però, si sou alumnes, sapieu que també va per 
a l’examen.

D’obres molt completes en diversos volums teniu:
• Història del País Valencià (5 vol.), d’Edicions 62, 

una obra clàssica novament reeditada i amb una nova 
presentació.
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2. barbada3 i arrels del nostre Poble

Des d’una perspectiva de comunitat humana la barbada 
del nostre poble la constituirien les primeres dones i els pri-
mers homes que van viure en esta terra, els nostres avantpas-
sats d’aquell temps que s’anomena prehistòria4. Com que no 
eren esclatasangs5, ni s’havia inventat la generació espontània, 
ni crec que ells foren Adam i Eva, supose que vindrien d’algun 
altre lloc. Molt possiblement del Nord d’Àfrica. No ho sé, què 
voleu que us diga?

La barbada anà creixent i fent-se arrels sense nemàto-
des6 gràcies a les successives onades d’invasions culturals i 
comercials de fenicis, grecs, cartaginesos, romans, bizantins i 
visigots. En general sense trencaments, sense traumes, sense 
invasions ètniques d’importància. Sempre lentament, molt len-

3 El meu amic Jaume, quan vaig plantar la navel, m’explica va que la 
barbada, és a dir els arrels molt menuts dels plantons, devia estar ben 
solta. Crec més adient parlar de la barbada que no dels arrels; ja esde-
vindran arrels, a poc a poc, no us preocupeu.

4 Ja ens hem acostumat a la paraula, però no em digueu que no és una 
barbaritat. Vol dir que no és història? Perquè si és anterior (pre-) a la 
història, aleshores què és? Algun presocràtic podria tenir amb aquesta 
denominació greus problemes de consciència. Nosaltres ens aconten-
taríem dient que la prehistòria és la història coneguda mitjançant mè-
todes exclusivament arqueològics.

5 A Muro diuen esclatasangs, a altres llocs bolets, que ve a ser una 
mena de xampinyons, encara que no siga el mateix una cosa i l’altra. 
En tot cas seta és més bé una paraula de l’Espanya Ulterior.

6 Els nemàtodes, que estan ara de moda, són com si foren bestioles me-
nudes, molt menudes, que ens foten els arrels dels tarongers, fan les 
fulles de l’arbre groguenques i, al final, allò de sempre: el llaurador ha 
de tornar a començar.
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també de l’existència d’altres pobles hispànics). Això no ha 
canviat molt fins ara.

He intentat mantenir un equilibri entre els distints perío-
des de la nostra història; tanmateix podreu observar que la de-
dicació als segles de la Baixa Edat Mitjana és, en comparació 
amb la resta, notablement superior. I ho és, almenys, per dues 
raons: En primer lloc perquè als segles XIII-XIIII-XV podem 
trobar realment les nostres arrels. Moltes, moltíssimes de les 
nostres formes de pensar i actuar d’ara mateix estan fortament 
condicionades pels esdeveniments d’aquells segles. Em refe-
risc a la religió, a la llengua, a l’art, etc., i molts dels costums, 
festes i tradicions més populars, sense oblidar el paisatge tant 
urbà com rural. En segon terme perquè aqueixos tres segles 
contemplen un regne de València independent, amb legislació 
pròpia, germà d’altres terres igualment sobiranes, integrant tots 
ells una monarquia federada anomenada Corona d’Aragó. És 
el què per antonomàsia s’anomena la València Foral, la Valèn-
cia regida i orientada pels seus propis furs o lleis. Situació de 
dret i, el que és més important, també de fet, perquè després, 
als segles XVI i XVII la situació de dret encara es manté, però 
no la de fet, i a partir de la ponentada del 1707 la situació de 
dret variarà substancialment reflectint la realitat d’un regne 
valencià, ara ja gens lliure i gens independent.
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1. la història no escrita

Escrita no, però pintada, sí; i si no que li ho diguen als 
escoltes del Parpalló. Però, quan els primers valencians vam 
tenir temps per pintar, ja havíem progressat molt. D’ací un 
moment us ho conte.

La nostra història comença fa uns 502.000 anys. Més o 
menys. Tampoc és que tinga molt d’interès en negar que siguen 
302.000, com diuen altres. De 502.000 parla Pep Aparicio. Bé, 
Pep diu 500.000 a.C., i jo pel meu compte li n’afegisc 2.000 que 
van des del nostre Senyor, el senyor Jesucrist, fins a nosaltres 
(la veritat, no me’n recorde molt bé si eren 502.000 o 302.000. 
Quin embolic de dates m’he fet en un moment!).

Us recomane que aneu al Museu de Prehistòria i Etnolo-
gia de València, si voleu comprendre millor la nostra barbada. 
Està al carrer Corona 36, i òbrin de dimarts a diumenge de 10 
del matí a les 8 de la vesprada, i l’entrada és gratuïta, i si vo-
leu més informació, telefoneu al 96.388.35.65, i, si sou mestres, 
podreu molt bé anar amb els vostres xiquets, que és molt bonic 
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i sigueu feliços, perquè a partir d’ara sou neolítics. Visca la 
revolució del neolític!». I els xiquets ens preguntaren que 
què volia dir això de neolític i els pares, com que no sabíem 
ni grec ni llatí, no poguérem explicar-los que volia dir pedra 
nova. I és que el fet que sabérem polir la pedra i tinguérem 
temps per a fer-ho era tan important i significava un desen-
volupament tècnic tan acurat, també en altres camps, que 
donà nom a l’època. I a partir d’aquest moment, a l’hora 
de fregir un ou no el posàvem damunt d’una pedra calenta 
sinó en una cassola pareguda a les de l’escuraeta de la Mare 
de Déu, que comprem el dia de la Mare de Déu a la ciutat 
de València, i, quan anàvem al riu a per aigua, la portàvem 
amb un vas de ceràmica tot ell decorat, i la mare escudella-
va amb culleres d’os, i el pare anava a caçar tot adornat de 
collars i anells fets amb petites pedres11 polides, i entre tots 
s’ocupàvem dels quatre animals que teníem i cultivàvem 
les terres que podíem. Els tècnics diuen que açò va fer que 
d’una economia de subsistència passàrem a una de producció 
agrícola (teníem falçs, molins de mà, com els dels nàmbies 
de Zimbabwe d’ara, teníem també dipòsits de gra, etc.) i 
ramadera (hem trobat, ara, restes òssies d’ovella, bou, gos, 
etc.), i conseqüentment es férem sedentaris. Això és una re-
volució de debò. Però també crec que, molt probablement, 
cobejàrem cada vegada més les propietats dels altres i per 

11 Crec que molt possiblement el masclisme ja va començar aleshores; 
el masclisme és propi de societats que utilitzen la força dels braços 
més que la força del cap, i com que aquelles societats no estarien, 
probablement, molt entrenades per a utilitzar el cap, per això pense 
que serien prou masclistes. Dissortadament avui en aquest camp no 
s’ha avançat molt, encara que parega el contrari.
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de bronze», però el bronze vendria després quan van inventar 
allò de l’amalgama i... Però millor no el toquem. Aleshores, 
emocionats com estaven, van dir que s’havia acabat a València 
l’Edat de la Pedra i que s’inaugurava solemnement l’Edat dels 
Metalls. Era la nit del 21 de desembre del 497.500 «a prima 
urbe in terra Valentina condita». No fa falta que feu el càlcul, 
que us el dic jo: és l’any 2.500 abans del nostre Senyor, el 
senyor Jesucrist.

Després el forner, el botiguer i el ferrer s’adonaren que 
a València hi havia molt poques pedres d’aquella classe; 
però, com el ferrer ja tenia experiència de viatjar, se n’ana-
ren en el primer vaixell que passava cap a Huelva (que en-
cara no s’havia inventat) i en poc temps muntaren un negoci 
d’import-export molt interessant amb els miners de Río Tinto 
(que aleshores sí s’havia inventat, encara que no es deia Río 
Tinto).

El poble del ferrer era un poble de debò. Llobregat, que 
sap moltíssim de nosaltres en aquest temps (a més de saber 
també moltíssim dels primers cristians de València), ens diu 
que vivíem en cases de veres «amb parets de pedra i fang en 
la seua part inferior i d’encofrats de fang i palla la resta, amb 
cobertes de branques i palla probablement revestides del tot o 
en part amb fang tendre. Són casetes de forma rectangular [...] 
emplaçades en altures, sovint molt elevades, protegides pels 
barrancs del voltant i, a més, amb muralles de considerable 
grossària en la base». Ens dedicàvem sobretot a l’agricultura 
i ja sabíem fer-nos peces de roba en telers manuals. La caça 
era encara un complement d’importància a més dels animals 
domèstics.
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Els ibers foren un poble invasor, una ètnia 
nova, que venia de les costes d’Àfrica i es va 
expandir per tot el sud de la Península que, 
com el seu nom indica, és Ibèrica. Es van 
mesclar amb els celtes que venien del nord i 
van crear la Celtibèria.

Això és el que deia el meu mestre don Manuel. El meu 
mestre era don Manuel. Amb don, perquè tenia el títol de don, 
com si li hagueren dit monsenyor, o milord. Don Manuel ja fa 
anys que està retirat.

– Bé, doncs, mmmmm, amb tot el respecte, don Manu-
el, no fou exactament així i vostè perdone. Els ibers 
no venien del sud, ni del nord, ni de l’est, ni de l’oest. 
Els ibers no vingueren mai de cap lloc.

– Aleshores, què? Tornem a la generació espontània?
– Home!, què vol que li diga? Un poc, sí. No és que els 

ibers foren esclatasangs, sinó que no venien de cap 
lloc.

– Explica’t, xiquet! (que don Manuel encara em diu 
xiquet).

Com diu Llobregat, una «barreja d’una soca del Bronze 
valencià, amb influències indoeuropees, fenícies, tartèssiques, 
i darrerament gregues, havia de donar peu al llarg d’uns segles 
a l’aparició dels ibers».

Van ser els historiadors grecs de l’antiguitat els que ens 
van anomenar ibers als pobles que habitàvem, a l’època prer-
romana, la costa mediterrània occidental, des del Roine (el 
riu que desemboca a Massàlia) fins a l’estret de Gibraltar. Els 



ii. la barbada va fent-se arrel

1. les hisPànies

Així sí. Amb tots els drets.
Romans i romanes de Roma (fins i tot llatins i llatines 

d’Itàlia) en vindrien molt poquets i se n’hi instal·laren encara 
menys. Tanmateix van ser la força unificadora. Perquè la pri-
mera unitat política de la Península la feren els romans, que 
van dividir en dues províncies tot el territori, incloent Portugal, 
Andorra i Gibraltar (Ceuta i Melilla i les illes Xafarines no 
tenen res a veure, eh? I ara, al 2004, si diguem l’illa del Perejil, 
tots sabeu de què va la cosa, veritat?, doncs, tampoc té res a 
veure). I ens van batejar als d’ací com a Hispània Citerior i als 
d’allà com a Hispània Ulterior.

I els romans es van mostrar prudents i savis.
I a poc a poc, prudentment i sàviament, ens van roma-

nitzar. Això vol dir que els valencians vam imitar els romans. 
Segons un procés que fou lent i incomplet, i que afectà sobre-
tot a les classes dominants, els valencians acabàrem per copiar 
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complir la part del pacte que els va donar la gana i conforme 
els va donar la gana, perquè en comptes de donar-los unes 
terres i uns camps i una ciutat prop de sa casa (més o menys 
l’actual província portuguesa de Beira), dissortadament per 
als lusitans i afortunadament per a nosaltres, els donaren les 
terres i els camps i la ciutat (un vell i abandonat recinte militar 
fortificat), que hui és València. L’execució del tractat es va 
confiar a Junius Brutus, cònsol a les Hispànies.

El Tit Livio ho diu així a les Periochae. 55, p. 66, 28ss. 
de l’edició del Rossbach (volíeu cita?, doncs cita):

Iunius Brutus cos. in Hispania is, qui sub 
Vi-riatho militaverant, agros et oppidum de-
dit, quod vocatum est Valentia.

El cardus i el decumanus16 de l’oppidum romà podien ha-
ver estat traçats un 22 d’octubre17 i la fundació de València el 
499.862 «a prima urbe in terra Valentina condita», és a dir 138 
anys abans del naixement del nostre Senyor, el senyor Jesucrist.

16 El cardus i el decumanus són els dos carrers principals que traçaven 
els romans en iniciar la construcció d’una nova ciutat. Els altres car-
rers seguien les línies directrius d’aquells. El cardus anava de nord a 
sud i el decumanus d’est a oest, tallant-se en creu al mig de la ciutat. 
A València es tallaven a l’actual temple de la Mare de Déu dels Des-
emparats. Bravo! Quina previsió la dels romans!

17 Els valencians faríem bé en celebrar aquesta data del 22 d’octubre 
com a gran festa nacional, en comptes de fer-ho un 9 d’octubre o un 
25 d’abril, ambdues dates corresponents a desfetes dels valencians 
a mans de potències estrangeres. La data del 22, com a possible dia 
del traçat del cardus i del decumanus al primitiu campament romà de 
l’any 212, que després seria Valentia, la proposa Esteve al seu llibre 
que us he esmentat abans.
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l’Abu Zeid. Aquest es va retirar a Sogorb, protegit sempre pel 
rei aragonès, es va batejar amb el nom de Vicent, i en recom-
pensa li vam fer un bar en l’Avinguda de l’Antic Regne i un 
carrer al barri del Carme de València, que s’anomena carrer del 
Moro Zeit, que està justet al costat del carrer Rei Jaume (aquest 
és menudíssim, però és que no es mereix més).

Però Zaian es va quedar a soles. Ni tan sols els seus 
parents, que eren senyors d’Alzira i de Xàtiva i de Dénia, el 
van recolzar. Quan Jaume, rei d’Aragó, comte de Barcelona, 
senyor de Montpeller i rei ja de Mallorca, va posar setge a 
València, els valencians, sense diners, ni armes, ni queviures, 
ni ajuda d’altres musulmans, no vam aguantar més de cinc 
mesos i lliuràrem la ciutat, conforme diuen les cròniques, al 
tirà Djaqmu Al Barxaluní el 22 de setembre del 1238. El 9 
d’octubre següent, d’infeliç memòria per a nosaltres, el tirà va 
fer la seua entrada solemne a València. Començava un període 
duríssim per als valencians.

Llegiu el que recitava un poeta28 –veu del poble– en aban-
donar Xàtiva, conquistada pocs anys després pel Djaqmu:

Buida resta la casa generosa 
i a l’exili se’n van qui foren amos 
de tota la vall i la muntanya. 
No hi ha temps, la gent se’n fuig 
no hi ha temps i el blat granat 
sense unes mans que oficien la collita. 
En va treballem contra el destí 
perquè arribada la fi del seu camí 
és arribat el dia de la mort.

28 El poeta de Xàtiva és un personatge teatral imaginat per Toni Martínez 
a l’obra Estelles de retaule.
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iii. ara sí, ara ja Podem Parlar d’arrels

1. djaqmU al barxalUni

D’infeliç memòria, per als valencians. Va suposar per a 
molts d’ells la mort, per altres l’exili (i ningú no sap el que és 
l’exili, si no ho ha patit ell mateix), per als que ens quedàrem 
la pèrdua de la nostra llibertat i de les nostres cases, i la sub-
missió més absoluta a una nova classe dominant, culturalment 
inferior i militarment molt superior. Djaqmu Al Barxaluní, 
d’infeliç memòria! Aixó us ho dic amb paraules d’un altre 
poeta valencià, Ibn Al Abbar:

València, de dolces aigües i dolços fruïts. 
Abans, generosament regada, 
reduïda a la misèria, ara. 
T’estime, i alhora, t’odie, 
paratge desolat 
on, passada l’època de les dolces fadrines, 
la mort regna. 
I el més sorprenent 
és que plore les cases, habitades, 
com si d’esborrades ruïnes es tractara.
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tinyent, Biar, Xixona, Bocairent, Xàtiva, Xaló, Guadalest, 
Elda, Novelda o Asp, i en aquestes ciutats va repartir les 
nostres cases conforme va voler entre el seus súbdits menys 
nobles. Els testimoniatges escrits d’aquesta ominosa activitat 
es poden veure en les nombroses Cartes de Repoblació i en 
els Llibres del Repartiment (que són tres). La repoblació 
fou un fenomen llarg i continuat amb distintes fases, que 
va durar fins al segle XVII. En general hem de dir que la 
repoblació de la zona costera va estar a càrrec dels catalans 
(amb un no-sé-què més burgès), i la de l’interior a càrrec dels 
aragonesos (amb un sí-sé-què més feudal). A més a més, tant 
el Djaqmu com els seus successors preferien repoblar les ter-
res amb catalans per a emprenyar els nobles aragonesos que 
cada vegada més es mostraven insolents i li plantaven cara 
al rei. Al final del procés, les terres valencianes havien patit 
un canvi fonamental: d’una societat lliure (la musulmana) 
havíem passat a una societat dominada per les relaciones 
d’obediència i servitud, d’explotadors i d’explotats. La majo-
ria dels antics valencians érem els explotats, molts dels nous 
valencians eren els explotadors. Les relacions van ser més 
dolentes a les terres i ciutats de senyoria, on les condicions 
d’explotació eren molt pitjors, si les comparem amb les que 
tenien a les ciutats reials. Les expropiacions, els exilis i les 
expulsions dels valencians van provocar, una vegada més, 
un trencament i regressió de l’activitat econòmica, una fase 
depressiva i un procés de destrucció del paisatge rural amb 
la desaparició de nombroses alqueries; les torres i els castells 
esdevenen centres del poder senyorívol. Tan sols al final del 
segle XIII i principis del següent s’albira una recuperació, 
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el que de veres controlava totes les activitats de la ciutat. La 
cosa funcionava més o menys així: passava una mosca, els 
funcionaris la inspeccionaven, li ho deien al mestre racional, 
el mestre racional li demanava comptes (a la mosca), després 
informava al rei, el rei li manava al mestre racional el que ha-
via de fer, finalment el mestre racional li deia a la infortunada 
mosca que pertanyia al reial patrimoni, que havia de fer una 
instància (no sabem perquè ni per a què) i que ja veuríem; 
la mosca suplicava i buscava amics influents; finalment tot 
acabava bé després de pagar peatge, carnatge, cequiatge, mo-
nedatge, i/o qualsevol altre -atge que eren els impostos en ús. 
En tres paraules: igual que hui.

Els municipis estaven governats pels jurats (quatre o sis 
a València), assessorats per un consell (Consell de Cent al 
cap i casal) representatiu de les parròquies (3 de cada una de 
les 12 parròquies) i dels oficis (2 de cada un dels 32 gremis), 
i ajudats per una sèrie d’oficials entre els que destaquen el 
justícia criminal, el justícia civil i el mostassaf, encarregat 
aquest, entre altres coses, de vigilar els mercats, la higiene 
de la ciutat i que les verdulaires no es barallaren massa i no 
enganyaren el personal.

Les Corts eren la reunió dels representants de l’Església 
(braç eclesiàstic), dels nobles (braç militar) i de les ciutats i 
viles de reialenc (braç reial) amb el rei.

Les Corts, en teoria, tenien una funció legislativa i les 
convocava el rei per a la conservació de la pau i de la justícia. 
Però això és un eufemisme. El rei convocava les Corts, quan 
no tenia diners, i aleshores per aconseguir el que volia, els 
diners, havia de pagar un preu prou elevat –compensacions– 
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Una altra de família: Leonor de Castella, la del Vinatea, 
la mare del seu germanastre Ferran, se n’anà un dia a parlar 
amb el seu nebot, el rei Pedro de Castella. Les cròniques no 
recullen el següent diàleg:

Reina Leonor: Pedro, que Pedro me hace la vida imposi-
ble y mi Fernando no tiene ni para pipas.

Rei Pedro: Pues ya t’apañarás, que yo aquí tengo 
bastante faena.

Reina Leonor: Odo, Pedro! (i és que la reina vídua vivia 
a Requena i se li havia pegat el renec). 
Si lo sé no vengo. ¿No te das cuen que 
podrías ser también rey de la Hispania 
Citerior y podrías crear una unidad de 
destino en lo universal?

Allò de la unidad de destino en lo universal li va agradar 
a l’ambiciós rei Pedro i aleshores va ordenar la invasió de 
València. Ajudat pels unionistes i per l’infant Ferran (mi Fer-
nando de la reina) arribà fins a València. Els valencians, que no 
volíem el rei castellà ni en pintura, vam oposar una aferrissada 
resistència, fins que l’altre Pere, el Cerimoniós, va acudir a 
socórrer-nos. El mateix any (1363) el castellà va acceptar la 
pau i va fer com que se n’anava; però, quan el Cerimoniós es 
va distraure una miqueta, tornà a assetjar València. I tornà el 
Cerimoniós altra vegada en ajuda dels valencians. Finalment 
el castellà se n’anà a sa casa d’on mai no hauria d’haver eixit. 
Fou una guerra llarga i cruenta coneguda com la guerra dels 
dos Peres. Una més de les tantes que vam patir els valencians.

Que què en van traure de profit els valencians? No caure 
en l’òrbita castellana, que ja era prou, encara que el preu va 
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Quan la reina morí, Ferran es va desentendre prou de 
Castella, però no de pur dolor, sinó de purs problemes: amb 
la filla, Joana, amb el gendre, Felip (Felip I per als castellans, 
que per això el Felip famós de la història de les Espanyes 
feta des de Castella és Felip II per a ells i I per a nosaltres), 
amb els nobles, amb els francesos, amb la seua consciència 
i amb la banda mediterrània (Nàpols, Sicília, Milà, el papa, 
els moros, etc.). Al final de la seua vida va aconseguir que 
Navarra s’incorporara a la corona de Castella, i poc després, 
fart de tots i més amarg que una lletuga amarga va tenir a 
bé morir-se a Madrigalejo al 1516 (i si no ho va tenir a bé, 
pitjor per a ell).

– Escolte’m, bon home! Està vostè contant-nos la his-
tòria de València o la de Castella?

– Doncs bé, jo volia...
– És que des que està parlant del Ferran i de la Ysabel 

no ens ha dit res de València.
– Sí, allò del Sant Calze, i..., i allò del Santàngel.
– Home, sí!, però quelcom de més farien a València.
– Sí, sí, és clar, que València té la seua primera Univer-

sitat al 1501.
– Ho veu?
– Sí, però fou sobretot gràcies als valencians, que el 

rei va fer el mínim. El rei estava massa pendent dels 
seus problemes a Castella i a la Mediterrània i als 
valencians només ens volia per demanar-nos diners.

– Ah!
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– Jo vaig a missa perquè està manat, i no com altres 
que «s’ho salten tot a la torera». Per cert, què va 
passar al 1391?

– Si només vas a missa perquè està manat, comprenc 
que no t’ensenyes res. Ja t’agafaré en un altre mo-
ment. Ara, però, et contaré allò del 1391, a veure si 
t’ensenyes alguna cosa.

La veritat és que dels jueus no us puc dir molt. Però el 
meu amic Pep Hinojosa, que és catedràtic a Alacant, ho sap 
quasi tot dels jueus valencians. Aneu i llegiu els seus escrits. 
Jo us en faig un resum del que ell m’ha contat.

Els jueus, mentre manàvem els musulmans, eren prou 
respectats. Els jueus són negociants, per naturalesa, i, quan 
van veure la possibilitat de negocis després de la conquesta 
del Djaqmu, molts se’n van venir cap ací. I com els jueus són 
jueus, vivien en ghettos de jueus que es deien jueries o calls, 
molt segregats dels cristians i dels musulmans. Tan segregats 
que fins i tot vestien de forma distinta i tenien prohibit casar-se 
amb cristians, i al que agarraven gitant-se amb una dona cris-
tiana, no li la tallaven, però quasi. I les dones encara ho tenien 
pitjor. Hi havia calls a quasi totes les poblacions del nostre 
País i treballaven sobretot de metges, de traductors, d’admi-
nistradors, de banquers i fins i tot de batlles. El Djaqmu, que 
era espavilat, els protegia. En general els reis valencians els 
van protegir, però no tots. Pere I els tenia un poc de mania. 
Doncs bé, no, mania no, sinó que el van pressionar. D’ell són 
les primeres mesures antijueves de la història de València, com 
a resultat de les quals algunes aljames, o comunitats de jueus, 
van desaparèixer: Albaida, Corbera, Bocairent, Montesa, etc.
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És el súmmum del desvergonyiment i de la blasfèmia. 
Perquè la blasfèmia no fóra tan grossa, hauríem de llegir «por 
el imperio hacia dios», en minúscula, és clar, car no té res a 
veure amb el nostre Senyor, el senyor Jesucrist. Ho dic perquè 
alguna vegada educadors més o menys inconscients han volgut 
fer-nos creure que mitjançant aquesta classe d’imperi, que, 
potser, voldrien ressuscitar, hom podia anar directe cap a Déu 
i conduir els descarrilats. I no és així, ni de lluny.

Aquest imperi es va gestar nou mesos abans del 24 de 
febrer del 1500 aproximadament a les onze de la nit. És quan 
va nàixer en Carles, fill de Joana, filla de Ferran. I si voleu 
a partir de 1516, quan el Ferran el nomena hereu de tots els 
seus regnes i després es mor. I si voleu a partir de 1519, quan 
al Carles el fan emperador del Sacre Imperi Romà Germànic, 
encara que el papa no el coronarà fins 10 anys més tard, des-
prés del maleït sacco di Roma de 1527, quan l’emperador es 
va carregar mitja Roma i va empresonar el mateix papa.

En tot cas, Carles I va ser reconegut com a rei per Cas-
tella i per Aragó, així com a senyor per Barcelona, en sengles 
Corts, però no per València, car ja l’havien fet emperador i, 



172 IIII. «Por el Imperio hacia Dios»

La veritat és que el carrer que li han dedicat a ella a València 
no se’l mereix ni de lluny.

Diuen les cròniques que foren 150 els ajusticiats.
Ho sabia, t’assegure que ho sabia! Això no podia aca-

bar bé. Ni democràcia, ni proteccionisme, ni llibertat, ni su-
pressió del feudalisme ni de les senyories. Res! Pitjor que 
res! El regne de València queda cada vegada més marginat 
en el conjunt de les Hispànies (Fuster diu que el «regne dei-
xa de ser centre i passa a ser perifèria») i els nobles es fan 
cada vegada més forts en el govern de la ciutat i al camp, 
acostant-se, com sempre, al sol que més escalfa, com ara els 
virreis castellans. Per primera vegada s’escriuen en castellà 
documents administratius.

I sabeu una altra conseqüència de la guerra? El bandole-
risme, que els més marginats i els polítics perseguits es tiraren 
a la muntanya per a poder sobreviure. No seria ni la primera 
vegada ni, dissortadament, l’última. Ni eren els únics, que el 
bandolerisme va ser endèmic a la Mediterrània.

Al 1555-56 abdicava Carles I, sobretot perquè no sabia 
fer front als enormes problemes econòmics dels seus regnes. 
Al seu fill Felip li donava les Hispànies, al seu germà Ferran 
l’Imperi, als jerònims de Yuste el mal de cap d’aguantar-lo i 
a nosaltres els valencians l’esperança, prompte defraudada, 
d’un nou i millor rei.

Felip I de València era el monarca més poderós del 
seu temps. Era rei també d’Aragó, de Mallorca, de Caste-
lla, de Lleó, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Galícia, 
de Sevilla, de Còrdova, de Múrcia, de Jaén, dels Algarves, 
d’Algezira, de Gibraltar, de les Illes Canàries, de Nàpols, de 
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Rahal ben Abdala: Sí, senyor, però va ser a la força, que 
jo no volia.

Senyor: Dóna igual, els teòlegs han decidit que 
estàs batejat i que ara ets cristià. Des 
d’ara et diuen Vicent. A veure! El se-
güent!

Muslem ben Ouin: Jo, senyor.
Senyor: Com el diuen a tu?

Muslem ben Ouin: Qui, jo? (es veu que estava espantat).
Senyor: Doncs, es clar! Qui hauria de ser?

Muslem ben Ouin: Em diuen Muslem ben Ouin.
Senyor: Senyor!

Muslem ben Ouin: Muslem ben Ouin, senyor!
Senyor: I a tu, et van batejar?

Muslem ben Ouin: No, senyor, que em vaig amagar.
Senyor: Doncs bé, bateja’t ara.

Muslem ben Ouin: És que no vull, senyor. Jo crec en Ma-
homa i no en Jesucrist.

Senyor: Blasfem! Això què vol dir! El bateges 
ara tu i tota la teua família! (el senyor no 
comprenia que Muslem ben Ouin ado-
rava el mateix Déu que ell, però d’una 
altra forma, i pel que podem veure en 
aquest cas, pareix que millor que no ell).

Muslem ben Ouin: Senyor, és que la meua consciència... 
(el moro era objector).

Senyor: Tu, consciència? Els moros no tenen 
consciència! O et bateges o te’n vas!
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Aquí yace un reino entero 
que en lealtad no tuvo igual, 
el que enfermó de leal 
y murió del mal primero. 
Vendióle el de Olocau fiero, 
el eclesiástico le hirió, 
el jurado lo mató, 
los ministros amortajaron, 
caballeros le llevaron, 
y Olivares lo enterró.

I és que aquelles funestes Corts van suposar un colp de 
gràcia per a la València foral: pràcticament se suprimien les 
competències de les Corts valencianes.

Olivares volia la creació d’un exèrcit permanent, deno-
minat per ell com nacional. Els més avisats, com el rector de 
Sant Martí de València, veien clarament que el que volia el 
Duc era «que totes les corones y regnes de Aragó han de ser 
conforme la de Castella, no obstant los furs y privilegis de 
dits Regnes». Les lleis de Castella li donaven més llibertat 
al rei per fer el que li vinguera en gana. L’exèrcit permanent 
significava de fet una forta contribució permanent que devíem 
pagar els valencians, i en la pràctica la supressió de les Corts. 
Els catalans es van mostrar reivindicatius (Guerra dels Sega-
dors), els valencians seminfots. És coneguda una frase famosa 
del d’Olivares: «Con los valencianos haré lo que querré; con 
los aragoneses, lo que podré; y con los catalanes, lo que ellos 
querrán». Dissortadament les coses, en aquest punt, no han 
variat el més mínim. I el rei ho acabava d’apanyar: «Es nues-
tra intención de usar en cuanto menester sea de la plenitud de 
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muntanya i que havia de malviure, amagats i lladres; tanta gent 
descontenta, tanta gent pobra, tant de ric envejós, tant de noble 
rancuniós, tant de dolor i ràbia..., imagineu-vos el que podia 
passar. Penseu que ja ho havíem perdut tot? Quan, al final del 
segle XVII, València comença a recuperar-se econòmicament i 
espiritual, l’absolutisme, el centralisme i la tirania dels senyors 
per una banda, l’autonomisme, la llibertat foral i la pobresa 
sempre latent per l’altra, la intransigència i la incomprensió per 
ambdues alhora, van fer esclatar de nou la guerra civil. Conjun-
tura: que el rei Carles II es va morir, conforme es va morir, és a 
dir sense descendència i cara a la paret.

4. deixeU-me resPirar Una miqUeta

Deixeu-me respirar una miqueta, que em quede sense 
alè. El panorama és trist, ja ho sé, però no és tan negre com 
pareix. Hi ha alguna cosa que val la pena recordar i que ens 
farà somriure. És poca cosa, ja ho sé, que ni les universitats 
valencianes van lluir en aquest temps el seu màxim esplendor 
(potser sí la dels jesuïtes a Gandia), ni la revolució científica 
europea va aplegar a València amb molta força.

Tanmateix, a finals del segle XVII, amb el regnat de 
Carles II, la Universitat de València va assolir una mica de 
prestigi gràcies a figures com el matemàtic Joan Baptista 
Coraxan, el pare Tomàs Vicent Tosca, autor de dues famo-
ses enciclopèdies, una filosòfica i l’altra científica (el pare 
Tosca és sobretot conegut pel seu plànol de València, que 
com sempre anava pels carrers mesurant i dibuixant plànols 
li deien el frare de les ratlletes; al pobre home li han fet un 
carreronet menudíssim a València, que dóna a la Gran Via 
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i el conquense Matarana, que no va deixar un pam sense pin-
tar a l’església del Patriarca (i que ens deixava bocabadats a 
mi i als meus germans quan anàvem a missa amb els meus 
pares, i ens passàvem tota la missa distrets i després havíem 
de confessar-nos perquè aleshores...). Ja m’he anat altra volta. 
Us parlava dels pintors: Jeroni Jacint Espinosa, i Urbà Fos, 
i Esteve Marc, i Joaquim Eximeno, i Domènec Saura, i el 
murcià Orrente, i... Els que em deixe, que són molts, m’ho 
sabran perdonar.

Acabem amb música. Tocar, allò que es diu tocar, cadas-
cú tocava el que podia, però l’orgue ningú com Joan Baptista 
Cabanilles. I si voleu sentir música polifònica excel·lent, es-
colteu un altre Joan Baptista, el Comes.

Hem respirat un poc d’aire pur, gràcies; encara que l’as-
piració ha estat, potser, massa profunda, perquè m’ha passat 
una miqueta (prou) al segle XVIII. Sabreu perdonar-me, però 
les perioditzacions, sobretot en qüestions d’art, no es poden 
fer amb ganivet.

Tornem a la crua realitat i tornem a plorar.



v. Primer intendència, desPrés Província i damUnt 
gràcies

Fins ara, mal que bé, anàvem defenent-nos. El rei ju-
rava a les Corts valencianes i es deia rei de València. Prou 
castellanitzats, tant en el parlar com en la política, però en-
cara podíem recolzar-nos en les nostres lleis, els nostres furs, 
distints, més humans i millors que els de Castella. Encara els 
valencians podíem dir que érem un regne independent units 
a altres regnes i terres, igualment independents, en la figura 
d’un monarca que es deia, per retallar, rey de las Españas. I 
València podia ser una Espanya, com Castella podia ser una 
altra Espanya, recordant els temps dels romans, quan les nos-
tres terres formaven part de la Hispània Citerior, i les terres de 
l’interior i del sud formaven la Hispània Ulterior. La veritat 
és que ara la poderosa Tarraconense d’altre temps (València 
pertanyia a la Tarraconense, però Toletum també i Madrid, si 
haguera viscut en aquell temps, també), no contava molt i la 
nouvinguda, Madrid, manava pertot arreu. Forasters vindran 
que de casa ens trauran. Doncs bé, teòricament i des del tanto 
monta encara els valencians érem germans dels castellans, amb 
els mateixos drets.
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La veritat és que el Carles es va aprofitar dels seus parti-
daris a la Corona d’Aragó per aconseguir els seus propis inte-
ressos, i dels valencians passava prou. A perdre, com sempre, 
els de sempre. Vegeu el que deien als carrers:

Els botiflers i maulets 
bé nos feren la tirana; 
uns esquilant-mos del tot, 
i altres venent-mos la llana

Les represàlies, com sempre, cruelíssimes
I ens ho vam haver d’engolir. Sense voler, a la força. 

Vam haver d’acatar el rei, és clar, el rei francès, i amb ell tots 
els Borbons, pels segles dels segles, amb les seues manies i 
les seues lleis. Fins ara. Amén.

La cosa, potser, no haguera estat més que un altre dolo-
rós episodi bèl·lic i post-bèl·lic de la nostra història (doloro-
síssim, que van morir uns 30.000 valencians), si el francès no 
s’haguera carregat els nostres furs:

Considerando que uno de los principales 
atributos de la soberanía es la imposición 
y derogación de las leyes [...] en lo tocante 
a los de Aragón y Valencia, he juzgado por 
conveniente, así por esto, como por mi de-
seo de reducir todos mis reinos de España a 
la uniformidad55 de unas mismas leyes, usos, 
costumbres y tribunales, gobernándose todos 
igualmente por las leyes de Castilla, tan loa-

55 Quina mania amb la uniformitat! Quan s’adonaran que un poble plural 
és molt més ric i viu que un poble uniformat?
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que ho tenen més dur, perquè no tenen ni domini útil ni res, 
sinó únicament allò que el llaurador ric o el senyor vol donar-li 
a canvi del seu treball esgotador de sol a sol. El senyor o amo 
sense fer-ne un brot, per alguna cosa és senyor, té el domini di-
recte de les terres, és a dir, cobra el cànon en qüestió, es reserva 
valuosos monopolis i a més té dret (?) a determinades prestaci-
ons dels llauradors emfiteutes (per exemple la fadiga –dret del 
senyor a comprar el domini útil, si el vol vendre l’emfiteuta–, el 
lluïsme –diners que es paguen a l’amo, quan l’emfiteuta ven a 
un altre el domini útil–, i altres).

Per a completar el panorama vull que sapieu que les ter-
res de reialenc eren explotades en règim al·lodial, és a dir, 
lliures de càrregues i prestacions. No és que foren moltes, les 
terres, però, corresponien a les ciutats més importants com ara 
Alcoi i Xàtiva i Castelló i Alacant i València.

La veritat és que hi havia molts llauradors miserables, al-
tres empobrits i endeutats, pocs rics i tots fins als nassos. Da-
munt, els emfiteutes més rics volien lliurar-se de les càrregues 
senyorials. I per acabar-ho d’apanyar els pobres i captaires a 
València i altres grans ciutats eren cada vegada més nombro-
sos. La crisi (sobretot social, però també econòmica i financera) 
estava novament servida. L’anomenada guerra del francès va 
coincidir amb la culminació d’un procés revolucionari antise-
nyorial arrossegat des del final del segle XVIII. Crec que si no 
haguera vingut Napoleó tampoc no ens hauríem salvat de la cre-
mà. Potser hauria estat distinta, però al capdavall hauria estat 
guerra.

Perquè Napoleó Bonaparte, espavilat ell, aprofitant que 
el totpoderós Godoy no tenia ni idea de política exterior, el va 
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el cas més conegut, però també al Baix Segura (provocant 
l’aparició de nous poblaments com Dolores o San Felipe), 
a Elx, a Elda, a Villena, a Torreblanca, etc. A més a més, es 
perfeccionen els antics sistemes de regadiu amb la cons-
trucció de nous embassaments (o millores, com la del pantà 
de Tibi sobre el Montnegre, de finals del segle XVI, que a 
banda dels que van construir els romans, probablement fóra 
l’embassament més antic d’Europa), assuts o petites preses 
per a desviar l’aigua d’un riu, sèquies i sènies. Els nous i 
els vells llauradors van conrear fonamentalment garroferes, 
oliveres, vinyes i cereals a les terres de secà; arròs, moreres, 
alfàs, també cereals, llegums i hortalisses a les de regadiu, i 
van intensificar el conreu amb interés industrial de la barrella 
(una planta per a traure’n la sosa) i el cànem. Va començar 
també el conreu comercial de la taronja. I és que molts ca-
pellans valen tant «pa un roto como pa un descosío». Ho 
dic, perquè tradicionalment es considera al rector de Carcai-
xent, Vicent Montsó, com iniciador del cultiu de la taronja 
de forma intensiva. Al 1781 el rector va dur de Múrcia uns 
plantons, va instal·lar una sénia i una bassa i va ensenyar els 
seus amics de Carcaixent i d’Alzira com s’havia de plantar, 
fer cavallons, regar, tirar fem, esporgar, llaurar, posar canyes, 
collir les taronges i vendre-les al mercat.

No li pegueu massa voltes, crec que sense dubte, durant 
quasi tot el segle XVIII es pot parlar d’un increment en la 
producció agrícola.

Això no ens indica necessàriament que els treballadors 
del camp visqueren millor. Els senyors, sí. Ja hem vist allò 
dels emfiteutes. Els senyors tenien dret (que s’havien tret de la 
mànega) a cens o pagaments anuals i, a més a més, a oneroses 
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La primera va durar poc més d’un any, precedida imme-
diatament pel regnat d’un altre estranger (aquesta vegada un 
simpàtic italià) i, un poc abans, per una altra guerra fratricida. 
Va ser una desil·lusió. La segona va durar una miqueta més. 
Li va obrir la porta una dictadura i la va assassinar la Guerra 
civil més espantosa ocorreguda en tota la història de totes les 
Espanyes de tots els temps. La tercera encara està per veure. 
Esperem que no tarde molt per a bé de tots els valencians i 
de tots els espanyols. Aniria precedida de lluny per una altra 
dictadura i de prop per una mena de monarquia constitucional 
amb centenars i centenars i milers i milers de polítics, dels que 
en sobren mes de la meitat. La utopia que senyorejava el País 
després de la mort del dictador, la van ferir de mort, però poc a 
poc pareix que estan traient les castanyes del foc. De fet no es 
pot negar que la ciutat de València estant posant-la ben guapa, 
i que quan vénen els de fora se n’adonen. La resta del País 
també està millorant, afortunadament (amb greus problemes 
que després us comentaré, i sempre relativament, en alguns 
llocs més que en altres).
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de tots els partits polítics per aconseguir l’autonomia políti-
ca. De la València Nova eixiria la Joventut Valencianista, que 
volia l’autonomia, els antics drets forals i el valencià com a 
idioma oficial. El valencianisme burgès va estar representat 
sobretot per la Unió Valencianista Regional, que volia un Estat 
valencià dins d’una federació política espanyola.

Però el valencianisme polític fou sempre minoritari i va 
comptar sempre amb l’oposició del blasquisme, que veia pertot 
arreu el fantasma del pancatalanisme (us sona, eh?).

I és també el temps de l’anomenada renaixença valen-
ciana, que de renaixença va tenir molt poca cosa i de valenci-
ana tampoc no molt. Els més coneguts representants van ser 
Teodor Llorente, el Poeta Querol, que com podeu sospitar era 
poeta, Fèlix Pizcueta, Pascual i Genís, el canonge arxiver Roc 
Chabàs, etc., etc. En general, però, era una renaixença desca-
feïnada i de barraqueta, que, a banda dels magnífics treballs 
de Chabàs, al màxim que s’hi arribà fou a la convocatòria 
d’uns Jocs Florals, de caràcter costumista i valencianista, però 
melindrosos i afectats. De mostra uns versos d’un poema d’en 
Llorente, titulat, Visanteta:

En blanca barraqueta, de sec pallús cuberta 
baix una gran figuera, que la porta entreoberta 
guarda en l’hivern dels aires i del sol en l’estiu, 
al costat de sa mare, que la defén i cuida, 
la hermosa Visanteta, la filla més polida 
de tota l’horta, viu.

Això continua en el mateix to, però jo ja en tinc prou, 
no us pareix?
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L’afecció dels valencians pels focs artificials ja ve de 
lluny. No penseu, però, que la pólvora la utilitzàvem només 
per a les mascletaes i per als castells i per a les cordaes, que 
sobretot la utilitzàvem com explosius per obrir pous i canals 
d’aigua.

I hi havia també indústries de construccions mecàniques, 
com trilladores, premses de vi, premses d’oli, bàscules, i, fins 
i tot, la primera locomotora construïda a l’estat espanyol la 
vam fer a València.

Però les indústries més importants eren la tèxtil i l’ali-
mentària de tota la vida. Penseu en Alcoi pel que fa a la indús-
tria tèxtil i la paperera, i no s’enganyareu. Penseu si voleu en 
tota la comarca de l’Alcoià, però sense oblidar-vos-en d’On-
tinyent, de Xàtiva, d’Énguera o de Morella.

Eh, que no s’hauríeu imaginat mai en la vida que totes 
les indústries que hem vist fins ara, representen aproximada-
ment la meitat de la indústria valenciana en acabar el segle 
XVIIII i que l’altra meitat correspon a la indústria alimentària? 
Veritat que no? Doncs és així. I és que no hem d’oblidar que 
l’economia valenciana encara és fonamentalment agrícola. 
Penseu, doncs, en els nombrosíssims molins d’aigua a la vora 
dels rius per moldre el blat i fer-ne farina (prop de 50 molins 
només a la Marina Alta), i en els molins per esclofollar l’arròs, 
i penseu també en les almàsseres d’oli que hi havia pràctica-
ment a tots els nostres pobles, i en l’elaboració del vi o en els 
assaonaments.

Conclusió: a començaments del segle XX el nostre País 
s’havia convertit en el tercer país industrial de les Espanyes, 
després de Catalunya i del País Basc. Malgrat els enormes 
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forta. Suárez, anomenat poc després president del Govern pel 
rei (a qui ningú no augurava més allà d’uns mesos de regnat), 
ho féu bé i va poder mantenir el difícil equilibri de la transició. 
A poc a poc.

Al principi no volien partits polítics i els van permetre 
amb el nom d’Associacions. En tot cas no van tardar molt 
fins que van legalitzar el Partit Comunista de la Dolores, La 
Pasionaria, i del Carrillo, que diu que gràcies a Déu ell és 
ateu. El bien atado va anar desnugant-se a poc a poc. La nova 
Constitució, que ja seria hora de revisar ben revisada, va ser 
aprovada per referèndum al 1978 i del 1979 són les primeres 
eleccions vertaderament lliures i democràtiques al nostre País.

La por que teníem molts era que els més ultres de les dre-
tes tornaren a fer de les seues i amaniren un altre colp d’estat 
per continuar la dictadura. Això en el pitjor dels casos podia 
conduir-nos a una altra guerra civil! I no ens vam enganyar 
molt, perquè intentar-ho, ho van intentar; massa tard, però, i 
aleshores la situació nacional i internacional no va permetre 
el colp d’estat.

Al 1981 jo estava a Roma estudiant i fent un treball d’in-
vestigació sobre València a l’Arxiu Secret Vaticà. Aquella nit 
de febrer vaig poder dormir, perquè sóc prou tranquil i perquè 
mai no vaig pensar que el colp d’estat de Tejero tindria èxit, 
però sé de molts que no van pegar ull en tota la nit i d’altres 
que van agarrar cagueroles absolutes.

Des de 1982 diuen que el nostre País és Comunitat i 
diuen que Autònoma. Jo no sé exactament què vol dir això. 
Sí sé que a mi no m’han demanat la meua opinió directa-
ment. També sé que allò d’«Espanya 92 – València 0», encara 
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del nostre País; també és cert que la dona s’havia incorporat, 
encara que mínimament, al treball remunerat (dic remunerat, 
que treballar ha treballat sempre, i damunt sense cobrar i 
sense pensió de jubilació); però això no pot ocultar-nos el 
fet que aleshores el nivell de desocupats estava al voltant 
del 3% i ara, als últims anys, anem camí de superar el 25% 
(dades de 1995). El problema és urgent i dolorós. Què fan 
els sindicats pels aturats? Ja fa temps que els sindicats estan 
envellits; potser ens aniria a tots millor si els sindicats s’ins-
piraren en la filosofia original i l’actualitzaren concretant-la 
per al nostre món d’ara. Els sindicats, com dinosaures fossi-
litzats, sembla que treballen a l’inrevés: continuen utilitzant 
els mètodes arcaics i s’obliden de l’esperit del sindicalisme. 
També aquí manca la solidaritat.

La situació de la dona, malgrat les aparences, encara 
és de submissió i utilització per part de l’home. «Con esta 
carga nacemos las mujeres, de estar obedientes a su ma-
rido, aunque sea un ceporro»72, diu Teresa Sancha al seu 
home. Han passat quatre segles des que el genial Cervantes 
va escriure aquestes paraules i les coses no han canviat molt. 
Ahir mateix vaig anar a un bar en Benissa, on para el bus de 
València. Per curiositat vaig comptar la gent que hi havia: 
123 homes i 3 dones. I després hi ha cecs que diuen: «Vas al 
Marroc, entres en un bar i tot són hòmens. Què endarrerits 
que estan encara!» Merxe, la companya de treball de la meua 
germana Inma diu que «les dones de la nostra generació 
passarem a la història amb unes ulleres tremendes», perquè 

72 Un dels majors plaers de conèixer altres llengües és el de poder llegir 
les grans obres de la literatura mundial en la seua versió original. Jo 
he fruït molt llegint El Quixot en castellà.
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gràcia– Abdelhadi cada vegada que apunta la meua pruïja va-
nitosa i egocentrista: «Vols una medalla?».

«Donem llum a la tenebra», que diria el poeta del Collar 
de la Coloma.

Recordeu: la història o la fem o la patim.
Gràcies.
A Déu.
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els reis

de valència

Mubàrak i Mudàffar (1012-1018), els encarregats dels regs.
Abd Al Aziz (1021-1061), el de les muralles de València.
.........
Zeid Abu Zeid (1224-1229) el que pagava pàries a Djaqmu 

Al Barxaluní i que després pegà a fugir a Sogorb i es va 
fer cristià.

Zaian (1229-1238), governador (més que rei) almohade, el que 
va rendir València al Djaqmu i se’n va anar a treballar 
de rei a Múrcia.

Djaqmu Al Barxaluní (1238-1276), el tirà dels valencians, més 
conegut ara com Jaume I.

Pere I (1276-1285, fill del Djaqmu), el que va conquistar Sicí-
lia i es va barallar amb el seu germà Jaume de Mallorca.

Alfons I (1285-1291, fill del Pere), el qual hagué d’acceptar 
moltes condicions imposades pels nobles aragonesos.

Jaume II (1291-1327, germà de l’Alfons), el que va conquistar 
Múrcia amb el corresponent cabreig dels castellans.

Alfons II (1327-1336, fill del Jaume), el de Vinatea.
Pere II (1336-1387, fill de l’Alfons), el Cerimoniós, el de les 

guerres contra l’altre Pere (el de Castella), el de la corona 
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Amadeu I (1870-1873), de la casa de Saboia, al que li van 
regalar un regne i després de tastar-ho va dir que «No, 
gràcies!», com si fóra una nuclear.

Alfons XII (1874-1885, fill de la Isabel), el del colp d’estat 
que va acabar amb la primera República.

Alfons XIII (1901-1931, fill de l’Alfons), el de la dictadura de 
Primo de Rivera, que se’n va anar també de vacances a 
Itàlia, quan allò de la segona República.

Joan Carles I (1975-..., nét de l’Alfons, fill de l’Alfons), el 
d’ara.
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