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9AGRAÏMENTS

Agraïments

El llibre que tot seguit comença és el resultat d’un intens i llarg tre-
ball de recerca, que s’inicià més o menys cap a l’any 2005. El camí 
fins a arribar on es trobem ara no sempre ha estat fàcil i en ocasi-
ons ha semblat inabastable. Tot i això, avui ens trobem redactant 
aquestes línies que testimonien que l’esforç ha valgut la pena i que 
la millor prova d’això és el treball que ara tenen a les seues mans. 
Durant tot aquest temps, ha sigut molta l’ajuda, suport i confiança 
que he rebut de molta gent sense la qual no haguera estat possible 
arribar fins al lloc on ens trobem avui. Molts dels quals, han estat 
gent anònima que han contribuït de forma enèrgica i desinteressa-
da a aconseguir: realitzar un projecte d’investigació que permeta 
conèixer una mica millor qui sou vosaltres, nosaltres, és a dir, els 
valencians.

Els moments i les anècdotes viscudes al costat dels pro-
tagonistes d’aquesta història excedeixen enormement el lí-
mit d’aquestes pàgines, tot i això espere haver contribuït de 
la millor manera possible a transmetre l’essència de les se-
ues experiències. Aquestes línies pretenen ser una mostra de 
gratitud cap a aquelles persones que no sols ens han narrat 
una estona de la seua vida, sinó que ens han mostrat els vells 
records guardats en una carpeta. Espere em perdonen si tot 
seguit oblide alguna persona però res estaria més lluny de la 
meua intenció.

En qualsevol cas, moltes gràcies a tots: Vicent Miquel i Diego, 
Vicent Ruiz Monrabal, Ernest Sena, Rosa Serrano, Albert Sánchez-
Pantoja, Vicent Diego, Josep Ferrís, Jaume Santonja, Josep 
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Medina; també a la resta de protagonistes del moment que hem 
consultat: JJ Pérez Benlloch, Rafael Arnal, Vicent Garcés, Rafael 
Menezo, Francesc de Paula Burguera i A. J. Sanchis.

També a les persones que hem anat coneixent pel camí i que 
tan amablement s’han mostrat amb nosaltres: Agustí Colomer, X. 
Ferré, Oscar Pérez, Guillem Bertomeu, a les institucions i els seus 
responsables que tan enèrgicament han col·laborat: Arxiu de la 
Unió, Arxiu del diari Avui, INEHCA, Biblioteca Valenciana, Arxiu 
Històric de la Universitat de València i la Biblioteca d’Humanitats 
Joan Reglà de la Universitat de València.

Als professors de doctorat que ens han permés anar encami-
nant els estudis cap on els nostres instints ens guiaven i també 
pels consells que tan oportunament ens donaren en tot moment: 
Alfons Cucó, Mª Cruz Romero, Ismael Saz, Marc Baldó, M. Martí, 
Jesús Millán i sobretot, als nostres tutors Teresa Carnero i Albert 
Girona.

Vull agrair d’una forma molt especial la feina feta d’un 
professor que s’ha mantingut sempre en l’ombra, però que 
des del primer moment es va il·lusionar amb aquest projecte 
i ens va posar tot allò que va estar a les seues mans perquè 
aquesta investigació obtingués algun resultat, i aconseguir 
que finalment es convertís en un llibre, gràcies Ferran Archilés.

A Joan «el de Xàtiva» i el meu amic i company d’aventures i 
desventures, amb qui vaig tindre la sort de viure i compartir una 
de les èpoques més apassionants de la meua vida: els anys de 
facultat, els anys del doctorat, les entrevistes arreu del país o les 
quantioses hores de recerca d’informació.

També un agraïment per a l’editor Vicent Olmos. El primer en 
confiar en aquest treball i publicar una part d’aquesta investigació 
en 2010 en la revista Afers.

Per acabar, donar les gràcies a tota aquella gent que, d’una 
manera o altra, han estat més a prop de mi al llarg d’aquests anys, 
als que estan; als que ja no; als amics, a la meua família; a Rosa, 
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per estar sempre ahí i tenir una paciència infinita amb mi, i al nou 
membre de la família, el nostre fill Pau.

Però sobretot, vull agrair als meus pares que, des del primer 
moment, intentaren entendre amb paciència i discreció el desig 
del seu fill de dedicar-se a la investigació. Al meu pare, home de 
bondat infinita, que ja no ha pogut veure com finalment aquest 
treball es convertia en llibre; i a la meua mare, cronista i trans-
missora de la cultura local, que ens ha inculcat, des de ben petits, 
l’interés per conéixer el nostre passat.

Quatretonda, Vall d’Albaida. Estiu de 2018.
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Introducció

Després de quasi quaranta anys, en 1975, moria el que havia estat du-
rant tot aquest temps el cap de l’Estat espanyol, el general Franco. En 
aquell moment, el futur del règim dictatorial no estava ni molt menys 
definit. La desarticulació de règims no democràtics no assegura sem-
pre la transició cap a la democràcia i molt menys la seua consolidació. 
Aleshores, no es repetien les condicions que es donaven en Europa 
trenta anys abans. No hi havia eixa pressió exterior provocada pel re-
sultat de la II Guerra Mundial. No serà fins a l'inici de la Transició quan 
el règim evolucione amb garanties cap a un vertadera democràcia, dins 
d’allò que Huntington ha anomenat «la tercera ona de democratitza-
ció».1 Quasi de forma simultània Espanya, Portugal i Grècia evoluciona-
ren de règims autoritaris cap a democràcies pluripartidistes. Tot i això, 
les transicions polítiques es donen en llocs i realitats diverses, pel que 
resulta complicat parlar de processos idèntics.

Encara que la Transició es va realitzar des de l’interior del ma-
teix règim no es pot considerar que solament actuaren les classes 
dirigents, ni tampoc que la societat imposés les seues pautes de 
comportament, sinó que fou un treball col·lectiu.2 No podem pensar 
que tot s’encetà a partir de la mort de Franco, hi hagué una sèrie de 
transformacions que tot i no implicar un canvi democràtic anaren 
preparant o millorant les condicions uns anys abans de l’inici de la 
Transició: el procés d’industrialització, distribució de la riquesa, el 
desenvolupament urbanístic, l’educació i comunicació de masses, la 
cultura cívica, el creixement dels moviments d’oposició...

A més, cal tenir present que a diferència d’altres llocs, existi-
ren durant la Transició diferents moviments socials partidaris de la 
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continuïtat del règim. Però, a pesar que els moviments d’oposició 
al règim no tingueren prou força per ells mateixos per enderro-
car-lo, nous estudis han vingut a demostrar la seua importància 
per tal d’encaminar el procés en una determinada direcció i des de 
temps abans de la pròpia mort del dictador.3 Ja no sols en el resul-
tat final de les reformes estructurals, sinó en la creació d’un estat 
d’opinió i una cultura democràtica o prodemocràtica. De forma 
que, la capacitat dels ciutadans per autoorganitzar-se al marge de 
l’estat crearà el concepte de societat civil.4

Una societat que havia anat canviant al llarg de la dècada dels 
anys seixanta degut a una sèrie de factors afavorits per una dèbil libe-
ralització política que havia acompanyat unes determinades reformes 
econòmiques. El procés industrial, l’urbanístic, l’emigració o el boom 
turístic sols foren alguns d’aquests factors que transformaren de for-
ma radical les inquietuds i aspiracions de la nova societat. El movi-
ment obrer serà el primer i gran protagonista dins dels moviments 
d’oposició. Un nou moviment obrer que creix sobre la base de noves 
generacions que assumiran la seua consciència de classe a partir de la 
seua pròpia experiència de lluita per les seues reivindicacions especí-
fiques. Els comunistes, sobretot, demostrarien una gran capacitat per 
a connectar amb la nova classe obrera, participant en les lluites dels 
treballadors i realitzant una important feina de reorganització, fins al 
punt de convertir-se en l’única força política sòlidament implantada 
en l’interior.5

Apareixeran nous sindicats, com CCOO i USO que aniran tra-
ient protagonisme als ja existents (HOAC i JOC). La Universitat serà 
l’altre nucli inicial on els moviments d’oposició adquiriren protago-
nisme. Els estudiants no s’organitzaran solament al voltant de sindi-
cats estudiantils, sinó que crearan nous partits polítics amb un perfil 
molt radical. A les lluites estudiantils, s’aniran unint al llarg dels anys 
els mateixos professors (PNN’s). També des de dins de l’església hi 
hauran veus crítiques amb el seu discurs oficial. Des dels moviments 
especialitzats d’Acció Catòlica (JARC, JEC, JIC,...), els rectors obrers 
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o el recolzament de part de la jerarquia als moviments nacionalistes 
alternatius, especialment a Catalunya i al País Basc.

Els moviments veïnals començaran a tenir una especial rellevàn-
cia a finals del franquisme. Creats a partir de les associacions de caps 
de família, tindran en la seua primera etapa una especial coincidèn-
cia amb les mobilitzacions obreres. Repartits entre els barris de les 
ciutats, els moviments veïnals tindran el seu rival més directe en els 
ajuntaments, als quals exigiran, entre altres coses, una millora dels 
equipaments socials, culturals i una millora de les infraestructures 
urbanes i sanitàries. També en els moviments veïnals veurem una 
especial influència del PCE. També en el camp de la dona assistirem 
a l’aparició d’un moviment feminista de nou tipus en què les noves 
demandes estaran lligades amb la condició sociocultural de la dona 
com l’avortament, el divorci o la legalització i el control dels anti-
conceptius. Aquestes demandes més concretes no es faran fins que 
s’encete el procés polític de la Transició. Abans, tindran unes deman-
des democràtiques de caràcter molt més general.

També en aquest moviment social el PCE tindrà una especial inci-
dència sobretot a través del Moviment Democràtic de Dones (MDM). 
El triomf de llistes democràtiques en alguns col·legis professionals 
farà que aquests juguen també un important paper d’oposició. Una 
societat que tindrà dos camps principals d’actuació: la mobilització 
i el vot. El desig de canvi cap a un sistema democràtic la portarà a 
no evitar el conflicte, però si a moderar-lo i en el moment oportú a 
racionalitzar-lo. El protagonisme de la societat civil s’estendrà fins a 
les primeres eleccions democràtiques.6 Després cedirà aquest paper 
als partits polítics que hauran d’intentar arribar a un consens si volen 
resoldre els greus problemes que tenen sobre la taula. La transició 
no pot explicar-se sense la crisi del règim, però aquesta crisi tampoc 
podrà explicar-se sense el creixement dels moviments d’oposició i la 
incapacitat del règim per impedir la seua extensió.7

Dins els moviments socials d’oposició els nacionalismes al-
ternatius jugaran un paper molt rellevant. Els moviments naci-
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onalistes anaven a ser molt importants en diferents llocs com 
ara el País Basc i Catalunya, i encara que en menor mesura a 
Galícia o al País Valencià, no solament per allò que representa-
ven els partits, sinó pel recolzament generalitzat de la població.8 
L’emergència d’aquests nous comportaments col·lectius estarà 
vinculat amb l’important desenvolupament econòmic d’aquests 
anys. En aquest sentit, el ressorgiment de les cultures interterri-
torials serà una de les més remarcables. Aquests moviments na-
cionalistes ampliaran de manera significativa la seua implantació 
social de tipus horitzontal, sobretot a Catalunya i al País Basc. 
En altres territoris, amb unes transformacions socioeconòmiques 
menors (País Valencià o Navarra) l’important arrelament del sen-
timent diferenciador serà bastant significatiu com per a propiciar 
el desenvolupament d’un nou nacionalisme no sols cultural, sinó 
també polític.9

A banda de la diversitat ideològica que puga existir entre ells 
hi haurà dos premisses que seran comunes, la recerca de la demo-
cràcia i la consecució d’un règim autonòmic. Els nous nacionalis-
mes recolliran el llegat dels nacionalismes d’abans de la guerra i 
reformularan part de les seues interpretacions. Això suposarà la 
mutació ideològica d’alguns d’aquests nacionalismes, que en oca-
sions arribarà a provocar la ruptura definitiva. Alguns factors com 
ara les teories del colonialisme intern, el marxisme-leninisme o la 
influència dels moviments d’alliberació influiran en aquesta línia. 
Provocant l’aparició de grups com ara ETA al País Basc, el PSAN a 
Catalunya o la UPG a Galícia.10

Es tracta, principalment, d’una joventut inquieta i amb mol-
tes ganes de passar a l’acció. Solen respondre a la veu d’alarma 
donada en un primer moment per uns pocs intel·lectuals i s’en-
carreguen d’encetar i elaborar els continguts inicials, tot i estar 
encara poc estructurats, d’aquest nou discurs nacionalista.11 Eixa 
preferència del nacionalisme radical per la utopia revolucionària 
es va veure afavorida en aquests anys per la seua confluència en 
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l’heterogeni front de l’antifranquisme, on es trobaven els elements 
més combatius de l’oposició, com ara el moviment obrer.

Amb la mort de Franco i l’inici de la Transició assistirem a 
una extraordinària fragmentació del mapa polític degut entre al-
tres factors a les enormes expectatives polítiques que es crearen 
als diferents territoris amb la caiguda del règim. Açò produí un 
important efecte regionalitzador del mapa polític. No sols per l’im-
portant revifament del nacionalisme alternatiu, sinó per la pròpia 
reacció, emulació o contenció d’aquest. Fet que provocarà l’exis-
tència tant de partits nacionalistes com regionalistes, no sols als 
territoris tradicionals, sinó allà on mai havien existit.

Aquesta tessitura també provocarà la federació de partits 
d’àmbit estatal com ara el PSOE o el PCE. Aquest efecte també 
serà extensible a l’espectre polític del centre-dreta que davant la 
crisi del vell sistema les elits polítiques locals decideixen orga-
nitzar-se pel seu compte, bé siga per a una major pressió per tal 
d’aconseguir òrgans de govern autonòmics o bé per poder entrar 
amb força a una estructura partidista major, com ara UCD o AP.12 La 
seua existència es veurà justificada al voltant d’un discurs polític 
de caràcter regionalista. Exemples d’aquest fenomen podria ser el 
Partido Social Liberal Andaluz, el Partido Gallego Independiente, 
Acción Regional Extremeña, Alianza Regional de Castilla y Leon...

Serà en aquesta nova empenta dels moviments nacionalistes 
en la dècada dels anys seixanta en la qual caldrà situar el naixe-
ment i desenvolupament d’una de les experiències partidistes més 
singulars que coneixerà el nacionalisme al País Valencià, la Unió 
Democràtica del País Valencià.13 Tot i això, a hores d’ara encara 
hi ha molt pocs estudis publicats al voltant del partit. Solament 
Agustí Colomer14 i Xavier Ferré15 han dedicat part dels seus treballs 
a suplir aquesta carència. El treball que tot seguit s’enceta ve mo-
tivat principalment per dos motius aprofundir més si cap en el co-
neixement de la Transició valenciana i aportar nous coneixements 
a l’estudi de la història del nacionalisme al País Valencià. Per tal 



DEMOCRÀCIA CRISTIANA I VALENCIANISME18

de poder aconseguir aquests objectius hem centrat el nostre es-
tudi en l’anàlisi de la UDPV, un partit nacionalista valencià que va 
existir durant la segona part del franquisme i els primers anys de 
la Transició.

El següent treball s’estructurarà al voltant de dos vessants 
principalment. Per una banda, aprofundir en la història del partit 
prestant una especial atenció en aquells aspectes que ajuden a 
mostrar la seua condició de partit nacionalista. Per això, seguirem 
l’evolució del seu discurs nacional així com l’acció política desen-
volupada al llarg dels anys. Per altra, analitzar la importància del 
mateix dins la història del nacionalisme valencià. En eixe sentit, 
caldrà situar l’aparició del partit en el moment d’aparició del nou 
valencianisme a partir de la dècada dels anys seixanta. Caldrà veu-
re la seua vinculació amb els aspectes teòrics del valencianisme i 
esbrinar la possible relació amb altres partits nacionalistes. També 
tractarem de donar en la mesura que siga possible una perspectiva 
del partit que vaja més enllà del que és el «cap i casal».

L’obra es divideix en sis capítols. El primer dels quals, es de-
dicarà a contextualitzar el País Valencià durant els anys d’existèn-
cia del partit, és a dir, entre els anys seixanta del segle XX fins a 
les primeres eleccions democràtiques de 1977. Al llarg del capítol 
s’analitzaran els canvis i evolucions des de distints àmbits: eco-
nòmic, artístic i demogràfic. Pel vincle que varen tenir alguns dels 
seus militants amb l’església considerem important fer una petita 
ullada també a la situació de l’església valenciana en aquells anys. 
Però sobretot, dedicarem una especial atenció a esbrinar quina 
importància va tindre la UDPV al voltant del naixement i construc-
ció del nou valencianisme. Fent una especial referència a aquells 
trets més significatius que ens permeteren considerar-lo com un 
valencianisme de nou tipus.

Els capítols que venen a continuació, és a dir, el II i el III, esta-
ran dedicats pròpiament a la història del partit, la qual hem consi-
derat oportú dividir en dues parts. Una primera que aniria des del 
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moment de la seua aparició allà pel mitjan dels seixantes fins a la 
celebració del seu II Congrés en què es formalitza la fusió de les 
distintes famílies democristianes valencianes. La segona arrancaria 
el 1975 coincidint amb la reactivació del partit fins a les primeres 
eleccions democràtiques el juny de 1977. Per la seua transcendèn-
cia, la celebració del II Congrés ens serveix per delimitar les dues 
etapes del partit ja que suposaria un abans i un després en la his-
tòria del partit.

En la primera part de la història de la formació política trac-
tarem d’esbrinar de quina manera i en quin moment apareix el 
partit. Estudiarem l’evolució del seu discurs a partir de l’anàlisi 
dels seus primers escrits. La seua acció política ens ha de servir 
d’ajuda també per mostrar-nos les seues majors inquietuds i pri-
oritats. Tractarem de saber si existiren uns referents polítics del 
passat i si el partit fou o no realment una continuació de Derecha 
Regional Valenciana. En aquests anys també apareixeria una revis-
ta a Castelló anomenada Al Vent i alguns dels militants d’UDPV hi 
participaren. Serà interessant esbrinar si aleshores la publicació es 
convertí en un òrgan d’expressió o no del partit. Ja que en aquesta 
primera part es tracta el tema de la fusió i el II Congrés serà con-
venient conèixer una mica millor els grups que s’uniran a la UDPV 
originària. Per una banda, estaria el grup format al voltant de la 
figura de Vicent Ruiz Monrabal i que provenien dels grups espe-
cialitzats d’Acció Catòlica; per altra, el grup representatiu de Gil 
Robles al País Valencià i que tenia com a cap més visible a Joaquim 
Maldonado Almenar.

La segona part, girarà al voltant d’un punt central i decisiu en 
la història del partit que seran les eleccions de juny de 1977. Els 
instants anteriors que correspondran amb la crisi de la dictadura i 
l’inici de la Transició seran els anys de major activitat política del 
partit. La seua integració en l’Equip, els contactes amb Europa i la 
participació en els organismes d’oposició democràtica sols seran 
una mostra. A més, també dedicarem una especial atenció a la 



DEMOCRÀCIA CRISTIANA I VALENCIANISME20

seua publicació interna, Acció, a la campanya electoral i a la cele-
bració del seu III Congrés. Dedicarem un apartat a veure gràfica-
ment els resultats de les eleccions per tal de poder analitzar millor 
les seues xifres i plantejar unes hipòtesis que ens ajuden a explicar 
millor els resultats que varen obtenir.

Els dos capítols següents tenen un caire més temàtic i teòric 
i estarien dedicats a analitzar els dos pilars ideològics del partit, 
el capítol IV a la qüestió nacional i el capítol V a la democràcia 
cristiana. En el primer d’ells realitzarem una anàlisi dels docu-
ments doctrinals del partit que hem trobat per veure si el seu 
discurs nacional va sofrir algun tipus de canvi o alteració al llarg 
dels anys. Per a facilitar aquest estudi dividirem la seua anàlisi en 
dues etapes a l’igual que els capítols corresponents a la història 
del partit.

En el següent capítol abordarem els vincles que varen existir en-
tre la formació valenciana i el seu homòleg català. Saber quina és la 
importància que va tenir Unió Democràtica de Catalunya en l’aparició 
d’UDPV, si va existir alguna mena d’estructura política comuna o si 
es va produir algun tipus d’influència doctrinal. Durant alguns anys, 
UDPV va pertànyer a una estructura estatal demòcrata cristiana ano-
menada l’Equip Demòcrata Cristià de l’Estat Espanyol. Dedicarem un 
apartat també a explicar quin és l’origen d’aquesta plataforma política, 
quins partits la integraren i quines accions polítiques portaren a terme. 
L’anàlisi de l’evolució d’aquesta confederació de partits polítics de la 
qual UDPV formà part i la sort que corregueren els seus integrants 
en les primeres eleccions democràtiques ens pot ajudar a comprendre 
millor també els resultats electorals de la formació valenciana.

Per últim, direm que malgrat que preteníem acabar en un pri-
mer moment el llibre amb un epíleg a mesura que anà arribant 
informació a les nostres mans creguérem que podia convertir-se 
en un capítol més ja que aquesta era possiblement la part menys 
coneguda del partit. D’aquesta forma, el VI i últim capítol d’aquest 
treball està dedicat a explicar els motius que portaren a la seua 
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desaparició de l’esfera pública, els intents per evitar que això fos 
així i a observar si la memòria o l’herència d’UDPV s’estengué més 
enllà de la seua pròpia existència.

L’absència d’un arxiu del partit ens va obligar en un primer 
moment a diversificar la nostra recerca. Això significava obrir di-
verses pautes de treball que anaven avançant de forma paral·lela. 
Les fonts que anaven apareixent, i que cada vegada n’eren més, 
suposà finalment una important dedicació a un treball que durà 
més de dos anys. Trobar-nos amb algunes fonts d’inestimable va-
lor i altres de caràcter inèdit ens va permetre fer una reconstrucció 
de la història de la UDPV amb una cronologia més extensa de la 
que s’havia publicat fins al moment i analitzar aspectes del partit 
que encara no havien pogut estar plantejats.

Per poder fer una anàlisi amb detall del discurs polític del par-
tit fou necessari consultar a més dels documents interns (ponènci-
es dels congressos, cartes, publicacions del partit,...) la bibliogra-
fia i la premsa existent. La bibliografia més que la informació en sí, 
que també, ens serví de gran ajuda per assabentar-nos de l’exis-
tència de nous documents (arxius, revistes, periòdics...) i aspectes 
pels quals devia continuar la nostra investigació. En eixe sentit, 
moltes de les aportacions vingueren dels treballs d’A. Colomer i X. 
Ferré, als quals agraisc especialment els consells que aportaren a 
la meua investigació i els contactes personals que ens facilitaren.

En el moment en què els partits polítics, tot i la seua condi-
ció d’il·legals, començaren a aparèixer en la premsa ens va per-
metre fer un treball de seguiment de les accions del partit. Eixe 
seguiment s’intensificarà a partir de 1977 quan la legalització, la 
precampanya i la campanya electoral incrementaren el volum de 
notícies al voltant del partit a una periodicitat quasi diària. Tot i 
la consulta d’altres periòdics, el seguiment se centrarà en els dos 
periòdics locals més importants d’aquell moment, Las Provincias 
i Levante. Un aspecte curiós, fou descobrir les nombroses ocasi-
ons en què el partit va aparèixer en un periòdic especialitzat en 
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agricultura com era Valencia Fruits. Un treball de seguiment com 
aquest va requerir la consulta d’hemeroteques, sobretot la de Sant 
Miquel dels Reis.

A partir d’ací, descobrírem l’existència de comunicats que s’ha-
vien fet públics i que denotaven les bones relacions existents amb 
altres partits. Açò motivà la recerca de documents que demostrarien 
la relació d'UDPV amb partits com ara Unió Democràtica de Cata-
lunya o el Partit Socialista del País Valencià. Per això, entrarem en 
contacte amb els arxius de Convergència i Unió i l’Institut d’Estudis 
Humanístics Miquel Coll i Alentorn situats a Barcelona. També con-
sultarem el fons documental sobre el PSPV que havia estat donat pel 
professor Alfons Cucó a l’Arxiu Històric de la Universitat de València.

Realitzàrem un treball de recerca d’aquelles revistes (Serra d’Or, 
Saó, Valencia Semanal, Canigó, Gorg,...) on pensàvem que podia aparèi-
xer qualsevol referència al partit, de manera que ens anirem trobant 
amb diferents articles, entrevistes o cartes d’alguns dels seus membres. 
Seran especialment interessants les entrevistes perquè ens permetran 
observar les diferents opinions que tindran els seus membres respecte a 
temes concrets. Destacar també les entrevistes realitzades en periòdics 
d’altres territoris com ara el periòdic català Avui.

Però serà sobretot la utilització de les fonts orals les que ens 
permetran avançar enormement en la investigació. Ja no sols per la 
informació donada, que també, sinó pel fet de facilitar-nos el contac-
te amb altres personatges i sobretot deixar-nos accedir als seus ar-
xius personals. Poder contactar amb ells i enregistrar les entrevistes 
ha suposat, a més de temps i espera, anar recorrent diferents pobles 
del País Valencià. Com ara València, Castelló o Torrent. Remarquem 
de tots ells la confiança posada en aquest projecte, l’amabilitat de-
mostrada i la confiança a l’hora de mostrar-nos els seus documents. 
A més a més, volem destacar la seua generositat amb la donació de 
part de les seues fonts a la investigació que ací realitzem.

Entre tots els arxius personals que hem tingut la sort de con-
sultar m’agradaria destacar-ne un, ja no sols per la seua quantitat, 
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sinó per la qualitat i estat de conservació del mateix. L’arxiu d’Al-
bert Sánchez-Pantoja ens ha permés no sols obtenir un nombrós 
volum de documents doctrinals, sinó a més poder consultar cartes 
internes del partit, també dels seus dirigents i ens ha servit també 
per tal d’incrementar el nombre de butlletins del partit consultats, 
especialment de la primera etapa. Segurament el valor de l’arxiu 
documental ha motivat el que aquest militant castellonenc de la 
UDPV escrigués la primera història inèdita de la UDPV (UDPV. 

Memòria d’un partit polític valencià).
Com molt bé indica el títol tracta de reconstruir la histò-

ria del partit a partir dels seus records com a militant del par-
tit a través de les fonts de què disposa. El caràcter subjectiu 
de l’obra i les opinions que assenyala l’autor al llarg de l’obra, 
lluny de restar-li rellevància el que fan és contribuir enorme-
ment a la nostra investigació. Per un costat, perquè observem la 
perspectiva d’un militant que no està en el centre neuràlgic del 
partit, sinó que es troba a Castelló. Per altre, perquè pertany al 
sector nacionalista del partit, aleshores té una determinada in-
terpretació sobre alguns fets i perquè aportarà aspectes més de 
caràcter personal que no es poden trobar a través de les fonts. 
Per tant, tot i el caràcter inèdit de l’obra degut al seu enorme 
valor hem decidit donar-li el tractament d’obra bibliogràfica en 
aquest treball.

Per acabar, sols em queda afegir que tot el que hem comentat 
fins ací és una petita mostra d’allò que el lector podrà trobar-se en 
les pàgines que venen a continuació. Esperem i desitgem que les 
línies que tot seguit comencen puguen contribuir d’alguna manera 
a resoldre algunes de les qüestions i motivacions per les que un 
dia es va encetar aquesta investigació alhora que suposen una mo-
tivació per a pròxims treballs.
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I. País Valencià (1960-1977): canvis, evolució i 
transició 

Evolució econòmica del País Valencià 

El País Valencià serà un dels territoris que a partir de la dècada dels 
seixanta del segle XX aconseguiran tenir un índex de desenvolupa-
ment elevat. Alguns dels motius que expliquen aquest creixement 
seran similars als que afecten a Espanya, però hi haurà uns altres 
que seran específics del territori valencià. Els canvis que es varen 
donar tant en un sentit econòmic, social, cultural com també polític 
faran que el País Valencià entre en un període de transformacions 
sense precedents fins aquell moment. Si a inicis del segle XX en el 
territori vivien un milió i mig de persones, en 1975 el nombre d’ha-
bitants estava pròxim als tres milions i mig.Serà sobretot en aques-
tos últims quinze anys quan el país experimentarà l’increment de-
mogràfic més important de tota la seua història recent. La comarca 
de l’Horta per exemple, la de major dinamisme de totes, experi-
mentà en aquest moment un creixement demogràfic del 55’6%.16 

Açò es deu al període de transició demogràfica que es viu en 
les anys cinquanta i que donarà peu a l’entrada en un cicle de-
mogràfic modern, caracteritzat per una davallada de la mortalitat 
i un increment de la natalitat, tot això acompanyat d’un «boom 
poblacional» provocat sobretot, per la gent que prové d’altres zo-
nes d’Espanya.17 Aquests canvis no seran aïllats sinó que coincidi-
ran amb un període de desenvolupament econòmic, caracteritzat 
com explica Mollà, pel pas d’una formació social agromercantilis-
ta a una altra en què es desenvolupa el capitalisme industrial.18




