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es de l’IEVA hem volgut fer memòria del que va suposar a la nostra co-
marca l’anomenada Transició espanyola cap a la Democràcia. És cert que 
són molt poques les diferències que es poden trobar a la Vall d’Albaida si 
comparem aquest important fet històric amb la resta de les comarques 
valencianes i amb l’estat espanyol fins i tot.
    Hem de reconèixer que la pluralitat ideològica de les persones que 
han volgut participar en aquest recull d’opinions no ha estat plenament 
aconseguida com era el nostre desig. Els lectors trobaran a faltar opinions 

satisfetes en el procés que va culminar un dia en l’aprovació d’una Constitució, la del 
1978. I estaran encertades en l’apreciació, però el dèficit d’aquelles opinions favorables 
a les maneres com es van esdevenir els fets no han estat voluntat de l’organització, sinó 
que ha estat impossible aconseguir la participació d’algunes persones significatives de la 
vida local. No direm noms per no faltar a la promesa de discrecionalitat donada. També, 
potser, no vam saber recórrer a les persones adients.
    Als textos podreu trobar una miqueta de tot, des de qui nega tota la legitimitat als 
actors de la que hom ha convingut en anomenar la “reforma” cap a la democràcia i que 
haurien desitjat més bé una “ruptura” amb tot allò que significava el règim dictatorial 
anterior, fins a qui veu més guanys que pèrdues en el canvi de règim. Hi ha qui, tot i rei-
vindicant la restauració pura i simple del règim democràtic republicà del 31, nega tota 
legitimitat a la monarquia imposada per Franco, i qualifica la Transició de tramposa, de 
fraudulenta, d’imposada pels hereus interessats del règim anterior. Una Transició, es diu, 
que ha estat causa ineludible de tots els mals costums sobrevinguts, corrupció, amiguis-
me, centralisme, abusos d’autoritat... I hi ha també qui, tot i acceptant la ineludible rea-
litat del moment i les seues circumstàncies, manifesta que no es podia fer res millor que 
acceptar el pacte entre els poders fàctics del franquisme i aquelles forces emergents que 
no estaven disposades a acceptar cap mena de violència per a aconseguir una obertura 
cap a una democràcia, encara que aquesta no fóra de la qualitat que molts esperaven. 
Que la Constitució derivada d’aquella Transició mereix, 38 anys després, una revisió a 
fons ja no ho nega quasi ningú. 
    Ens agradaria que aquests escrits –que no són opinió de l’IEVA ni de l’organització, 
sinó exclusivament dels seus autors– contribuïren a encetar el debat. n
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Entrevista

Trobar Maria Barberà a un sofà al 
menjador de casa és una estranya 
novetat per qualsevol persona que l’ha 
vista sempre anant i venint de reunió 
en reunió, de la Comissió de Patrimoni 
municipal a l’Assemblea de l’Associació 

de Veïns de sant Josep, a la de la Coordinadora Comarcal 
per l’Ensenyament i Ús del Valencià, a la de l’Alzeimer, 
a la de... Un altre dia havia d’acompanyar a Madrid a 
l’Alcalde de torn, quan encara s’havia d’aconseguir d’allà 
lluny una qualsevol subvenció. O a València amb alcalde 
i regidor d’Educació a reclamar una escola nova o que 
els mestres arribaren a hora en setembre, o a reclamar 
el centre per als discapacitats. Maria era com la Mare de 
Déu d’Agres, te la trobaves allà on anaves, on s’havien de 
traure castanyes del foc d’algun lloc. Treballadora com 
pocs per la societat, si fa uns anys s’hagués presentat 
una candidatura a Ontinyent de l’estil de “Ontinyent 
en comú”, Maria Barberà hauria sigut alcaldessa. Quan 
algú proposava una persona per fer una faena altruista 
determinada, senties que Maria deia: “A eixe no li 
demaneu res que no té cap faena! Demaneu-li a algun 
altre que en tinga molta i ho farà”. Efectivament tenia 
raó, aquelles responsabilitats socials, culturals, etc. eren 
tasques que feien les persones sempre compromeses i, 
per això, sempre ocupades. I ella era una d’aquelles rares 
persones, sempre disposada a fer el que se li demanava, 
a pesar, cal subratllar-ho, de les moltes responsabilitats 
domèstiques que li suposaven el marit i el rastre de fills 
que té. Encara sort que sempre li van donar suport des 
de casa.

La seua edat li va permetre viure la més cruel primera 
etapa de la postguerra, la llarga dictadura més dura i la 
més blana i, per suposat, el canvi de la Transició.

“Jo crec que la Transició ha anat cap a arrere. 
Quan vam començar, tot eren il·lusions que teníem 
amagades tota la vida per raons familiars o d’amistats. 
Eren temps de silenci i de quedar-se a casa. Més 
tard, ja prop de la Transició o en ple canvi cap a la 
democràcia, veies que la gent es preocupava més 
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del que estava passant al seu poble i col·laborava 
amb els familiars, amb els amics, amb els veïns: 
Buscaven millores de l’educació, sanitat, cultura, 
esports... La gent s’organitzava i treballava pel poble 
amb unes grans ànsies per ajudar-se mútuament. 
Moltes millores escolars les van aconseguir pares 
i mares lluitant contra el desinterès d’aquelles 
administracions... Ara, després de passar molts anys 
després de la Transició, les coses han canviat. La gent 
té poca preocupació pel que passa al seu voltant, mira 
més pels propis interessos personals o familiars i molt 
poc pels de la societat, pel seu poble.” Dubta un poc 
quan se li pregunta per les causes de l’actual desinterès 
de la societat pel benestar comú d’Ontinyent del que 
parla. “Crec que la culpa és de tots en general, pot ser 
que el benestar econòmic que hem tingut haja fet que 
una gran part de la societat es despreocupara d’altres 
benestars comuns, socials, educatius, culturals, 
patrimonials..., que encara estaven desprotegits. 
Molt de treball a les fàbriques, molts diners fàcils de 

“Les millores aconseguides des de la Transició són evidents, 
PErò HI HA AsPECTEs ENCArA PEr

NOrMALITzAr-sE,  PEr DEMOCrATITzAr-sE.”
Maria Barberà Martínez
Associacions de veïns, Ampes, Comissions Municipals...
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guanyar, van provocar, crec jo, una certa desídia pel 
progrés dels poble en aspectes de creixement humà i 
de solidaritat. Clar que sempre hi ha hagut persones 
que han mantingut l’interés pels altres, per la societat 
en el seu conjunt.” Efectivament, persones solidàries, 
altruistes que miren més enllà de la seua família, de la 
seua colla d’amics, n’hi ha hagut a Ontinyent, i ella n’ha 
estat un exemple ben evident. I del seu compromís social 
n’està satisfeta. “Sí, estar pels altres, per la millora del 
meu poble, pel seu patrimoni material i espiritual... 
ha estat per a mi molt gratificant. No m’han fet falta 
reconeixements públics, que també els he tingut, i 
gràcies, però la satisfacció és la d’haver complit amb 
el deure d’una ciutadana amb el seu poble”.

    En demanar-li un balanç del període de la Transició 
transcorregut, solta de carrereta una sèrie d’assignatures 
pendents. “Els polítics, una bona part, no han 
aconseguit guanyar-se la simpatia del ciutadans. 
Molts d’ells no han tingut una altra preocupació que 
la trepar, instal·lar-se, beneficiar-se del seu càrrec. 
Ara les coses sembla que estan millorant una miqueta. 
Les millores aconseguides des de la Transició són 

evidents, però hi ha aspectes encara per normalitzar-
se, per democratitzar-se realment. Ontinyent ha 
crescut molt físicament però no com caldria. El 
valencià continua sense la protecció que necessita. 
Ara ja no li posaran a una xiqueta en el quadern allò 
de “Por amor a Jesús y a María, habla en castellano”, 
com em posaven a mi perquè sempre em sorprenien 
parlant en valencià. Sí, ens castigaven unes monges 
que eren d’ací, d’Agullent o de Mallorca, que entre 
elles parlaven també el valencià pels corredors del 
col·legi de la Purea. Una altra errada de la Transició 
ha estat la falta d’educació democràtica, política dels 
ciutadans, la qual cosa ha fet que una gran part dels 
ciutadans ignorara els vertaders interessos d’alguns 
partits polítics, gens preocupats pels ciutadans, pel 
seu benestar, pel seu progrés social i cultural. Però 
això sí, bé s’afanyaven a beneficiar-se ells i els seus 
amics. La gent ha estat tan cega que els ha tornat i 
tornat a votar creient-se les mentides que prometien. 
No ho entenc.” n

(Entrevista realitzada per Ximo Urenya)   
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Comentar sobre la transició, un període de 
fa 35 anys, és evident que hom el recorda, 
o millor dit, en té un concepte d’aquest pe-
ríode en funció del context social canviant 
que es va produir en eixos anys, i també 

en bona mesura de la situació personal de cadascú en 
eixe moment i la seua evolució en el temps fins el mo-
ment actual, en que analitzem i manifestem les nostres 
impressions.

Als nascuts sobre l’any 1960, com és el meu cas, la 
transició de la dictadura al sistema democràtic actual, 
coincideix amb els anys de pas de l’adolescència a l’edat 
de la primera maduresa, quan comences a prendre 
consciencia de la societat que t’envolta, i en la que, amb 
l’empenta de la joventut, vas configurant el teu ideari so-
cial. És baix aquestes premisses des d’on compartisc els 
presents records i comentaris sobre la transició política 
espanyola a Ontinyent.

• Abans de l’inici de la transició
L’Ontinyent d’abans de 1977 era, com a la major part 

de l’estat, una societat en “Orden”, amb els governants 
adequats “por la gracia de Dios”, amb una forta indústria 
manufacturera de la manta, que basava la seua competi-
tivitat en sous baixos i que, en la mesura del gran esforç 
dels assalariats amb les “hores” extres, anava seguint 
roda al desenvolupament social de l’època (primer la 
moto, després el cotxe, la caseta,...). Apareixien també 
nous empresaris (El subsector dels estampats tèxtil,). 
En l’àmbit sociocultural poca activitat, l’Ontinyent Club 
de Futbol en una època daurada; les festes de Moros i 
Cristians en pujada en sintonia amb l’economia, amb un 
President de Festes, sempre regidor de l’Ajuntament; La 
“Previsora” a mig camí entre una entitat social i una en-
titat financera; algunes activitats cultural en camps poc 
compromeses com la pintura i la fotografia, el Centre 
Excursionista i poc més. En l’àrea de mitjans de comu-
nicació, “EAJ 30 radio Ontinyent” amb nul contingut 
informatiu i cultural, limitada a cançons dedicades, 
connexió amb rNE per als informatius, i algunes re-
transmissions de partits de l’Ontinyent CF, i les novenes 
del Crist. També fins a la transició arribà el periòdic local 
“Onclar”que, excepte en comptades ocasions o col·labo-
racions, transmetia la “apolítica” normalitat de la ciutat. 
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res era “Polític”, però tot era d’acord amb el franquisme, 
i totes les persones amb càrrecs o responsabilitats socials 
eren afectes, o almenys no contràries,  al règim.

En la meua opinió, s’havia arribat a una situació so-
cial d’apatia, on el règim mantenia una presència a la 
societat, sobretot amb l’exposició pública dels actes re-
ligiosos. recorde les processons i actes oficials amb l’al-
calde i alguns regidors amb la jaqueta blanca falangista, 
tot estava establert amb eixa barreja de religió i pau so-
cial. Al mateix temps, els seus òrgans ideològics ja no 
atreien la gent, la OJE (Organització Juvenil Española) 
i la “sección Femenina” estaven de cap a caiguda fins 
la seua desaparició. sols amb les relacions laborals, en-
tre treballadors i empresaris, es podia entreveure que el 
sindicat vertical “CNs” no donava resposta suficient a la 
creixent població assalariada, el creixement de l’econo-
mia i la redistribució de les riqueses generades. 

• Durant la transició
En els anys de la transició a Ontinyent, com segura-

ment a la resta del estat, tot el món percebia el canvi que 
anava produint-se, però del qual no érem conscients del 
seu abast, ni de quins eren els seus veritables conductors. 
Els poders romanents del franquisme amb la inèrcia per 
no canviar res o el menys possible i, en tot cas, controlar 
el canvi per continuar manant. Per altra part persones 
i agrupacions que comencen a buscar una societat més 
lliure, però que no disposen a penes de mitjans i menys 
encara d’experiència en un sistema democràtic, amb la 
incertesa també de l’abast de l‘apertura. No hi havia cap 
connexió amb l’anterior període democràtic de la repú-
blica: la repressió franquista, com han anant demostrant 
els estudis recents, va exterminar tot element sospitós 

ABANS I DESPRÉS DE LA TRANSICIÓ
Josep Lluís Belda
President del Cercle Cultural Llu
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de tindre idees diferents al franquisme. Hi havia, això 
sí, molta gent jove, provinent de l’alta natalitat dels anys 
50 i 60 del segle passat, ja amb un nivell de escolaritza-
ció mitjà, i fins tot universitari, i es començava a plan-
tejar-se del per què de les coses, i així estes generacions 
que no havien viscut la guerra començaren a espentar 
canvis socials, a preguntar-se, qui som?, per què la llen-
gua que parlem no és vàlida? En definitiva desitjar una 
societat lliure i democràtica, llibertat d’expressió i la re-
cuperació de la identitat com a valencians en llengua, 
història i costums.

recorde que el 1975 a l’Institut  ens va vindre un nou 
professor de religió, vicari de sant Carles, i en entrar 
ens ensenya una moneda i ens llegeix “Francisco Fran-
co, Caudillo de España por la Gracia de Dios”,  dient 
seguidament “ i una merda que plou, Franco serà cau-
dillo de Espanya, però no per la gracia de Deu”; poques 
setmanes després aquest retor fou expulsat d’Ontinyent 
per manifestar-se en contra dels darrers afusellaments 
de Franco. El franquisme local manava, els dirigents i 
“personalitats” locals muntaren campanya fins la seua 
expulsió.  

Un altre fet que recorde de la transició, fou l’inici de la 
vaga del tèxtil de 1976. s’havia convocat una assemblea 
al “Barranquet” per a dissabte de vesprada. Durant els 
dies previs els poders locals, per radio Ontinyent, ha-
vien estat “informant” del caràcter dolent d’aquest acte 
en el que s’esperaven elements subversius i violents vin-
guts de fora, i recomanaven la no assistència a l’acte per 
la violència que es produiria. En arribar al Barranquet, 
el gran nombre de treballadors que acudirem amb ex-
pectació, van veure un impressionant desplegament de 
Policia Nacional “els grisos”, que amb la mateixa sorpre-
sa que nosaltres ens preguntàvem, a què venia tot això? . 
Afortunadament  no hi va passar res, i el dilluns següent 
s’inicià la vaga prevista. Els comentaris de les setmanes 
posteriors imputaven la presència policial a la pressió, 
en contra fins i tot de l’alcalde d’aleshores, d’algun ó al-
guns empresaris per evitar la vaga i l’assentament dels 
nous sindicats.

Però sens dubte l’esdeveniment més impactant, i se-
gurament més determinant, de la transició va ser el colp 
d’estat del 23F. Quan l’apertura començava a prendre 
forma i ja presentats públicament els partits polítics a 
Ontinyent, en presentar-se a les eleccions locals de 1979, 
molts teníem ja una activitat social, que enteníem en 
llibertat. El divendres dia 20 de febrer de 1981 presen-
tàrem als salons del hotel Pou Clar el nº 1 de la revista 
comarcal “Benicadell” -des del 1979 portàvem publicant 
ja “El Tendur”-, al dia següent, dissabte 21 acudíem, a 
un acte del Partit Comunista al teatre Echegaray atrets 

per la participació de ramón Tamames, i només 2 dies 
després presenciava a Valencia, on estudiava i residia 
entre setmana, el colp d’estat, sent testimoni de la presa 
per l’exèrcit de radio València, i veient posteriorment 
els carros de combat pel carrer. Visquérem una nit i uns 
dies on ens adonarem de la seua veritable magnitud, del 
valor de la llibertat i comprenguérem les raons de la por 
dels nostres pares i avis en nomenar la guerra i postgue-
rra.

 
• Després de la transició

sense cap mena de dubtes, el colp d’estat va ser un fre 
per l’apertura i el canvi de societat, i  des d’aleshores la 
transició es va anar tancant amb renúncies de llibertat, 
sense tocar estructures de poder que estaven assentades 
en l’estat espanyol des de segles. Vist amb la perspectiva 
del temps, pot ser amb més experiència, la societat ha-
guera pogut aprofitar el “fallit” colp d’estat per acabar 
de pressionar en sentit contrari i tallar d’arrel amb tota 
l’estructura polític-social heretada del franquisme. Ara, 
després de 35 anys, es confirma que aquella transició, 
en part tutelada i imposada, va tindre més d’adequació 
de formes per a poder coexistir en un context europeu 
democràtic, que un trencament amb les estructures de 
poder existent.  

A Ontinyent, ha passat el mateix, i s’ha passat de la 
dictadura a la democràcia, amb tanta naturalitat i pau 
social, que massa coses no han canviat. Que nombrosos 
noms de carrers porten noms de persones amb càrrecs 
en el franquisme, no es més que un signe d’eixa conti-
nuïtat, nòmina de noms de carrers que ajuntaments de-
mocràtics posteriors inclús han anat incrementant. I és 
que els valors socials dominants són els mateixos que 
abans de la transició. Les icones i festes religioses conti-
nuen sent el referent de la vida social d’Ontinyent. Baix 
aquest paraigües tot val. Certes institucions passaren 
de la dictadura per la transició a la democràcia amb els 
mateixos actors, i fins i tot com en una herència passen 
càrrecs de pares a fills. 

En tot cas la societat d’Ontinyent de 2015, ha canviat 
molt des de 1975, la indústria tèxtil s’ha reduït a mínims, 
el sector públic ha augmentat espectacularment, hi ha 3 
instituts, extensió universitària,  l’Ajuntament  és l’em-
presa local que més empleats té, i hem renovat  l’ajunta-
ment nou vegades amb eleccions democràtiques. Tenim 
mitjans de comunicació, això si, dependents econòmi-
cament de la publicitat i subvencions de les institucions 
públiques i semipúbliques. n
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Entrevista

Conxa Conca va ser una de les dones pio-
neres que al Barri de sant rafael d’Ontin-
yent van crear l’any 1977 una Associació 
de Veïns per atendre les necessitats del 
seu barri, tan oblidat per l’ajuntament. 

Aquelles dones van començar a reclamar per al barri 
una sèrie de serveis necessaris de caràcter sanitari, ur-
banístic, cultural, educatiu i lúdic. si no hi havia cine 
al barri, aquelles dones se’l muntaven amb un projector 
propi, si no hi havia sala de conferències, se la buscaven 
a l’escola i procuraven oferir als veïns interessants xarra-
des de metges, pedagogs, el que fera falta...  “els veïns 
van donar resposta a les necessitats més peremptòries 
dels xiquets, dels majors, substituint les institucions 
que ens tenien abandonats”. A base de visites contínues 
als governants locals vam aconseguir, per exemple, aug-
mentar els horaris del practicant, o solucions urbanísti-
ques urgents, semàfors, etc. I quan les entrevistes amb 
l’alcalde no eren de profit, es feien manifestacions da-
vant l’ajuntament. La pressió veïnal dels homes i de les 
dones del nostre barri era necessària.

L’Associació, formada inicialment per dones inde-
pendents i més tard per dones i homes, sobretot inde-
pendents però també militants de partits polítics, va 
continuar les seues tasques fins l’any 1985, ben entrat 
el nou règim democràtic. I és que els partits polítics 
locals només acceptaven alguna que altra informació 
a l’Associació de Veïns, però a l’hora de prendre deci-
sions que afectaven  al  barri, l’opinió del veïns ja no els 
importava tan. Diu Conxa Conca: “Els primers ajun-
taments democràtics  sí que van tindre en compte les 
Associacions de Veïns, però a poc a poc sembla que 
els molestàvem i tot. Ens vàrem sentir menyspreats 
per alguns regidors democràtics. L’excusa era moltes 
voltes tècnica i legalista, ens deien que s’havien de fer 
els projectes pels tècnics i que havien de reunir moltes 
condicions d’acord amb la legalització vigent que els 
veïns, deien, no coneixíem. Això va fer que ens avo-
rrírem de la nova situació. Donava la impressió que els 
partits polítics seguien les seues consignes partidistes 
i no atenien cap opinió nostra. Passat un temps aquest 
grup de gent que van iniciar la primera associació veï-
nal a Ontinyent van decidir tancar la associació i més 
endavant va ser un altre grup de gent els que van con-

tinuar amb l’associació de veïns. Però aquesta és una 
altra història”.

De la Transició diu Conxa Conca: “Hi havia aquells 
temps molta mobilització a Ontinyent, la gent desitjava 
el canvi. Al barri, tant els jóvens  com  les  associacions 
s’organitzaven en la parròquia i en el col·legi Rafael 
Juan  Vidal.  Les conferències de matís polític organit-
zades per la nostra l’Associació s’omplien de gent com 
mai. Totes aquelles activitats ens donaven molta satis-
facció als orga-
nitzadors, però 
per altra banda, 
amb tant d’es-
très, notàvem 
que estar sempre 
de comboi pel 
carrer, de reunió 
en reunió, allò 
comportava una 
certa falta d’as-
sistència a les 
nostres pròpies 
famílies, i a no-
saltres mateixes.

Això sí, el ba-
lanç és molt positiu, però crec que ací a Ontinyent el 
vincle entre partits polítics de l’ajuntament i les As-
sociacions no s’havia d’haver trencat. A nivell estatal 
es notava, i es nota encara, una desconnexió entre el 
govern i el poble. Allò ha provocat que fa quatre anys 
aparegueren les mobilitzacions del 15M, que a mi em 
va emocionar molt. La gent al carrer demanava co-
municació directa amb els polítics. Que ells baixen 
cap avall per a escoltar allò que diu la gent. És el que 
nosaltres demanàvem des de l’Associació, que els po-
lítics locals vingueren a l’Associació, sempre estàvem 
a l’ajuntament entrevistant-nos amb els regidors! Ara, 
almenys, sí que estan acudint alguns polítics a les as-
sociacions de veïns a escoltar les propostes per fer-les 
constar després en els seus programes electorals, però 
s’ha acabat, han fet uns programes preciosos però ja 
no tornen per l’associació fins quatre anys després. I 
estem igual com sempre, els polítics instal·lats en els 
ajuntaments d’esquenes a la ciutadania. n

         Transcripció d’una part de l’entrevista (el diàleg va ser més llarg): Ximo Urenya.
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“Els primers ajuntaments democràtics van tindre
en compte les AssOCIACIONs DE VEïNs”

Conxa Conca Vilapana
Primera Associació de Veïns d’Ontinyent
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Allà cap al final dels seixanta vaig vindre a viure a Ontinyent amb la família. Per 
sort ens vàrem instal·lar a un barri obrer, sant rafael, i de seguida em vaig adonar 
del moviment treballador que hi havia. Les ganes de canviar les coses allà era 
evident, i l’església donava suport a aquell moviment. Un suport sense que es 
notara massa perquè el Dictador encara estava viu i la guàrdia civil ben activa. Va 
ser uns anys després, el 73 o el 74, que un grup de dones del barri vàrem pensar 
que davant la situació que nosaltres veníem patint des de feia tant de temps calia 

fer alguna cosa. I ens plantejàrem que si volíem canviar aquelles circumstàncies que 
ens afectaven tan negativament a les dones calia associar-nos. I la decisió va ser la de 
crear l’Associació d’Ames de casa. Amb estatuts i objectius ben clars, formar, informar i 
dignificar el paper de la dona en la societat. Per a portar tot allò endavant necessitàvem 
un local, i el sol·licitàrem a l’Alcalde. Una entrevista cordial, un callar-se davant d’ell 
algunes reivindicacions que, per por, no calia explicitar, i una exposició clara d’unes 
necessitats de les dones que sabíem que compartiria... En definitiva, una reunió exitosa 
amb la que aconseguírem local: un lloc a Festers. Allà, cada vesprada de dissabte vaig 
tindre l’honor de co-dirigir durant dos anys una Associació de dones lluitadores que, 
abans i tot que començara la Transició, ja reivindicàvem els nostres drets. Uns drets que, 

malauradament, ens toca seguir reivindicant encara hui. 
En morir el Dictador dos anys després, esperàvem, dones i homes, que 

tot canviaria, de dalt a baix! Però si és veritat que algunes coses ho van 
fer per a bé, elegírem els nostres governants i votàrem una Constitució 
redactada per polítics de tots els colors. Una Constitució que, per a mi, 
contenia massa concessions per part de l’esquerra, massa indefinicions en 
alguns aspectes que han esdevingut una font de problemes fins ara mateix. 
Com a exemple, la ignorància dolosa dels fets històrics més recents, allò 
que en diem la memòria històrica; els perdedors de la guerra civil seguirien 
sent perdedors i ho són encara ara, 40 anys després; cap dret per a ells i, 
a sobre, l’obligació de callar la ràbia i el sofriment. Tot pel “bé de tots”, 
digueren aleshores. Tampoc aquella Constitució va definir com calia l’Estat 
de les Autonomies. Cap definició explícita del dret als seus propis orígens, 
història, cultura i llengua. Qui som els valencians? Encara que nosaltres 
ho tenim ben clar, cap representant polític nostre va defensar com calia els 
nostres símbols propis i autèntics, la nostra vertadera història amagada, 
la llengua catalana malbaratada, els mestres menyspreats, “catalanistes 

traidors!”, ens deien, per defensar la unitat del valencià i el català. 
Malauradament, el llegat no ha estat massa encoratjador per a la nostra joventut, 

tanmateix en conec que saben ben bé qui són, d’on vénen i on volen anar. I espere que el 
seu seny i la seua saviesa millore el present i el futur que ens espera. Ha arribat l’hora que 
la societat haja de fer una reflexió i replantejar-ho tot de nou: atendre les noves demandes, 
donar resposta a les exigències de la memòria històrica, reconéixer les coses que s’han fet 
mal... I si això vol dir que hem de fer una altra Transició, hi estic d’acord, fem-la ja! n
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“Si hem de fer una altra Transició, 
FEM-LA JA”!

Maria Delgado de Molina Amorós
Primera Presidenta de l’Associació d’Ames de Casa d’Ontinyent
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Entrevista

Luis Espí va estar nomenat 
Fill Adoptiu de la ciutat 
d’Ontinyent per molts 
mèrits. En l’acte de concessió 
d’aquella distinció, l’alcalde, 
Vicent requena, explicava els 

motius, “va ser un home conciliar abans del 
Concili i demòcrata abans de la democràcia”. 
El domicili urbà de Luis, en té un altre a 
la muntanya, és un pis normal d’Agullent 
amb les parets plenes de diplomes, 
títols, agraïments, pintures regalades i 
ceràmiques amb temes ontinyentines. No 
queda un pany de paret sense un record 
de l’Ontinyent que va convertir Luis en el seu poble 
predilecte. Després del seu nadiu, Agullent, és clar! 
Els armaris, plens també de records d’Ontinyent, però 
també africans, sud-americans, de Terra santa i de no sé 
quants llocs més. El valor de cada objecte de ceràmica, 
metàl·lic o de fusta no és només artístic, és sobretot 
sentimental. Cada objecte té la seua història i les seues 
persones que estimà i l’estimaren. 

Des de 1963 Luis Espí ha estat un rector ben especial 
en la història de la Transició a Ontinyent. El primer dia 
que es presentà en societat, en ocasió d’un acte d’aquells 
que ell defineix com a propis de l’etapa més negra del 
Nacional-Catolicisme, es quedà, impassible, de braços 
creuats, mentre les autoritats polítiques, religioses, de 
la Guàrdia Civil i el públic en general cantaven el Cara 
al sol braç en alt. Aquell primer dia ja va ser fitxat per 
l’inspector Isaac Barrios i malmirat per la gent d’ordre.

“Passar d’una dictadura a una democràcia, amb 
tots els defectes que es vulga, va estar molt important 
per als que vàrem viure el canvi. La Transició va ser 
molt ben rebuda per la gran majoria de les persones. 
De sobte va haver més llibertat per poder dir, opinar..., 
no tant per poder fer” . Ho diu Luis amb certa recança, 
però en definitiva mostra la seua acceptació de la 
manera com es va dur el canvi. “Crec que va ser una 
Transició acceptada per la gent”. Ha passat el temps 

i ara, amb tots els escandalosos fets dels polítics, tal 
volta s’ha desvirtuat aquella Transició que recordem 
amb una certa satisfacció. Al principi, recorde, la 
gent era més íntegra, també els polítics. Amb aquells 
polítics de centre, d’esquerre, no diré el mateix de la 
dreta, la gent se sentia a gust, segura. Ara es nota una 
relativa incomoditat en les persones, això que està 
passant és una demonització de la democràcia”. Ho diu 
i gestualitza l’afirmació amb un posat d’indignació. “Jo 
no he sigut mai un home de partit. He sigut sempre, 
això sí, un home amb una clara actitud cívica davant 
els esdeveniments polítics”. Arran de l’actitud cívica que 
diu que ha tingut sempre, li pregunte pel Papa Francesc, 
es riu, i mostra satisfacció pel canvi de tema. “El Papa 
Francisco havia d’haver vingut ja fa molt de temps”.  
Llança la resposta amb una convençuda rotunditat. 
“Francisco havia d’haver vingut després de Pau VI, 
el que va continuar el Concili Vaticà II que havia 
encetat Juan XXIII i el que li va donar una empenta 
que era necessària. Amb ell es pot dir que es produeix 
una autèntica transició en l’Església. Una transició 
eclesial paral·lela a la Transició política espanyola de 
què parlàvem, una època, la del Cardenal Tarancón, 
tan important per al canvi de la jerarquia eclesiàstica 
també. Després, Joan Pau II va desconnectar un poc 
de la realitat dels canvis que s’estaven produint.

seguim parlat de la Transició i ara ho fem des 

“La Transició va ser molt ben rebuda per la  
GrAN MAJOrIA DE LEs PErsONEs”

Luis Espí Albert
Rector de la Parròquia de Sant Rafael entre 1963 i 2011…
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d’Ontinyent estant, i Luis s’embala: 
“Ontinyent canvia evidentment 
amb la Transició, és una situació 
laboral diferent, tot el món té treball, 
augmenten  les  fàbriques, i  es  pro-
dueix una gran allau d’immigrants 
que vénen d’Andalusia, de Castella, 
de la Mancha, d’Extremadura...”. 
L’he d’interrompre necessàriament, 
atès que ell va ser rector del nou barri 
de sant rafael, quasi un nou poble, 
constituït majoritàriament per aquelles 
famílies nouvingudes a què Luis 
s’estava referint. “Sí, des d’un principi 
els meus parroquians eren, sobretot, 
immigrants. Un força de treball necessària per a 
satisfer les demandes de les noves indústries. Van 
aportar riquesa i nous valors”. Li pregunte pel procés 
d’integració d’aquells nouvinguts i no em deixa ni acabar 
de formular la qüestió. “No va ser gens fàcil la seua 
integració! I no perquè ells posaren els inconvenients, 
sinó per un cert rebuig evident de molts ontinyentins. 
Eren anomenats els ‘castellans’, els ‘forasters’, els del 
‘Barrio de Jaén’... Dir en aquell temps “el Barrio de 
Sant Rafel” era una manera despectiva d’anomenar 
una part del poble que tenien per diferent, ‘diferent’ 
per l’origen dels seus habitants. Vam passar realment 

una època molt roïna. La cosa va anar canviant a poc 
a poc i hui no hi ha diferències significatives, gràcies 
a Déu. Mira si han canviat les coses que actualment 
l’Arxipreste d’Ontinyent és el rector de Sant Rafel”.

Acabem parlat també de la crisi, i les seues 
repercussions, una d’elles el retorn de moltes persones 
immigrants als seus països d’origen pel problema de 
l’atur tan greu de la nostra ciutat. Ell es mostra optimista. 
“Sí, crec que les coses s’arreglaran. El món ha passat 
èpoques molt dures i sempre s’han trobat solucions 
als greus problemes. Per això tinc confiança en la 
humanitat, ho superarem. Ara bé, no crec en els que 
parlen ara mateix de ‘brotes verdes’ i que la crisi s’ha 
acabat, no. Mentre no baixe l’atur dels dos milions no 
es pot parlar de final de la crisi”.

L’entrevista va ser molt més llarga, el que queda escrit 
és només un curt extracte, però allò més important ha 
quedat escrit. Luis es queixa de les cames –i qui no a la 
seua edat?- però m’accepta que després d’haver caminat 
tant per mig món no podria esperar una altra cosa. 
Del que no es pot queixar gens és del cap, encara té tot 
el coneixement i ben despert. I diríem que se li nota 
també la satisfacció d’haver col·laborat dignament en la 
construcció d’un Ontinyent millor. n
(Entrevista realitzada per Ximo Urenya)                                                                        

La Transició a Ontinyent  /  setembre 2015                                                                                                                                    Luis espí aLBert



10

La Transició a Ontinyent  /  setembre 2015                                                                                                                                          JaiMe garCía

Al final del régimen anterior Ontinyent 
se encontraba bajo los efectos de la 
vigilancia política, como la mayoría 
de los pueblos o ciudades, casi todos 
nos conocíamos y sabíamos más o 
menos como pensábamos, pero en 

secreto. Teníamos la precaución por los tiempos de 
clandestinidad que corrían, pero era más grande la 
ilusión por cambiar las cosas y avanzar hacia la libertad 
de la que oíamos hablar, pero que no conocíamos. 
Desde el sindicato vertical ya nos dábamos a conocer 
las personas que trabajábamos por el bien común y nos 
distinguíamos de los que buscaban sólo protagonismo, 
salir a la palestra de la popularidad.

La transición para mí fue una comedia bien 
preparada y ensayada para hacer ver a la gente unos 
cuantos cambios que no existían en realidad. Apenas si 
se cambiaron los collares, pero los perros seguían siendo 
los mismos a nivel de todo el país. Para algunos puede 
que aquella transición les favoreciera, pero para la 
mayoría creo que no, seguimos con la dictadura de hace 
casi 80 años, y esto que algunos llaman DEMOCrACIA 
cada día se va recortando más. Aciertos los hubo, claro, 
pero solamente para los que prepararon el pastel y se lo 
comieron. Entreabrieron las ventanas, nos enseñaron la 
luz y, muy pronto volvió el miedo por los intentos de 
golpes de estado. Lo que ellos llamaban democracia no 
terminaba de hacerse mayor. No era una reforma lo que 
hacía falta, ni una transición, lo que hizo falta realmente 
fue una ruptura con el rÉGIMEN FrANQUIsTA y que 
empezaran por devolver todo lo robado por el fascismo 
a la rEPÚBLICA, sobre todo la LIBErTAD.

En Ontinyent se luchó mucho entonces por los 
derechos de los trabajadores. No se comprende por 
qué ahora se estén perdiendo esos derechos. Hubo una 
huelga del textil durante 9 días en abril de 1976. Todo el 
textil a nivel local y comarcal estuvo parado y la gente 
unida apoyando y reivindicando un salario un poco más 
digno. se llenó la plaza del Barranquet de trabajadores 
del textil y de otras profesiones, gente dando apoyo a 
los huelguistas que estaban pidiendo un aumento lineal 
para todos. La manifestación se realizó bajo la presión 

de la estricta vigilancia de los famosos grises. Mientras 
tanto recibíamos mensajes amenazadores de cierre de 
fábricas por parte de los empresarios.

He aprendido de esta transición que debe haber 
maneras y formas diferentes de hacer las cosas para que 
el resultado sea mejor y más útil para la mayoría. Por 
ejemplo, en EEUU un presidente no puede estar más de 
dos legislaturas en el poder, mientras que en España este 
régimen dura ya 80 años y un político puede estar toda 
la vida en el poder como si fuera su oficio, como el de 
un albañil o un tejedor. Luego pasa lo que está pasando, 
corrupción y más corrupción.Creo que los jóvenes no 
pueden estar muy satisfechos con este sistema político, 
ya que los condena a no poder estudiar, a la mayoría de 
ellos, a no tener un trabajo digno y una vida también 
digna que les permita poder formar un hogar, una 
familia, para poder vivir con dignidad. Además creo que 
la juventud se debe involucrar un poco más en los temas 
cotidianos porque nadie les va a regalar nada. sólo la 
lucha del día a día les hará conseguir lo que desean.

La inmensa mayoría diría hoy que NO a la transición, 
porque no cambió casi nada en provecho para la juventud. 
Tampoco nos benefició a los pensionistas. somos ya 
muchos los que tenemos unas pensiones de vergüenza. 
La crisis y las reformas las estamos padeciendo también 
nosotros; después de 40 o 50 años de estar cotizando 
no recibimos lo justo. Y para la juventud de ahora el 
mañana puede ser peor.

si la segunda transición, caso de haberla, tiene que 
ser igual que la primera, creo que no merece la pena. 
Ahora, con la experiencia pasada, creo que podría 

“Una segunda transición debería acabar con  
LAs ACTUALEs INJUsTICIAs”

Jaime García
Regidor de la ORT
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ser diferente y mucho mejor, y sobre todo se tendría 
que elegir bien a las personas que nos van a dirigir y 
gobernar. se tendrían que sentar unas buenas bases 
legales para evitar la INJUsTICIA que ahora tenemos.

Para terminar, quiero manifestar mi triste experiencia 
como concejal del ayuntamiento. Para mí fue como un 
viaje a lo desconocido: Tomé posesión de mi acta de 
concejal el día 5 de Febrero de 1981 y, rápidamente, 
llegó el 23F. Como también era miembro del comité 
de empresa, aquella noche fue muy mala para mí. 
Temí mucho por mi familia. Aquella fue la noche de 

los cuchillos largos, estuve junto a mis compañeros 
pendiente de las noticias. Eso sí, tuve la suerte de tener 
un gran maestro, mi padre. Él ya me había advertido de 
las cosas que podrían pasar. Después pensé si valía la 
pena correr todos aquellos riesgos y los sacrificios, y no 
dedicar el tiempo necesario a la familia y los hijos, sin 
embargo, no me arrepiento de lo que hice, y creo que 
hasta puede que lo volviera hacer. Todo aquel esfuerzo 
tiene hoy su recompensa.

Esta es mi modesta opinión de aquella mala 
TrANsICIÓN. n

ac
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Tratar de la Transición en primer lugar 
requiere concretar de qué periodo 
cronológico estamos hablando. En un 
sentido estricto el periodo va desde la 
muerte de Franco hasta la publicación 
en 1978 de la Constitución española. 

Ahora bien, se puede, y se debe a mi entender, señalar 
un periodo más amplio: el que va desde 1973, fecha del 
asesinato de Carrero Blanco a 1982 fecha de la subida al 
poder del Partido socialista, prueba de fuego para la real 
instauración de la democracia en España.

Y me decanto por el periodo más amplio porque en 
definitiva la Transición, no fue algo que surgiera “de 
repente” con la muerte de Franco, sino que tuvo un 
tiempo, llamémosle de preparación. Desde la década de 
1960,(el llamado por Franco “contubernio de Munich”, 
las revueltas estudiantiles) comenzó a surgir en España 
un ambiente, cada vez más generalizado, contra tal 
estado de cosas. Poco a poco y sobre todo a partir de 
1973, los demócratas españoles fueron organizándose 
y comenzaron a salir de la clandestinidad (Junta 
Democrática, Plataforma Democrática...)) hostigando 
al régimen y preparando el cambio, que culminó, 
ya muerto Franco, con la llegada al poder de Adolfo 
suárez con la disolución de las Cortes franquistas, 
legalización de los partidos políticos, incluido el 
comunista, convocatoria de elecciones y aprobación de 
la Constitución de 1978.

¿Quiere decirse que la transición fue solamente 
una involución del propio régimen franquista?.. En 
absoluto y más bien al contrario: si no hubiera existido 
la presión de las fuerzas democráticas, posiblemente el 
régimen hubiera continuado con un mero “lavado de 
cara” durante bastante tiempo.

¿Y qué fue en realidad la transición? Alguien la 
ha calificado como “un pacto de no agresión”. Y 
posiblemente esté acertada la definición. Pero así y 
todo, a mi entender supuso algo más: superación de 
un momento muy delicado por la vía del diálogo y el 
pacto. Todos entendieron que el régimen de Franco, 
desaparecido éste, era totalmente insostenible y que 

había que modificarlo entrando en una democracia 
equiparable a la de los países de nuestro entorno. Y, lo 
que es más importante, se logró sin el “ruido de sables” 
a que tan acostumbrados estábamos los españoles con 
anterioridad. Otra cosa es que no fuera “perfecta”, pero 
hay que estar al momento en que se produjo y reconocer 
que con ella, con esos acuerdos y pactos, entramos en 
la democracia. Que ahora, cuarenta años más tarde sea 
momento para efectuar las modificaciones que sean 
pertinentes, no es óbice para reconocer que en aquel 
tiempo se efectuó una gran labor.

Aterricemos, ¿Cómo se vivió la transición en 
nuestro pueblo? Evidentemente se participó de todas 
las actuaciones señaladas anteriormente para el país 
en general, aunque para mí, en un principio fue más 
a escala sindical, que a escala política, al menos en sus 
manifestaciones exteriores. Políticamente, solo se vio 
realmente movimiento a raíz de la convocatoria de 
elecciones que fue cuando se perfilaron los partidos 
políticos. Y con un resultado realmente sorprendente. 
Desde un principio en Ontinyent, se constituyó un 
Ayuntamiento de izquierdas, con la Alcaldía para el 
representante del PsOE, rafael Tortosa Vañó, y en 
realidad no pasó nada alarmante. Lo mejor, que desde 
un principio nos acostumbramos a vivir en democracia 
y respetar la decisión popular en las urnas.

Y, respecto a las Fiestas, que es concretamente mi 
cometido en esta reseña, manifestar que también se 
adaptaron a las circunstancias, al menos aquellas de 
las que puedo hablar con conocimiento de causa, las 

“Desde un principio nos acostumbramos a vivir en
DEMOCrACIA EN ONTINYENT”

Vicente Gil
Presidente de la Societat de Festers durante la Transición
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de Moros y Cristianos. El entonces Presidente de la 
sociedad de Festeros, Emilio reig, pronto vio que las 
cosas habían cambiado y que por tanto la sociedad debía 
evolucionar, y en el año 1979, encargó a quien suscribe 
junto con Francisco Martínez Abellán, la redacción 
de unos nuevos Estatutos de la sociedad de Festeros. 
Estatutos que se aprobaron en 1980 y de los que se han 
de destacar dos extremos:

El primero, referente a la consideración de la mujer. 
Hasta entonces, según los Estatutos de la sociedad, 
la mujer no podía ser socio de Festeros. La redacción 
existente solo contemplaba dicha condición “al varón 
mayor de edad”. se cambió “varón por persona” Fue 
el primer paso que luego propició el que las mujeres 
pudieran salir a Fiestas.

Y, el segundo, la modificación de la composición 
de la Junta Directiva de la sociedad. Había que 
democratizarla, Hasta entonces solo se previa la 
nominación de un Presidente y éste era quien 
nombraba a todos los componentes de la directiva. Con 
la modificación se introduce a los representantes de 
las Comparsas. Cada Comparsa designa, libremente y 
según su sistema de funcionamiento, a un representante 
en la Junta Directiva de Festeros, y su nombramiento o 
su destitución no depende del Presidente de la sociedad, 
sino de la Comparsa que lo ha designado, con lo que 
tiene plena libertad en el ejercicio de su cargo y no se 
debe al Presidente. La Junta se completa con una serie 
de miembros de designación directa del Presidente (no 
se puede dejar a un Presidente solo sin personal de su 
confianza), pero de forma que éstos no constituyen 
mayoría.

Luego, en 1981, me encontré en la tesitura de tener 
que poner en práctica los nuevos Estatutos como 
Presidente. Era un verdadero reto y tengo que decir 
que resultó toda una sorpresa positiva. Muchos de los 
componentes de aquella Junta continúan en la actualidad 
siendo un referente en la Fiesta. Fue una época de 
cambios justificados no por el mero cambio sino por la 
necesidad de involucrar a la gente en la Fiesta. Así, se 
empezó a dignificar las Embajadas responsabilizando en 
ellas a los festeros, mediante el hecho de que fueran los 
Embajadores de cada año los que las recitaran.

Igualmente se instauró el que el Pregón de Fiestas, 
fuera realizado por personas de la localidad (que 
haberlas con aptitud para ello había y hasta el presente 
no han fallado).

Y, por último, destacar, la normalización de las 
relaciones de nuestra Fiesta con la UNDEF, que por las 
razones que fueran estaban bastante deterioradas, lo 
que nos permitió en 1982 y con el apoyo impagable del 
“Mestre” José María Ferrero, (que mantenía activamente 
su relación con la UNDEF), que en una reunión de dicha 
Institución en Petrer, a la que asistimos el Presidente, 
Juan Miguel Insa Borrell como secretario y el propio 
José María Ferrero, solicitáramos, y se nos concediera, 
que Ontinyent organizara el II Congreso Nacional de 
Fiestas de Moros y Cristianos. Todo ello debido a que las 
modificaciones a que antes hemos aludido, produjeron 
una verdadera y real involucración de los festeros en 
la Fiesta, ya que sin esa base el Congreso no hubiera 
podido realizarse. n

La Transició a Ontinyent  /  setembre 2015                                                                                                                                            ViCente giL
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1975. 

El general mor al llit. Ha portat amb 
guant de ferro brut de sang els 
designis del país i els seus hereus 
saben que el règim està esgotat. s’ha 
esgotat amb el militar sanguinari i 
alguna cosa caldrà fer perquè semble 

que canvie però sense perdre els nivells d’influència 
que tenen. Però no saben quin és el millor camí. El 
país es troba en una cruïlla. 

   Totes les parts estan d’acord. Alguna cosa cal fer 
perquè l’Estat espanyol no siga diferent i deixe de ser 
una dictadura per convertir-se en una democràcia. 
La societat, els treballadors, els estudiants, 
l’Església, els sindicats clandestins, els partits 
polítics clandestins, fins i tot els afectes al règim i 
part de l’estament militar. Cadascun en els mesos 
i anys posteriors tractarà d’arrossegar parcel·les 
d’influència que els coloque en la millor disposició 
en el nou règim que s’albira. L’anomenada transició 
política no va ser ni bona ni dolenta, ni idíl·lica ni 
nefasta: va ser el que va poder ser en la improvisació 
del dia a dia i tenint en compte les circumstàncies 
canviants. Potser sí que va tindre un executor que, 
donada la situació, va arribar més lluny del que 
hagueren arribat la majoria dels protagonistes. Eixe 
actor va ser Adolfo suárez González. I no és possible 
saber, si anys passats, va ser bo o 
dolent que arribara més lluny del 
que calia imaginar en un primer 
moment. Perquè la memòria diu 
que havia sigut agosarat i valent, 
va convertir la transició política 
en exemplar, en inamovible, en un 
tòtem. I així segueix a hores d’ara. 

   Encara sort relativa la que es va 
tindre a nivell de l’Estat espanyol 
amb un protagonista que sí que va 
entendre el devenir polític i que va 
triar els representants idonis per 
portar a cap la transició, perquè 

canviara solament allò just. Una sort que no es va 
veure reflectida al País Valencià. Dissortadament, ací 
ensopegàrem amb els polítics més negats, immorals 
i immobilistes del panorama espanyol. Noms con 
Fernando Abril Martorell, Manuel Broseta, Enrique 
Monsonís, o el mateix Emilio Attard, per un costat, 
i Juan Lerma o Felipe Guardiola, per l’altra banda, 
esdevenen per ells mateixos, tots junts i per separat, 
un càncer terrible per al poble valencià. Una malaltia 
de la qual encara pateix els seus efectes devastadors. 
La dreta, òrfena d’oferir propostes i idees i, veient 
que la ciutadania es decanta majoritàriament 
per l’esquerra en les eleccions, decideix agitar el 
fantasma del catalanisme/anticatalanisme. Tot el 
ideari polític de la dreta valenciana es inventar-
se un enemic i, el poble, innocent i ignorant, s’ho 
creu majoritàriament. Veient la UCD com el PsOE 
s’aixeca a cada cop que demanen alguna cosa, 
aconsegueixen marcar els temps de la política, 
dividir els valencians, i que la bandera, l’himne 
i el nom siguen els que ells volen. Aleshores, no 
poden dir-se regne de València, perquè Espanya 
és un regne, el nom més lògic és País Valencià, 
però engrandits pels minúsculs i pusil·lànimes 
Lerma, Guardiola i tot el PsOE barraqueta, acaben 
imposant un nom tan anacrònic com Comunitat 
Valenciana. Fins i tot, Emilio Attard —qui és 

Transició política,
NI MODÈLICA NI NEFAsTA

Guillem Llin
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qui idea el nom—, anys passats, en un entrevista 
publicada al setmanari El Temps, renegarà d’aquest 
nom.

A nivell local les coses no són fàcils. En el poble 
de la caspa on mai passa res, Vicente Gironés Mora, 
l’alcalde més carismàtic i populista del franquisme, 
mor abans que el dictador, en març de 1975. Per 
substituir-lo, el governador civil tria roberto Belda 
revert, home del règim, però que sap moure’s i 
no quedar-se anquilosat en el passat canviant una 
vegada extingit el dictador. si un mira solament 
els telegrames que envia a Govern Civil se n’adona 
que l’home comprén ben bé el temps que la societat 
ontinyentina —i amb ella tota la societat de l’estat— 
està vivint.

Però Belda dimiteix el 31 de març de 1977, 
setmanes després de la substitució de Manuel 
Monzó al capdavant de la secretaria General del 
Govern Civil. A més a més, l’alcoià Enrique Oltra 
Moltó no està ja de governador. Així les coses, Belda 
no té cap compromís personal per seguir i opta per 
tirar la tovallola. Encara no fa quatre mesos que la 
ciutadania ha votat massivament que vol un canvi 
polític en el referèndum de la Llei per a la reforma 

Política, falten poc dies per a la setmana santa en 
la que suárez donarà un colp d’efecte en legalitzar el 
Partido Comunista i estem a dos mesos i mig de les 
eleccions generals del 15 de juny de 1977.

En aquest context absolutament vertiginós 
entra d’alcalde Antonio serna Gil. Un altre home 
del règim i que no té bona premsa. Però, com va 
fer Belda? sap interpretar el paper transitori que 
li pertoca viure d’alcalde i estar a l’alçada de les 
circumstàncies. A l’endemà de ser nomenat, l’1 
d’abril, el govern de l’Estat suprimeix la secretaria 
General del Movimiento mitjançant un Decret-Llei. 
Al cap d’uns dies, l’executiu ordena retirar de les 
institucions públiques el jou i les fletxes dels edificis 
del Movimiento. La casa del Comte de Torrefiel, 
que ha estat ocupada per Falange Española i la 
Jefatura Local del Movimiento, passa a ser de 
titularitat municipal. Els símbols falangistes de la 
façana son retirats de la nit al dia, cosa que els més 
addictes al vell règim imputen el fet a una alcaldada 
de serna. Però serna s’ha limitat a complir la llei. 
Un altre fet destacable del temps final d’una època 
és la col·laboració popular absoluta amb què es va 
trobar el primer ajuntament democràtic. n
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“Els sindicats van aconseguir el despertar de 
LA CONsCIÈNCIA DE CLAssE”

José Llinares Tortosa
Sindicalista

Per a  parlar del moviment sindical en l'època de 
la transició, hi ha dues coses que no puc obviar 
ja que formen la part més important de la meua 
implicació en el món del sindicalisme: una, la 
necessitat de remuntar-me a èpoques anteriors 

a la transició i l'altra haver de parlar de l'experiència sindi-
cal, a través de la meua militància en el sindicat UsO.

Allà pels anys 60 el sindicat vertical de l'època vivia els 
seus millors temps quant a tenir el control total del movi-
ment sindical, format majoritàriament pels representants 
dels treballadors que llavors es deien Enllaços sindicals i 
el cos directiu, representat per funcionaris nomenats pel 
règim i que per tant, obeïen les ordres que emanaven del 
mateix. En aquell temps seria quan vaig començar a tenir 
contacte amb aquell sindicat, ja que començava a despertar 
i a sentir-me orgullós de pertànyer i ser un membre de la 
classe obrera que, sent jo un jove de 21 anys, ja veia cla-
rament els problemes que teníem els treballadors. Tot açò 
va fer en mi encuriosir i fer un pas avant per a entrar en 
contacte amb el sindicat vertical.

Bona part de la meua joventut la vaig passar en una 
empresa tèxtil, Viuda de Tortosa. La meua categoria pro-
fessional era de teixidor. Va ser en la mateixa empresa on 
vaig tenir els meus primers contactes amb el món sindi-
cal, a través de l’“enllaç” de l'empresa, al que contínuament 
li preguntava per les reunions que feien en la C.N. s. (La 
“*Cens” que els treballadors denominàvem al sindicat ver-
tical). Tant m'atreia el tema, que al final vaig decidir, prèvia 
consulta a aquell “enllaç sindical”, assistir a les reunions 
que es feien al sindicat. El meu interès era saber com els 
representants dels treballadors de les fàbriques, planteja-
ven els problemes que teníem en el sector tèxtil i, acom-
panyat per ell, vaig poder assabentar-me i viure la primera 
de les reunions sindicals on, en teoria, s'havien de solu-
cionar els problemes dels treballadors i les relacions amb 
els empresaris. recorde sentir-me impressionat en veure 
com els representants dels treballadors exposaven els seus 
problemes, discutien i tractaven de donar-los una solució 
satisfactòria. Tot aquest moviment estava sent un desco-
briment per a mi, ja que ho vivia per primera vegada en 
la meua vida i, a més, amb molta passió i atenció, fins al 
punt que de nou van arribar les eleccions sindicals i tots 
els companys de treball em votaren en majoria, sense tenir 
validesa la votació ja que en aquell temps no podien ser 
votats els menors de 23 anys.

El Moviment Sindical i la Transició

Jo continuava amb el meu desenvolupament de cons-
ciència de classe i reivindicatiu, a l'espera de poder presen-
tar-me de nou quan tinguera l'edat, la qual cosa va ocórrer 
en les següents eleccions, quan vaig eixir triat com a “en-
llaç” dels treballadors de l'empresa en la qual treballava i, a 
més, vaig decidir fer un pas avant i em vaig presentar a la 
Junta social que representava a tots els treballadors i treba-
lladores del tèxtil d'Ontinyent. I també vaig estar triat per 
a la Junta. Vaig passar posteriorment a formar part com a 
vocal provincial i president provincial del grup de fibres de 
recuperació i ram d'aigua, que era com es denominava el 
grup tèxtil al que pertanyíem. Amb posterioritat, vaig ser 
triat vocal nacional del grup.

En aquest temps, en el qual la UsO (Unió sindical Obre-
ra) ja era un sindicat en la clandestinitat, vaig començar a 
tenir els primers contactes amb membres del mateix que 
des d'altres poblacions van contactar amb un grup de per-
sones a Ontinyent per a iniciar el procés de la creació del 
sindicat, al qual ens afiliàrem i començàrem a actuar. Les 
reunions eren clandestines, cada vegada en un lloc diferent 
per a evitar ser controlats, ja que les lleis d'aquells anys no 
permetien cap tipus de reunió. Nosaltres debatíem en elles 
els problemes i les estratègies que havíem de portar dins 
del sindicat vertical (oficial i únic). En aquest grup teníem 
representants de diferents empreses de la ciutat: Paduana, 
Ind. reunides Jordá, Vte. Tortosa, Tortosa i Delgado… i 
unes altres de les quals a poc a poc van anar incorporant 
els seus representants.
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La UsO es crea a Espanya a fina'ls dels anys 50 i prin-
cipi dels seixanta, fruit de la reflexió de diversos dirigents 
obrers, procedents d'Astúries, Euskadi, Madrid i Andalu-
sia. Aquell moviment no va sorgir de la nit al dia, sinó que 
va anar configurant-se a partir de les vagues i la repressió 
de la que era objecte la classe treballadora. Pràcticament 
coincidint el seu naixement amb CC.OO., sent durant di-
versos anys les dues úniques organitzacions sindicals ac-
tuant en la clandestinitat. 

A Ontinyent, uns anys més tard, en 1964 naix , amb 
l'arribada d'uns companys d'altres poblacions, entre ells 
Paco resurrecció i Benedicto, que ens parlen de la neces-
sitat d'organitzar-nos en un vertader sindicat de classe, no 
depenent de cap partit polític, sinó un sindicat lliure, as-
sembleari i autogestionari, plantejament i contingut que al 
nostre grup en el qual participaven entre altres, salvador 
Blanco, J. Antonio Belda, José ríos i alguns altres. Allò ens 
semblava molt interessant. En aquesta organització de clas-
se, vèiem clarament l'oportunitat de dur a terme la lluita 
obrera, fonamentalment en la negociació dels convenis 
col·lectius, destacant que a Ontinyent la indústria tèxtil te-
nia en aquella època un pes important, com també en tota 
la comarca. Els primers convenis que es van negociar amb 
la nostra participació eren d'àmbit provincial i la nostra 
lluita sindical va ser aconseguir que l'àmbit fóra estatal per 
a així aconseguir més força dels treballadors i poder restar 
poder a la patronal. Passat un temps aquest objectiu s'havia 
aconseguit i passàrem la negociació d'Ontinyent i Valèn-
cia, a Madrid, tenint vigència en tots els pobles i ciutats on 
hi havia empreses de fibres de recuperació i ram d'aigua. Es 
van aconseguir moltes millores laborals i es van elevar els 
salaris al nivell dels millors convenis d’Espanya. En aquesta 
època, també es van aconseguir els 30 dies de vacances i 
l'augment de les pagues extraordinàries, com també la jor-
nada laboral de 40 hores, permisos retribuïts, etc.

A la mort de Franco, i una vegada aprovada la Consti-
tució, es legalitzaren els partits polítics. Al llarg de 1976 la 
pressió dels treballadors no va parar en tot l’estat, i es van 
produir les majors mobilitzacions conegudes fins alesho-
res. La classe obrera pressionava unitàriament i, per açò, 
es va formar la Coordinadora d'Organitzacions sindicals 
(COs) formada per CC.OO., U.s.O. i UGT al setembre de 
1976. El 27 d'abril de 1977 són legalitzats els sindicats i el 
25 de Juny de 1977, es presenta a Ontinyent la UsO. L'acte 
es va celebrar a la vesprada, a l'Estadi Municipal El Claria-
no, amb un gran nombre d'assistents que omplien pràcti-
cament tota la zona de tribunes. Va ser presentat per Juan 
Gil i José Llinares va exposar la situació del sector tèxtil. 
Hi van assistir Nicolás David, secretari d'implantació, i 
Toni Martínez, membre de l'Executiva. A partir d'aquesta 
presentació a Ontinyent, el sindicat va començar a acollir 
centenars i centenars de treballadors que s'afiliaven. Igual-
ment va ocórrer a Bocairent per les mateixes dates i pos-
teriorment a diverses poblacions de la comarca on es va 
anar oferint als treballadors l'ajuda del sindicat com a mitjà 
per a solucionar els seus problemes laborals i millorar la 

qualitat de les condicions en els centres de treball. En poc 
temps, a Ontinyent, el sindicat comptava amb 2000 afiliats, 
havent de dotar-se d'infraestructura i personal per a donar 
cobertura i assessorament jurídic i laboral als problemes 
dels treballadors.

La relació entre els sindicats era aleshores normal, la 
necessària, especialment davant els problemes locals i en 
la negociació dels diferents convenis. sí és cert que en un 
principi i per haver tingut contactes en la clandestinitat, 
teníem una relació més fluïda amb CCOO, ja que UGT 
apareix un poc més tard i amb menys afiliats. La UGT a 
poc a poc va anar augmentant, sobretot per l'aparició del 
Partit socialista. Cal dir que a Ontinyent, per part dels tres 
sindicats, es va aconseguir en ocasions la unitat d'acció, on 
tots junts arribàvem a acords puntuals, sobretot en la ne-
gociació de convenis.

L'aparició i consolidació dels sindicats de classe i la uni-
tat dels mateixos, van aconseguir en tota la Vall d'Albaida 
i també a l'Alcoià, no solament millores laborals sinó tam-
bé i molt més important, el despertar de la consciència de 
classe. Era el final d'una època en què algunes empreses 
pressionaven als seus treballadors perquè no participaren 
en concentracions o vagues i, fins i tot, que no s'afiliaren a 
sindicats, rebent la resposta negativa, valenta i decidida en 
aquells temps de canvi. Des de la meua opinió, va ser una 
època molt dura per als quals entrem en la lluita pel canvi 
i també va ser en aquell moment el despertar de la classe 
treballadora. n
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A l’estat espanyol, a principis de la dècada 
dels setanta és palpava una època de 
canvi, causada d’una banda, pels nous 
aires que venien d’Europa, la revolució 
cultural del Maig Francés, l’avanç de 

la socialdemocràcia, els models nous d’educació, la 
influència de l’incipient turisme, el cinema, la llibertat 
sexual…, i d’altra banda, ací, apareixia una classe mitja 
necessitada de canvis, la força emergent, encara que 
clandestina, de les organitzacions polítiques i sindicals, 
el paper dels estudiants universitaris, la cançó protesta 
i el moviment de la “Nova Cançó”, la pròpia església 
de base, els cine-clubs i el teatre estable independent, 
la premsa compromesa (Cuadernos para el Diálogo, 
El Mundo Obrero, el diario Madrid, El Papus, El País), 
La Clave en la 2 de TVE, tots estos actius lluitaven per 
conquerir els drets i llibertats que ens havien negat des 
del colp d’estat que va acabar amb la segona república.

A Ontinyent, igual que a moltes ciutats mitjanes, ja des 
dels anys seixanta, també es donaren les circumstàncies 
precises i els esdeveniments concrets, protagonitzats 

per diferents col·lectius progressistes i molt actius, que 
malgrat la censura local, vivien amb inquietud i intensitat 
aquella època de transició (els divendres culturals al 
teatre Echegaray, el  teatre estable independent, la JOC, 
el Club Jove, El Cine Club Utiye, l’Auca-teatre, revistes 
com ‘Gorg’, el Tendur,  Benicadell...). Van ser anys 
difícils però, esperançadors, d’il·lusions compartides, 
i de canvis a tots els nivells, i que va merèixer la pena 
viure. 

I no podia ser menys en l’àmbit de l’ensenyament 
públic. Veníem d’una escola amb fortes mancances 
de tot tipus, un aprenentatge autoritari, alliçonador 
i paternalista, on la memòria era més important que 
l’anàlisi crític de la realitat, on la instrucció era valorada 
més que la formació integral de la persona, basada en 
la “Formación del Espíritu Nacional”. Ens contaven 
una història totalment partidista dels guanyadors, ens 
negaven la llengua, dret inalienable d’un poble, res a 
veure en el model del sistema d’ensenyament públic, 
gratuït, laic i universal que va implantar la segona 
república. recordant a raimon, “La nit, que llarga que 
és la nostra nit”.   

“...des de fa més de vint anys hem anat enrere a
l’ensenyament públic”

Montxo Martínez i Boscà. 
Mestre jubilat

Fem Memòria: “L’escola que volíem”
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En 1970 ix la primera Llei General d’Educació de 
Villar Palasí, la qual va promulgar l’educació obligatòria 
fins al 14 anys, basant-se en el principi d’igualtat 
d’oportunitats. També es demanava millor preparació 
pels futurs mestres que devien de fer batxillerat superior 
o preuniversitari, per aconseguir la titulació de professor 
d’EGB en les Escoles Normals de Magisteri. Esta llei va 
suposar una modernització de l’educació però, que patia 
intrínsecament de democràcia. Encara que, fins al 1976, 
el professorat  per a poder impartir classe devia jurar 
la “Ley de Principios del Movimiento Nacional”. Ara 
bé, a partir del 20 de novembre de 1975, dia, en què va 
tombar l’estaca i ens sentirem més alliberats, els símbols 
de l’anterior règim van anar desapareixent de forma 
natural, així com alguns crucifixos de les aules. Però els 
nous currículums, les noves metodologies, la utilització 
de recursos audiovisuals i un professorat entregat, 
afavoririen avanços en l’educació. Després vindrien els 
cursos de formació de valencià “Carles salvador” i els 
de l’ICE.  

En 1976, un bon grapat de mestres d’Ontinyent 
aprofitant el moviment de vagues en la ciutat, van 
començar a mobilitzar-se per demanar la negociació 
col·lectiva, la legalització sindical, la creació de nous 
centres, millores salarials, participació democràtica als 
centres..., i en curs 1977-78 van fer una vaga indefinida, 
canalitzada a través de la Coordinadora Comarcal de 
Mestres de la Vall d’Albaida, un moviment assembleari, 
que aleshores, estava escampant-se per quasi totes 

les comarques del País, i que va donar pas a la creació 
del sATE (sindicat Assembleari de Treballadors de 
l’Ensenyament), i posteriorment, en 1979, es crea 
la Federació sTEPV, amb la seua revista All-i-Oli. 
Aleshores ja fèiem nostres les paraules del cantant 
xativí, “D’un temps que ja és un poc nostre, d’un país que 
ja anem fent”.

En esta anàlisi sobre la transició a la nostra ciutat, 
el grup encarregat d’esta publicació ens demana que 
expliquem situacions viscudes en aquella època, perquè 
queden en la memòria col·lectiva. Doncs bé, al barri 
de sant rafel, barri en ple desenvolupament, obert, 
acollidor i obrer, final de ruta de molts nouvinguts i 
ara plenament valencians, en la dècada dels setanta, 
el problema més greu que tenia aleshores el barri era 
la massificació del col·legi rafael Juan Vidal, donat 
el fort creixement demogràfic. Era necessari, doncs, 
la construcció d’un nou centre educatiu, i aquella 
reivindicació la va abanderar l’Associació de Pares del 
CP rafael Juan Vidal, junt a la recent creada Associació 
de Veïns de sant rafel i el claustre de professors. Tots 
plegats, colze a colze, aprofitant que anaven a celebrar-se 
el 3 d’ abril de 1979 les primeres eleccions municipals, 
van organitzar junt a l’Associació de Veïns de sant rafel, 
una taula rodona en la que estaven present els caps de 
llista de les sis candidatures que es presentaven, i una 
de les propostes a la que es van comprometre era la de 
construir, el més aviat possible, un nou col·legi, el futur 
“C.N. Buenavista” (aleshores així s’anomenava), i que 
s’ompliria de vida i soroll a primers d’octubre de 1979.

Clar, allò primer que ens vam plantejar el nou claustre 
era quin projecte d’escola volíem i a quins alumnes 
anava adreçada la nostra llavor. El que sí teníem clar 
era que volíem una direcció col·legiada i un Consell de 
Direcció paritari -així s’anomenava a l’actual Consell 
Escolar- i per tant, que comptara amb el mateix nombre 
de representants de pares i mares, alumnes i mestres. La 
nova llei d’educació, la LODE, ens va tallar les nostres 
pretensions de representació equitativa. Entre els tres 
estaments es va consensuar el reglament de règim 
Intern. En el seu preàmbul quedava reflectit l’escola 
que volíem: gestió democràtica, participació activa dels 
alumnes, dels pares i del personal no docent, educar per 
a la llibertat responsable, inserir el centre en la realitat 
del seu entorn, potenciar en actituds i valors, fomentar 
l’esperit crític, règim de coeducació, integradora...

Un altre tret important va ser que el Bonavista fóra 
una escola d’ensenyament en valencià i arrelada al seu 
medi, a les seues tradicions i la seua cultura. Després 
d’uns anys i molts entrebancs, l’administració va aprovar 
el programa d’ensenyament en valencià l’any 1984. 
Cal dir que vam tindre com a referent el col·legi “La 
Gavina”, l’Associació de Mestres rosa sensat, el centre 
de Barx (la safor) i, com no, del col·legi Lluí Vives, 
que ja havia encetat el programa l’any anterior. A més, 
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alguns companys i companyes assistíem a les Escoles 
d’Estiu de Gandia o Oliva per tal d’anar renovant-se 
pedagògicament. També s’elaborava material didàctic 
com és el cas del grup Balarma: el llibre La Vall d’Albaida, 
la maqueta de La Vall... Després de la intentona del 
colp del 23-F de 1981, sens dubte, els mestres ens 
encoratjarem més si cap per l’escola. En 1982 s’aprova el 
Estatut de Autonomia, i l’any següent es va promulgar la 
Llei d Ús i Ensenyament del Valencià.  

Els alumnes que han passat per les aules del Bonavista, 
han sigut protagonistes, de com el col·legi ha estat obert 
i participatiu al barri i al poble, col·laborant, ja fora 
plantant arbres o muntant tallers, en diferents solars 
perquè l’Ajuntament els convertira en parcs o zones 
verdes (futur Parc de sant rafel), o bé, celebrant el 9 
d’Octubre de 1980 amb unes ambaixades a la Casa Vella 
de sant rafel i traient els antics “Cabets d’Ontinyent”. 
Des del primer curs 1979-80 fins avui s’han celebrat les 
setmanes Infantils, la fireta, el Dia de la Pau, el Dia de 
la Dona, Carnestoltes, les mostres de teatre organitzades 
pel grup Auca a la Casa de Cultura en Martínez Valls, 
l’escoleta de danses, la participació en el Corpus i la 
Puríssima amb el “ball de la veta” i “el ball dels arquets”, 
publicació de revistes... I com no, les xarrades-col·loquis 
de l’Escola de Pares que organitzava l’AMPA. El col·legi, 

entre altres centres, va fer possible junt a altres centres, 
el naixement de la Coordinadora de la Vall d’Albaida per 
la Defensa i Ús del Valencià, i com moltes altres escoles 
ha estat present en totes les Trobades, des d’aquella 
primera de 1988 a la Glorieta. Este model d’escola, era 
compartit per col·legis com el ja anomenat Lluís Vives, 
pel C.P. rafael Juan Vidal i per moltes altres escoles i 
escoletes de la Vall d’Albaida i del País.

I quina és la situació actual en què es troba l’educació 
al País Valencià? Cal dir en opinió de molts valencians 
i valencianes, entre ells el nou Conseller d’Educació 
Vicent Marzà, que des de fa més de vint anys hem anat 
enrere a l’ensenyament públic: en infraestructures, en 
supressions d’unitats, augment de ràtio, reducció de 
plantilles, supressió de beques, modificació de calendari, 
horaris de classe reduïts...(de tot açò podem donar fe 
els cinc últims regidors de d’educació d’Ontinyent). I 
ara, el desgavell del ministre Wert i la seua LOMCE, 
llei gens consensuada i molt contestada pels agents 
de la comunitat educativa, i que segurament ja té data 
de caducitat. Moltes conquestes del món educatiu les 
hem perdut i ha sigut necessari de nou mobilitzar-se 
en Plataformes en Defensa de l’Ensenyament Públic i 
eixir al carrer. Però no cal perdre l’esperança, i com diu 
el poeta, “Quan creus que ja s’acaba, torna a començar”. 
sembla que amb les noves línies que s’han marcat des 
de la nova Conselleria d’Educació, i amb unes i uns 
mestres més dignificats, compromesos i apassionats, poc 
a poc sabran trobar noves sendes, i podrem gaudir d’una 
millora de la qualitat educativa. 

Per acabar, fa uns dies un exalumne de l’institut, em 
comentava que havia acabat la carrera de magisteri, i 
que tenia moltes ganes d’exercir com a mestre per poder 
transmetre als seus alumnes els valors, les actituds i 
l’estima per la llengua que li havia ensenyat la seu mestra 
Empar Granell. n
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s’ha parlat i s’ha escrit i s’ha especulat molt 
sobre això de ‘la transició’ (o simplement 
s’ha comentat prou i en cercles reduïts–el 
país, i la comarca i els pobles... no donen 
per a més) o, millor dit, les persones més 
conscienciades o actives en la vida social 

i política han debatut més o menys sobre quan es va 
acabar (o fins on ha arribat, o si s’ha acabat) aquella 
transició política, social, cultural... que anava del 
franquisme a la democràcia; i només formular això ja 
ens feia pensar que encara estàvem en un procés pre-
democràtic, o pre-autonòmic, o pre-normalitzat... Que 
estàvem ‘en transició’, vaja: en trànsit cap a una suposada 
superació de tot el que “el antiguo régimen” (com deien 
alguns despistats, o despistadors) encara ens el feia sentir 
presente!... Només cal pensar que, quan la vacil·lant 
etapa anomenada formalment ‘democràtica’, aconduïda 
treballosament per un Gobierno i una Constitución 
perpetrades en gran part per polítics franquistes que es 
reciclaven de pressa i improvisant (i amb una oposició 
que havia de ser ‘necessàriament’ col·laboracionista) 
i quan aquell primer govern fou sotmés a l’oposició 
interna del propi partit que el sustentava... doncs, la 
cosa va acabar amb el ‘canvi’ precipitat del president del 
govern espanyol, Adolfo suárez (per intentar ‘reiniciar’ 
una espècie de re-transició dins de la transició, buf), i 
quan el nou... i més vell, i més caracteritzat com a ‘seriós’ 
rostre de la democracia orgánica anterior, Leopoldo 
Calvo sotelo, candidat-designat a succeir, compareix a 
la investidura –i conseqüent ‘votació democràtica’, per 
guardar les formes–, va i solta al final del seu discurs 
que “la transición... ha terminado”. I en això que entra 
al Congrés dels Diputats el coronel Tejero aquell pistola 
en mà cridant “¡quieto todo el mundo!” (tot el món, 
eh... i que la terra tornara a ser plana –si més no, com 
va dir l’estimat Joan Olivares en una altra qüestió) i 
la guardiacivil metralleta en mà i disparant mentre 
esperaven, i ens feien esperar a tots, les noves ordres... 
per tornar a l’ordre: que vindrien d’una autoritat “militar, 
por supuesto”. I les ordres, confeccionades no-se-sap-
com, van arribar... de l’autoritat, militar ‘por supuesto’, a 
través del Borbó salvador rei de les Espanyes a qui ningú 
havia elegit democràticament, i successor de Franco i 
‘jefe supremo de los ejércitos’ a més del regne ‘democràtic’ 

de l’Estat espanyol “por la gracia de Dios”... que tenia 
els representants del Poble segrestats i ajupits als peus 
d’uns salvapatrias, mentre el molt general Milans del 
Bosch, cap de la regió ‘militar, por supuesto’ on estava 
subsumida la terra tremolosa del (ex) País Valencià treia 
tota la cavalleria pesada, canons, tancs i blindats xafant-
nos-ho tot i preparant –providencialment, potser– que 
‘açò’ fóra la futura, i fotuda, i actual, encara, ‘Comunidad’ 
(lo de Valenciana... ‘se le supone’). I amb tal panorama, 
ja saben vostés, l’endemà del passat que sempre torna... 
“todos juntos y en unión”, procuren adaptar la transició 
famosa a una (rere l’altra) ‘transacció’ maquillada 
democràticament, i començant per la re-aplicació del 
sempre Decret de Nova Planta... borda, i amb la loapa 
aquella per a l’harmonització de les autonomies... anar 
tornant al solc pel qual tot s’arreglaria, per començar, 
“reduciéndose e igualándose a las leyes de Castilla que 
por justo derecho (...) han hecho mis armas”, etcètera; 
però aplicant i instituint tot això i el que vinguera 
després “para conseguir el efecto sin que se note el 
cuidado”. I així successivament des de la Guerra de 
successió i l’abolició de les ‘diferències’ passant els segles 
“ajustando, reduciendo e igualando” a nivell de la meseta 
carpetovetònica, fundant el regne d’Espanya “que ha 
existido desde época inmemorial”, amén, desmemoriats 
que som, i abolint la república que sí que fou legalment 
aconseguida pels vots democràtics, i tornant a fer taula 
rasa “por justo derecho de conquista que han hecho mis 
armas”, i més successivament: ací ‘pau’ i allà glòria. 
I quan es mor el dictador, no es mor la dictadura, i el 
successor triat entre l’autoritat ‘militar, por supuesto’, 
inicia la tan alabada ‘transició transaccional’ que sembla 
que ni comença ni s’acaba, només es transforma “para 
lograr el efecto sin que se note el cuidado”, i altra volta, i 
així successivament: sembla tot resumir-se en un anunci 
de detergent ‘que todo lo limpia’... però, així hem passat 
quaranta anys més: de transició a transacció i, si no s’ha 
aconseguit tot l’efecte que desitgen ancestralment els 
nacionalistes espanyols...: involució.

I si em demanen l’opinió sobre com eixa transició 
s’ha vist transitar, o no, des d’Ontinyent o des de la Vall 
d’Albaida. Primer, sóc conscient que una transició -o 
una involució cap arrere- sol armar-se des de dalt: des de 
l’Estat centrat en Madrid cap a la perifèria; i més si aquest 
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Estat espanyol té unes sucursals obedients i afins, com la 
‘delegació’ o Generalitat Valenciana, les diputacions de 
les tres ‘províncies’, més les delegacions i subdelegacions 
del Gobierno central (les governaciones civiles –i militars, 
‘por supuesto’) i tot el poder que realment es concentra 
‘allà’ i es fa paròdia ‘desconcentradora’ autonòmica 
ací, com a simples ‘extensions’ territorials regionals i 
provincials. Però mai comarcals o municipals...: des d’on 
precisament es pot anar desarmant aquesta transició cap 
arrere, o involució: des de baix cap amunt: des de la base.

I el pas dels darrers anys, dins de tan dilatada etapa 
transicional, se sol veure segons la perspectiva on es 
situe cada sector polític o cada sector de la població 
que s’identifique amb cada opció. Cosa que fa afirmar 
en un cas i mirant segons s’entra en la qüestió des de 
la dreta, ‘popularment’ representada per un partit que 
després de l’inici d’eixa transició i veient que l’electorat 
disponible no volia, per por dels ‘dos bàndols’ famosos, 
ser ni de dreta ni d’esquerra, sinó tot el contrari... i  
per això volien votar ‘centre’ i... gol; i per tant, el partit 
es declarava ‘centrista’ o, si molt l’apretaven els sectors 
més radicalment nostàlgics del ayer, es deia ‘de centre-
dreta’, mejorando lo presente... i per tal d’assegurar la 
‘governabilitat’ i la convivència en pau i ‘calla i vota’. I 
mirant des de la part que ‘tradicionalment’ s’ha sentit 
representant dels votants que miraven dissimuladament 
cap a l’esquerra... però no volien que es tornara a la no 
desitjable ‘bipolaritat’ famosa i, per tant, preferirien 
votar una opció de ‘centre’ que fóra decentment 
progre; i així, l’altre partit de l’etern canvi i recanvi, es 
declarava ‘centrat’ contra la dreta que, al seu torn, feia 
el paperet consensuat d’estar defensant ‘España, lo único 
importante’ contra l’esquerra perillosíssima... i al remat, 
tenien els dos bàndols precisament... però centrats i 
concentrats en la socorreguda ‘governabilitat’ de ‘la 
nación de todos... y la única, grande y libre’ dit alhora, 
però cascú pel seu costat, estereofònicament i fent gran 
un bipartidisme que anara rellevant-se amb unes quotes 
de poder assegurades i ‘re-canviables’... Fins al punt que 
el transfuguisme dels altres partits –i el d’ells entre ells– 
va anar confluint i passant d’uns escons als altres, en 
funció de qui governara (o siga: de qui dels dos partits els 
assegurara ‘fer carrera’); i així, la immensa majoria dels 
nostres càrrecs electes acabaven passant de republicans 
a ‘Juancarlistas’ o de franquistes a  ‘monárquicos’, tot 
comparant l’afabilitat del senyo rei amb el bon govern 
de “todos juntos y en unión”, com des d’aquell inici 
transicional fet ‘transacció’ cap al ‘benestar’..., sobretot 
d’aquells que foren dòcils, fidels i bons actors teatrals de 
la política... aparentment de ‘confrontació’ (quan tocara 
i, sobretot, davant d’una campanya electoral). Però, 
lògicament, això havia de redundar en un ‘bipartit únic’ 
a l’hora d’assumir la recurrent “gran responsabilidad de 
asegurar la gobernabilidad” i etcètera... però assegurant-
se prèviament que l’alternança fóra eficient, amable 

i consensuada. I això ens ha dut a poder observar i 
comprovar com la ‘combinació unida’ dels dos grans 
partits-repartidors decidira la composició dels alts 
tribunals de l’estat, amb ‘quotes’ de cadascú dels dos i 
segons qui governara, de la mateixa manera que la 
composició d’òrgans de caixes i entitats financeres 
públiques, o els ‘departaments provincials’, o el deixar 
fer o no fer a nivell d’organismes de caràcter comarcal, 
com les mancomunitats o els serveis intracomarcals 
(‘províncialment’ entesos) i el control (i posterior 
descontrol) de concessions de serveis a segons qui... 
I a nivell d’ajuntaments, procurar que no pogueren 
tindre més poder que el que els atorgara l’administració 
central(ista) i no regir-se tant pel poder que delegava 
la ciutadania des de la base democràtica i participativa. 
sí, molta governabilitat ha funcionat o s’ha atorgat 
‘per quotes’ i no per percentatges de vots democràtics 
del ‘poble sobirà’. I és entre els dos components del 
‘bipartit únic’ que s’han fet o desfet lleis fonamentals, 
o estatuts d’autonomia democràticament aprovats per 
votació (i així va la cosa ara...), o sistemes electorals que 
donaren més a qui més grans foren, no a l’axioma que 
diu ‘una persona, un vot’, i no que uns vots superiors 
en circumscripcions provincials es quedaren en inferiors 
si no superaven el tant per cent pensat per afavorir els 
partits ja premiats per les lleis electorals que canvien o 
no segons el lloc, la coyuntura o la ‘governabilitat’ sempre 
identificada amb absolutistes majories absolutes, i no per 

la pluralitat d’idees de la ciutadania votant que, a mesura 
que va rellevant-se per substitució generacional i per 
una millor informació i partipació activa en la política, 
van fent canviar la visió. Els ‘apolítics’ d’abans solien ser 
de dretes... i ara s’identificaven amb el presumpte ‘centre’ 
ideològic, tot i que es tracta en realitat de centralisme 
‘democràticament’ induït. 

També cal dir que des d’altres sectors polítics s’ha 
vist el procés com unes etapes que duien a “una segona 
transició”. O, darrerament i vistes les circumstàncies i els 
resultats de massa governs absolutistes a nivell ‘central’ 
o autonòmic (i ‘provincial’) i també d’entitats comarcals 
i municipals, que han confluït molt sospitosament en 
una corrupció massa generalitzada allà on hi haguera 
poder massa concentrat, encara que fóra recanviat per 
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alternàncies diverses i aliances mafioses amb elements 
subministradors de serveis privats a institucions 
públiques... ací comença a veure’s d’una manera 
generalitzada una forma d’involució clara: corrupció 
política, social i popular o familiar (dit en el sentit més 
tradicional de ‘la cosa nostra’); corrupció que beneficia 
grups econòmics poderosos o interessos privats... però 
valent-se dels diners públics. I la gent ja se n’adona que 
no és que hem estat en recessió i tot això, ni que hem 
estat –i estem– “en crisi” només: que hem estat –i estem– 
estafats, i hem de pagar l’estafa!. Tampoc no s’ha volgut 
sacsar massa el dir que estem en involució, però s’està en 
una altra mena de transició, com la d‘Il gatopardo’ aquell 
del signore Lampedusa, que feia notar en la seua famosa 
obra literària que en la Itàlia post-Garibaldi “tot havia 
de canviar (o fer-ho veure) per tal que res no canviara 
massa”... o per tal de mantindre els privilegis dels 
poderosos davant la preocupant presa de consciència i 
en una situació perillosa com era una revolució (o una 
‘crisi’, mirant el cas que encara té tantes persones als 
peus dels cavalls). I ací, evidentment, la solució preferida 
pel govern central no és fer una revolució, sinó una 
involució social –que ja s’intenta fer– i una “adecuación 
del Estado de las autonomías”: una re-centralització: 

un retrocés en el procés autonòmic i, per tant, una 
desactivació de les aspiracions d’autogovern “perifèric”, 
per tal que no pose en perill el nacionalisme central: 
Espanya, l’etern projecte de la Castella ampliada. I no 
es fa reduint províncies, com s’ha fet a Itàlia; ni encara 
menys acceptar que hi ha altres nacions acompanyants, 
com va fer Gran Bretanya reconeixent les diferències 
dins la Unió; ni com els estats federats –els länder– de la 
república Federal Alemanya reunificada; i no cal parlar 
de la Confederació Helvètica que anomenem suïssa; ni 
del respecte veïnal entre els estats nòrdics, etcètera. No.  
Ací no es vol un estat federal on les incòmodes nacions 
que tots sabem puguen viure còmodes amb la Castella 
ex-imperial... però que enyora tornar a ser-ho: almenys 
sense perdre ni allò que el franquisme ja va consolidar 
com a “províncies”. I si cal fer una retallada de la despesa 
s’opta per reduir els serveis bàsics d’un estat democràtic: 
menys serveis públics... però no reduir la inversió dels 
diners públics en costoses obres i dispendis que solen 
beneficiar sempre els grans interessos privats.

Encara que es mire des d’ací, s’observa que eixa 
política dirigida ‘des d’allà’ perjudica molt greument els 
territoris perifèrics i sobretot els no afins a la Castella 
ampliada. n
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Entrevista

Miguel és una persona afable i 
senzilla. Obri la porta de la seua 
casa i ens convida a asseure’ns al 
voltant d’una taula en la que en 
altres ocasions ha sigut testimoni 
de xarrades de persones 

compromeses amb el món del treball i la política. 
Només Miguel i també la seua dona Encarna saben i 
recorden molt bé les hores passades intentant resoldre 
problemes de vegades molt greus perquè afectaven a un 
conjunt important de persones, o simplement escoltant 
a una persona desesperada per no trobar solució als seus 
problemes laborals. En aquesta ocasió ens acompanya 
Manuel ruiz en el qual Miguel confia per la seua 
memòria per a determinar fets i dades que en alguna 
ocasió ja van perdent-se amb el temps. Però malgrat 
estar iniciant la carrera dels vuitanta, pot  assegurar – 
diu ell- que la memòria històrica de la qual volem parlar, 
la té molt present en la seua ment.

Miguel forma part de les primeres generacions 
d’immigrants que arribaren a Ontinyent, concretament 
en 1951. És cert que d’eixos grups de persones 
nouvingudes naixen les primeres cèl·lules del PCE 
en Ontinyent, on va militar i on va arribar a patir en 
pròpia persona la repressió del règim de l’època pel 
fet, només, de pertànyer al partit. Els seus records i 
vivències durant l’època de la transició en el sindicat de 
Comissions Obreres del que va ser secretari General de 
la Vall d’Albaida, s’inicien l’any 1971 amb la formació de 
la primera cèl·lula del sindicat formada majoritàriament 
per treballadors de la construcció i amb contactes 
amb altres treballadors d’Alcoi i també amb Bulgària 
i Hongria, on va assistir un membre de la cèl·lula 
d’Ontinyent.

Des d’eixes dates fins a 1977 que es legalitzaria el 
sindicat, els militants s’organitzaven de forma clandestina 
i creaven grups a dins de les empreses més grans. A poc 
a poc van anar entrant dins del sindicat vertical per 
fer més efectiu el seu treball i a la vegada, segons ens 
conta Miguel, intentar arribar al moment d’anul·lar-ho i 
crear els nous sindicats que junt amb CCOO ja estaven 
treballant clandestinament. D’eixe període de temps 
Miguel recorda com l’acció tal vegada més important 

per a l’èxit de participació i de conscienciació dels 
treballadors i treballadores d’Ontinyent, la famosa vaga 
del tèxtil de febrer del 76, demanant millores salarials i de 
treball. Eixos dies van ser una victòria dels treballadors 
que ja estava controlada per membres dels sindicats 
CCOO i UsO, en aquell moment clandestins, dins del 
sindicat vertical, aconseguint unes millores salarials i 
de condicions de treball com ningú havia conegut en la 
història laboral d’Ontinyent.

 També recorda la de novembre del mateix any contra 
la llei de Modificació de relacions Laborals. Eren 
moments de lluita i la gent participava activament en 
totes les convocatòries. Feia la impressió i era real, que 
els treballadors havien perdut la por, o com diu Miguel, 
ja no tenien més a perdre, perquè ho havien perdut 
tot. En les fàbriques es parlava de la difícil situació dels 
treballadors amb baixos salaris, amb condicions laborals, 
de salut i higiene lamentables... Tot açò i l’aparició dels 
nous sindicats, representats per persones conegudes per 
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“El político de verdad va a trabajar por el pueblo, 
nunca para ganar dinero,

ni para aprovecharse de la política”
Miguel Ramos 
Polític i sindicalista
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la seua tasca en defensa dels drets dels treballadors, feien 
que cada vegada més gent donara el pas i participara 
en els sindicats de classe. Ontinyent va ser un poble de 
màxima afiliació sindical dins del nostre àmbit.

En 1977, després de la legalització dels sindicats, 
es convoquen les  Primeres  Eleccions sindicals. Amb 
molt d’orgull Miguel apunta que en aquells principis van 
arribar a 5.000 afiliats. Tenint en compte als sindicats 
UsO i UGT, a Ontinyent hi haurien més de 8.000 
afiliats als nous sindicats. Començaren a funcionar 
en les empreses els nous delegats i delegades i canvià 
el panorama de les relacions laborals entre empreses i 
treballadors, majoritàriament en les empreses grans, 
ja que les de menor volum tardarien més temps a 
incorporar-se a la normalitat institucional, ja que 
costava molt més adaptar-se als nous temps i perquè 
la força no podia ser major a causa del poc nombre de 
persones que treballaven en elles.

En paraules de Miguel, aquella que va ser una època 
de bones relacions entre empreses i treballadors, 
sobretot en aquelles en les quals es podia mantenir un 
diàleg. Un diàleg del qual sempre ell ha fet gala. Intentant 
aclarir el sentit de les seues afirmacions, explica que en 
aquells moments difícils també trobava persones que 
no arribaven a entendre com ell a vegades era partidari 
d’ajudar a l’empresari en moments de dificultat per 
a poder servir una demanda de gènere en una data 
concreta. Ell es va oferir en alguna ocasió a l’empresa 
a col·laborar en finalitzar la feina pendent de servir als 
clients, fins i tot fora de l’horari laboral. Entenia que 
en eixe moment l’obligació era de tots, de la mateixa 
forma que era  demanar a l’empresari el compliment 
de les obligacions que tenia respecte als treballadors. 
La mateixa empresa que va tindre una ocasió clara 
per a desfer-se del seu delegat, per estar condemnat i 
detingut  en setembre de 1971 per motius polítics, va 
ser capaç d’enfrontar-se a altres 
que no hagueren fet el mateix i va 
admetre a Miguel de nou al seu 
lloc de treball sense cap condició.

Eixa va ser una altra faceta 
de Miguel ramos: la militància 
també en el Partit Comunista 
des de la creació de la primera 
cèl·lula en Ontinyent en 1954 
en el que també militaven altres 
membres del sindicat. Tant en 
una organització com en altra 
van viure temps de molta por, per 
la contínua vigilància i control 
dels seus membres que a vegades 
acabaven, com en el cas de Miguel 
i d’altres, detinguts i empresonats. 
El 9 d’abril de 1977 és legalitzat el 

Partit Comunista d’Espanya, del que dóna fe qui signa 
aquesta entrevista, que assistia en eixos dies al primer 
congrés de la UsO en Madrid. L’eufòria dels militants 
pels carrers de la capital era immensa, amb els cotxes 
i motos amb banderes donant a conèixer a tot el món 
que ja eren legals, que ja eren persones lliures. També 
Miguel i tot el Comité local celebraren a Ontinyent 
aquesta important noticia.

No vull acabar aquesta entrevista sense deixar de 
dir que el que més impressiona parlant amb Miguel, 
és el seu convenciment i la seua lleialtat, no ja a 
l’organització, sinó a les persones, als treballadors. Tal és 
el seu convenciment, que encara a la seua edat, Miguel 
continua estant present quan hi ha algun problema 
social que reclama la participació de la gent, encara que 
siga per fer “bulto”. També té clar i així ho explica molt 
bé, que el treballador i el ciutadà, tenen l’obligació de 
complir amb les seues obligacions amb la societat i amb 
el seu treball, sempre que no superen aquestes els drets 
dels mateixos.

Finalitzem amb aquestes paraules de Miguel que no 
tenen pèrdua:” Yo creo que la política se ha desvirtuado 
y que los sindicatos han perdido credibilidad. I afirma 
amb força: “El político de verdad va a trabajar por el 
pueblo, nunca para ganar dinero, ni para aprovecharse 
de la política”. I finalitza denunciant i lamentant-se 
que tot el que s’havia aconseguit durant molts anys, en 
molt poc de temps està perdent-se o ja s´ha perdut. I 
acaba: “Yo nunca he sido funcionario del sindicato. Yo 
he sido simplemente un sindicalista.” Aquesta persona és 
Miguel ramos. Un líder i una persona honesta i fidel als 
seus principis durant tota la seua vida. Miguel ramos 
va rebre la distinció de ciutadà exemplar per part de 
l’Ajuntament d’Ontinyent el nou d’octubre de 2011. n

Entrevista realitzada per Juan Gil.
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He de començar per dir que el transitar 
d´un règim polític a un altre ben 
diferent mai ha estat fàcil al llarg 
de la història, i el cas d’Ontinyent 
no ha estat una excepció. Quan 
comença i sobretot quant acaba una 

transició política és cosa que per a mi no està  gens 
clara; els esdeveniments que estem vivint últimament 
ho demostren.

Tot i això, en la concreta matèria de la que puc 
parlar-ne ací, que és l’urbanisme, cal dir d’entrada que 
Ontinyent en el “vell règim” va tenir una mica de sort; 
l’últim alcalde del franquisme va ésser un home modern 
per a la seua època, ja que va abordar la gegantesca tasca 
de dotar al municipi, que per aquell temps tenia uns 
23.000 ciutadans i ciutadanes (aleshores denominats 
habitantes) d´un vertader Plan General que la ciutat no 
tenia.

No vaig a comentar aquest document, ja que em 
remet al meu treball publicat en la revista “Almaig“ de 
“2013”. 

Cal comentar al respecte que la planificació 
urbanística anterior havia consistit, tan sols, en un 
“plànol d’alineacions” i unes “normes urbanístiques” 
d’uns pocs folis, i prou. Així va començar a nàixer tant el 
barri de sant rafael como el barri de sant Josep.

En allò que respecta a la transició a Ontinyent, 
cal afegir que, en el camp concret de l’urbanisme va 
ésser tranquil·la; teníem un nou Pla General modern 
i ambiciós, i començàvem a tenir un desitjat “polígon 

industrial” per a anar reestructurant la indústria ubicada 
dintre de la població, enmig de les persones i les cases. 
Tal vegada eixe va ser un dels encerts de la transició, si 
bé no és menys cert que ni la ubicació va ésser la més 
apropiada, ni la falta de gestió urbanística ha donat 
molts bons resultats, al costat d’altres deficiències que a 
data de hui encara estan visibles. 

Com en tota transició, en l’urbanisme també hem 
tingut mancances. De què serveix una bona planificació 
moderna si no hi ha gestió? La major part de les 
previsions no passen de ser “paper”, i la ciutadania no 
les veu, ni les viu, ni les valora, si bé no és menys cert que 
es varen assentar les bases d’un model de ciutat que, dos 
Plans Generals després, segueix viu i amb perspectives 
de sobreviure. 

Ontinyent ha evolucionat de forma evident des de la 
transició. Les persones que en cada moment han estat al 
front del govern local, autonòmic i fins i tot de l’Estat, al 
costat d’altres particulars, han col·laborat de forma activa 
a eixe canvi, especialment en dotar i/o modernitzar 
serveis bàsics dels ciutadans i ciutadanes; en Ontinyent 

“És hora de fer
UNA ALTrA TrANsICIÓ”

José Vizcaíno Ferre 
Advocat. Urbanista
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en àmbits com la Justícia (nou palau), Cultura, 
(biblioteca), sanitat (hospitalet), Associacionisme 
(tal vegada allò més desenvolupat), relacions socials, 
Deport (poliesportiu) i una llarga llista mes, acrediten 
aquesta situació, encara que, segim a la transició per alló 
que ens queda per fer.

Amb aquesta síntesi, cal preguntar-se si en el camp 
concret de l’urbanisme és hora de fer un altra transició. 
I la meua resposta és que sí. Per vàries raons: la primera 
és que, tal i com evoluciona la ciutadania i la societat, 
l´urbanisme no es pot convertir en una foto fixa o en 
un autèntic problema. L’urbanisme és un servei públic 
més i no té vocació de sotmetre aquell públic al que deu 
servir. La segona té molt que vore amb la conservació 
i la potenciació de les senyes d’identitat del municipi. 
Quant al seu patrimoni de tota classe, edificat, cultural, 
social, inclòs el soterrat, açò s’haurà d’afrontar des de 
l’urbanisme amb una autèntica determinació, ja que, 
estem assistint a un procés complicat de “desubicació” 

dels nostres joves i, per tant, ¿quines persones de 
generacions posteriors van a mantenir i ocupar eixe 
patrimoni? Ja estem veient exemples de desaparicions 
per aquest motiu. I tercera, Ontinyent ha d’aspirar a 
consolidar-se en el futur com una ciutat amb un model 
diversificat que ofereixca una desconcentració territorial, 
ordenada i de qualitat de vida. Una desconcentració que 
no tenen moltes grans ciutats, pensades exclusivament 
per a concentrar serveis, en perjudici de la major part 
del territori i, també, per què no?, per a concentrar 
poder. Front a eixa situació, la transició haurà de ser 
menys política i, tal vegada, més socioeconòmica.

A partir d´aquesta transició socioeconòmica que 
entenem necessària, els joves es voran menys obligats 
a una “mobilitat exterior”, com ara es denomina 
l’emigració. I això de segur que suposarà que tot el 
nostre patrimoni no estiga condemnat a l’oblit, sinó a la 
desaparició. n
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