
Les expectatives de canvi polític a Espanya des de final de 1975 
avivaren les reivindicacions ciutadanes de llibertat i democràcia, 
unides a l’exigència d’autogovern per al territori valencià, que les 
diverses forces polítiques i sindicals exigiren.

Nosaltres 
30 ANYS DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA
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Nosaltres 
30 ANYS DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA

CRONOLOGIA

22-XI-1975, Joan Carles de Borbó és proclamat rei d’Espanya. Arias Navarro és 
confirmat el 5 de desembre com a president del primer govern de la monarquia 
restaurada.

26-III-1976, formació de la Coordinadora Democràtica, coneguda com a Plata-
junta.

2-VII-1976, Adolfo Suárez és nomenat president del Govern.

30-VII-1976, Reial decret sobre amnistia de delictes i faltes polítiques i d’opinió.

15-XII-1976, aprovació en referèndum de la Llei de reforma política.

8-II-1977, el Consell de Ministres modifica la Llei d’associacions políti-ques. 
L’1 d’abril, el Parlament va aprovar la Llei 19/1977, que regulava el dret 
d’associació sindical i reconeixia la legalitat de les diferents associacions empre-
sarials i sindicals. El PCE va ser legalitzat el 9 d’abril. 

18-III-1977, Llei 20/1977, sobre normes electorals.

15-VI-1977, celebració de les primeres eleccions generals; UCD obtin-gué la ma-
joria relativa amb 165 escons i va ser la segona força política a les províncies va-
lencianes amb 11 escons davant els 13 diputats que obtingué el PSPV.

14-X-1977, Llei 46/1977, d’amnistia dels presos polítics.

25-X-1977, firma dels Pactes de la Moncloa.

Les protestes contra l’«obertura» del primer govern de la 
monarquia es van succeir durant els mesos inicials de 1976: 
activitats polítiques, pamflets, manifestos, actes culturals (reci-
tals, homenatges…). L’oposició política i sindical va promoure 
les primeres manifestacions conjuntes a favor de l’amnistia: 
a Alacant, el 13 de desembre de 1975, i a València, el 16 de 
gener de 1976. La unitat d’acció s’aconseguí per un principi 
d’acord establit el 13 d’abril d’aquell any, i es va constituir la 
Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià amb la 
fusió de la Junta Democràtica d’Espanya a València i el Consell 
Democràtic del País Valencià. Les organitzacions que integra-
ren aquesta plataforma acordaren reivindicar la formació de 
la Generalitat i defensar la cooficialitat del català i el castellà.

Quatre mesos després, el 12 d’agost, José María Adán 
García va presentar un prec en les Corts es-panyoles, subscrit 
pels procuradors i consellers nacionals de les tres províncies 
valencianes, en què de-manava «l’autonomia econòmica, ad-
ministrativa i cultural de la regió valenciana», i el reconeixe-
ment del valencià com a llengua vernacla en la Llei general 
d’educació, fet que obria la via del «reformisme blau».

La Taula va promoure les protestes ciutadanes més grans 
en contra de la continuïtat, com van mostrar les manifesta-
cions que tingueren lloc, sota el lema «Amnistia, llibertat i Es-
tatut d’Autonomia», a València el 12 de juliol i a Alacant el dia 
19 d’aquell mes de 1976.

Jo vinc d’un silenci (1975)
Raimon

Jo vinc d’un silenci
antic i molt llarg
de gent que va alçant-se
des del fons dels segles
de gent que anomenen
classes subalternes,
jo vinc d’un silenci
antic i molt llarg.

11- Adhesiu a favor de l’autonomia per l’article 
151 [AD].

12- Adhesiu Som valencians i no catalans [AD].

7- Fullet de la Casa Nacional dels Països 
Valencians, Alacant [AD].

8- Fullet de la Casa Nacional dels Països Valencians 
(revers), Alacant [AD].

9- Fullet del PSAN, nov-
embre 1977 [AD].

5- Soterrament de Miquel Grau a Alacant, 16-10-1977. 
Autor: Mariano Sánchez [AD].

10- Adhesiu de la II 
Marxa per l’Autode-
terminació, 01-08 
d’octubre 1978 [AD].

13- Cartells superposats, 
a Alacant, 1980. Autor: 
Marín Chacón.

6- Mural sobre la mort de Miquel Grau a l’avinguda d’Alfons el 
Savi d’Alacant, octubre 1977. Autor: Mariano Sánchez [AD].

1- Convocatòria de la primera manifestació autoritzada a Alacant, 
19-07-1976. Arxiu de la Democràcia, Universitat d’Alacant [AD].

3- Full volant del Partit Socialista d’Alliberament Nacional 
dels Països Catalans (PSAN) [AD].

2- Manifestació per la llibertat, l’amnistia i l’Estatut d’Autonomia a Ala-
cant, 19-07-1976. Autor: Elías Alonso [AD].

4- Pancarta de denúncia de l’agressió a Miquel Grau, octubre 1977. 
Autor: Mariano Sánchez [AD].



Les reivindicacions d’autogovern van ser expressades simbòlicament en una 
data: el 9 d’octubre, dia de l’entrada del rei Jaume I d’Aragó el Conqueridor a la 
ciutat de València l’any 1238. La Taula de les Forces Polítiques i Sindicals del País 
Valencià va acordar, el 15 de setembre de 1976, la celebració del Dia Nacional del 
País Valencià el 9 d’octubre. En aquesta jornada d’afirmació autonòmica, una mul-
titudinària manifestació es va congregar a la capital valenciana, tot i la prohibició 
de l’acte.

El Plenari de Parlamentaris del País Valencià, creat el 6 d’agost de 1977 a Va-
lència pels 41 representants a Corts elegits en les votacions generals del 15 de juny, 
va decidir transmetre al president del Govern, Adolfo Suárez, i al rei Joan Carles I 
la voluntat d’establir la Generalitat i d’obtenir l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia. 
L’objectiu del plenari era iniciar el procés a través de reunions a les principals locali-
tats valencianes i convocar, sota el lema «Ara, volem l’Estatut», la manifesta-ció del 
9 d’Octubre d’aquell any.

Els dies previs, el jove Miquel Grau Gómez, militant del Moviment Comunista del 
País Valencià va ser mortalment ferit al cap per l’impacte d’una rajola llançada des 
d’un edifici quan enganxava cartells de la Diada a la plaça dels Cavalls d’Alacant. 
Aquest cas de violència esdevingué símbol de les reivindicacions.

Les dates històriques van capitalitzar les diverses sensibilitats identitàries, com 
ara la promoció de la festa del 25 d’Abril, dia de la batalla d’Almansa el 1707, per 
l’entitat Acció Cultural del País Valencià, fundada l’any 1978, el primer president de 
la qual va ser Joan Fuster.

9 D’OCTUBRE

Nosaltres 
30 ANYS DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA

14-16- Fullet del 9 d’Octubre de 1977 [AD].

18- Adhesiu del 9 
d’Octubre, 1977 [AD].

19- Adhesiu del 9 
d’Octubre, 1977 [AD].

20- Portada Ca-
nigó, núm. 523, 
15-10-1977 
[AD].

17- Manifestació del 9 d’octubre de 1977 a València. 
Valencia Semanal, núm. 1, 10-12-1977 [AD].

22- Portada La Causa 
del Poble, núm. 39, 
octubre 1977 [AD].

21- Portada Cal Dir, 
núm. 30, 23-10-
1977 [AD].



El procés d’establiment de l’autogovern valencià i d’aprovació 
de l’Estatut d’Autonomia va trencar l’ampli acord polític ini-
cial que les mobilitzacions ciutada-nes precedents havien re-
colzat. El clima de crispació i enfrontament a penes no afa-
vorí que hi haguera un «consens autonòmic» al marge dels 
dos principals par-tits polítics.

Nosaltres 
30 ANYS DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA



EL PROCÉS PREAUTONÒMIC 
Nosaltres 

30 ANYS DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA

 El règim preautonòmic del País Valencià va ser aprovat pel 
Reial decret 10/1978, de 17 de març, que instituïa el Consell com 
a òrgan de govern, que estaria format per dotze membres elegits 
entre els parlamentaris proclamats en les eleccions generals del 
15 de juny de 1977 a les províncies d’Alacant, Castelló i València, 
i per un representant de cadascuna de les tres diputacions pro-
vincials. El primer Con-sell del País Valencià es va constituir el 10 
d’abril en el simbòlic Reial Monestir de Santa Maria del Puig.

Josep Lluís Albiñana, president del Consell, adoptà com a pro-
grama d’actuació els acords de la Taula de Forces Polítiques i Sindi-
cals del País Valencià, malgrat les dificultats per la paralització del 
traspàs competencial i el funcionament del Consell, sobretot per 
les diputacions provincials. Albiñana impulsà el procés autonòmic 
davant la imminent aprovació de la Constitució espanyola (que 
discriminava València en la segona disposició transitòria), que con-
cità la unitat de les forces polítiques valencianes amb la firma del 
Compromís Autonòmic el 8 d’octubre de 1978. El Consell acordà, 
en la reunió a Morella del 9 de gener de 1979, iniciar el procés 
autonòmic a través de la via prevista per a l’accés a l’autogovern 
en l’article 151 de la Constitució; acord que l’Ajuntament de Pi-
canya havia assumit el 25 d’abril.

 Després de la celebració de les eleccions generals de l’1 de 
març de 1979, i tot i quedar en mino-ria, Josep Lluís Albiñana va 
ser elegit president del Consell. L’avanç electoral d’UCD va fer que 
aquest partit adoptara una estratègia de confrontació i de des-
gast polític que va frenar el procés autonòmic i acabà produint un 
«canvi de via». La confrontació, que mobilitzà el moviment blaver, 
afectà l’idioma, la bandera i la denominació del territori en allò 
que es va anomenar la «batalla de València». Aquests conflictes, 
i les disputes internes en el PSPV, van fer que els socialistes aban-
donaren el Consell i Josep Lluís Albiñana va presentar la dimissió 
com a president el 22 de desembre de 1979.

CRONOLOGIA

18-III-1978, publicació en el BOE dels reials decrets pels quals s’aprovaren 
els règims preautonòmics per a Galícia, l’Aragó, el País Valencià i Canàries.

21-VII-1978, el Ple del Congrés aprovà el projecte de Constitució espanyola.

6-XII-1978, ratificació en referèndum del projecte de Constitució, san-cionat 
pel rei el 27 de desembre.

1-III-1979, celebració d’eleccions legislatives generals; UCD va revalidar la 
majoria relativa amb 168 escons i va aconseguir un avanç electoral a les 
províncies valencianes en aconseguir 11 diputats, els mateixos que el PSPV-
PSOE.

3-IV-1979, celebració de les primeres eleccions municipals.

29-XI-1979, el Ple del Congrés va aprovar els projectes d’estatuts d’autono-
mia per al País Basc i Catalunya.
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De izquierda a derecha:

1. Luis Ramón Martínez (representante Diputación Castellón)
2. Bernardo Heredia (representante Diputación Alicante)
3. Ignacio Docavo (representante Diputación Valencia)
4. Joan Lerma (Conseller Trabajo)
5. Josep V. Bevià (Conseller Cultura)
6. Alberto Jarabo Payá (Conseller Turismo)
7. Enrique Monsonis (Conseller Agricultura)
8. Rey Don Juan Carlos
9. Josep Lluís Albiñana (Presidente del Consell)
10. Emérit Bono (Conseller Transporte y Benestar Social)
11. Leonardo Ramón (Conseller Industria)
12. Manuel Sánchez Ayuso (Conseller Sanidad)
13. José Luís Barceló (Conseller Educación)
14. Antonio García Miralles (Conseller Urbanismo)
15. Ferrán Vidal (Conseller Interior)
16. Javier Aguirre de la Voz (Conseller Economía y Hacienda)

23- Visita del rei al plenari de parlamentaris del País Valencià, 1978 [AD].

24- Portada Información, 
12-03-1978 [AD].

25- Reunió del Consell. Valencia Semanal, 
núm. 21, 01-05-1978 [AD] 26- Portada Valencia 

Semanal, núm. 56, 
21-01-1979 [AD]
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28- Portada Va-
lencia Semanal, 
núm. 103, 06-01-
1980 [AD].

29- Portada Valen-
cia Semanal, núm. 
104, 13-01-1980 
[AD].

33- Portada Información, 
10-03-1982 [AD].

34- Portada Información, 
22-04-1982 [AD].

35- Portada Generalitat, 
núm. 50, juliol 1982 
[AD].

31- Escrit d’Enrique 
Monsonís Domingo. 
Información, 21-12-
1980 [AD].

32- Esbossos del colp d’estat i autonomia valenciana. 
Autor: José Gutiérrez, 1981 [AD].

27- Article 
periodístic de 
Manuel Broseta 
Pont. Las Provin-
cias, 26-07-1979 
[AD].



SEMBLANCES BIOGRàfIqUES
Nosaltres 

30 ANYS DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA

ALBIÑANA OLMOS, Josep Lluís 

(València, 1943). 

Llicenciat en Dret per la Universi-tat de València, va exercir com 
a advocat laboralista entre 1968 i 1977. Vinculat a sectors cris-
tians progressistes, va formar part de la Unió Democràtica del 
País Valencià. Va ingressar en el PSOE l’any 1975 i va formar 
part de la Comissió Executiva Federal en el XXIè Congrés. En 
les eleccions del 15 de juny de 1977, va ser elegit diputat per 
València, condició que revalidaria el 1979. Va ser membre del 
Plenari de Parlamentaris del País Valencià i va ser elegit presi-
dent del Consell a l’abril de 1978. A Morella es va comprome-
tre que el País Valencià es constituïra en autonomia per l’article 
151 de la Constitució, que va ser l’usat per a les nacionalitats 
històriques. A l’abril de 1979 va renunciar a la presidència del 
Consell per no sentir el suport de l’executiva del PSPV-PSOE. 
Després de ser reelegit president al juny, acabà renunciant-hi 
definitivament al desembre d’aquell any. Després de deixar el 
seu escó al Congrés el 1980, va abandonar el PSOE. Posterior-
ment, va ser elegit secretari general del Partit Nacionalista del 
País Valencià; contrari al procés que va seguir aquesta forma-
ció, abandonà la política l’any 1983.

BROSETA PONT, Manuel 

(Banyeres, 1932-València, 1991). 

Catedràtic de Dret Mercantil de la 
Facultat de Dret de València, va pro-
piciar la formació i va assumir la 
presidència de la Junta Democràtica 
del País Valencià el 1974 i, posterior-
ment, de la Taula de Forces Polítiques 
i Sindicals del País Valencià. Afiliat a 
UCD el 1979, fou elegit senador per 
València. Entre 1980 i 1982 va ocu-
par la Secretaria d’Estat per a les Co-
munitat Autònomes, des de la qual 
dirigí els treballs per a l’aprovació 
de la major part dels estatuts 
d’autonomia, entre els quals el de la 
Comunitat Valenciana, en la tramita-
ció i discussió parlamentària del qual 
participà activament. El 15 de gener 
de 1991 va ser assassinat per  ETA.

MONSONÍS DOMINGO, Enrique 

(Borriana, 1931-2011). 

Diputat a Corts per Castelló per UCD 
en la legislatura constituent de 1977-
1979 i la primera legislatura de 
1979-1982. A l’abril de 1978 ocupà 
el càrrec de conseller d’Agricultura 
del Consell i passà a encarregar-se 
d’Interior al juny de 1979. Després 
de la dimissió d’Albiñana, es va fer 
càrrec, en funcions, de la presidència 
del Consell, que ocupà fins al nov-
embre de 1982. L’any següent es va 
integrar en el Partit Demòcrata Libe-
ral i després ho féu en Unió Valen-
ciana. Entre 2003 i 2004 va ser eu-
rodiputat al Parlament Europeu.

Josep Lluís Albiñana i 
Olmos. Información.

Manuel Broseta Pont. 
Información.

Enrique Monsonís 
Domingo. Congrés 
dels Diputats.



L’ESTATUT
Nosaltres 

30 ANYS DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA

En la gestació de l’Estatut, el primer avantprojecte va ser l’«Estatut 
de Morella», que elaborà l’equip Francesc Eiximenis i que va ser aca-
bat el 21 de desembre de 1978, una vegada aprovada la Constitució 
(en l’articulat es va optar per la via de l’article 151). Anteri-orment, 
l’anomenat «Estatut d’Elx» va ser redactat com a Avantprojecte d’Estatut 
d’Autonomia del País Valencià per diversos intel•lectuals valencians 
(Eliseu Climent, Joan Fuster, Max Cahner, Josep Benet, Rafael Ribó 
i Enric Solà) al llarg de 1975, i va ser firmat a València al febrer de 
1976. Una vegada iniciat el procés autonòmic, a més de l’Estatut de 
Morella es presentaren fins a dèsset propostes d’avantprojectes (vuit 
de forces polítiques extraparlamentàries i nou d’associacions cíviques 
i culturals).

 En la reunió del plenari de parlamentaris del 10 d’abril de 1981 
s’elegí una comissió redactora del projecte d’Estatut d’Autonomia, 
formada per cinc membres (Luis Berenguer Fuster i José Ramón Pin 
Arboledas, d’UCD; Joan Lerma Blasco i Felipe Guardiola Sellés, del 
PSPV-PSOE, i Antonio Palomares Vinuesa, del PCE-PCPV). La comissió 
presentà un text consensuat amb molta pressa, l’«Estatut de Benicàs-
sim» (que hagué d’incloure, en un annex, les redaccions alternatives 
que els representants d’UCD van fer dels articles referits a la denomi-
nació, la bandera, la divisió comarcal i les diputacions provincials). 
Una assemblea mixta de parlamentaris i diputats provincials, d’acord 
amb el que estableix l’article 146 de la Constitució, es va reunir a Pe-
níscola el 19 de juny i va aprovar, per unanimitat, el text estatutari, 
que passà a dir-se «Estatut de Peníscola».

El projecte d’estatut, presentat davant la mesa del Congrés dels 
Diputats, començà el tràmit parlamentari el 13 d’octubre de 1981. 
Els desacords sobre la denominació, els símbols i les diputacions en 
retardaren l’aprovació, que tingué lloc per Llei orgànica 5/1982, d’1 
de juliol. El procés va acabar amb l’aprovació de la Llei orgànica 
12/1982, de 10 d’agost, de transferències a la Comunitat Valenciana 
de competències de titularitat estatal, d’acord amb l’article 152 de la 
Constitució, que equiparà la Comunitat Valenciana a les comunitats 
històriques de Catalunya, País Basc, Galícia i Andalusia, que hi van 
accedir a través de l’article 151.

CRONOLOGIA

28-II-1980, referèndum de ratificació de la iniciativa autonòmica a Andalu-
sia per l’article 151 de la Constitució; l’Estatut va ser aprovat el 30 de des-
embre de 1981.

29-I-1981, dimissió d’Adolfo Suárez com a president del Govern.

23-II-1981, intent de colp d’estat durant la segona votació d’investidura de 
Leopoldo Calvo Sotelo com a president del Go-vern.

3-IV-1981, creació d’una comissió Govern-PSOE per a dirigir el desenvolu-
pament del procés autonòmic, amb l’assessorament d’un comitè d’experts.

6-IV-1981, aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Galícia.

28-IV-1982, el Ple del Congrés aprovà el projecte d’Estatut d’Autonomia de 
la Comunitat Valenciana, amb el vot en contra del Grup Parlamentari Comu-
nista. Fou aprovat al Senat el 7 de maig.
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39- Estatut d’Elx, 
setembre 1976. Bi-
blioteca Central Pere 
Ibarra, Elx.

40- Estatut de Morella, 
desembre 1978. Arxiu 
Històric de la Comunitat 
Valenciana.

41- Projecte d’Estatut Valencià de Benicàssim, 05-05-1981 [AD].



La falta de consens autonòmic i la confrontació política van 
tenir com a expressió més evident els conflictes per la llen-
gua i els símbols identitaris de la bandera i la denominació 
del territori valencià.

Nosaltres 
30 ANYS DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA



LA LLENGUA 

Nosaltres 
30 ANYS DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del va-
lencià, desplegà la disposició estatutària que estableix l’article 7è, 
la cooficialitat del valencià i el cas-tellà a la Comunitat Valenciana, 
de manera que tothom té el dret a conèixer-los i usar-los, sense que 
ningú no siga discriminat per raó de llengua. Aquest text legis-latiu 
obeí també al compromís en la defensa del patrimoni cultural de 
la comunitat autònoma i, especialment, en la recuperació del va-
lencià, llengua històrica que en constitueix la senya d’identitat més 
peculiar.

 La formació d’una consciència lingüística estigué unida ben 
aviat a la defensa de l’ensenyament escolar del valencià per figu-
res com ara Carles Salvador (València, 1893-1955). Promotor de 
la normalització ortogràfica del valencià, Carles Salvador recopilà 
i publicà, el 1932, les Normes ortogràfiques de Castelló. Dins de 
l’associació Lo Rat Penat, impulsaria els cursos de Llengua i Litera-
tura Valenciana, el 1951, i editaria una Gramàtica valenciana.

Després de la Guerra Civil, les actuacions i els projectes polí-
tics dels grups valencianistes a l’exili progressivament cediren pas 
a plantejaments culturals. Les persones que sentien i creïen en la 
idea dels Països Catalans, reconegueren la uni-tat lingüística, i fo-
ren partidaris d’estretir vincles culturals i de crear una fe-deració 
catalano-balear-valenciana. També afirmaren, però, la persona-
litat de les terres valencianes i la singularitat de la seua llengua, 
el valencià. Una convicció que anà reafirmant-se a l’interior amb 
actes com la presentació del Diccionari català-valencià-balear per 
Sanchís Guarner (València 1911-1981) a l’Ajuntament de València 
el 1951. El qui també fóra redactor de les Normes de Castelló, de-
fensà que el valencià és una modalitat dialectal en l’àmbit del ca-
talà, com exposà en La llengua dels valencians, de 1933.

Des de la fi dels cinquanta, la inquietud pel valencià, l’interès 
per recuperar-la i expandir-la, i especialment la controvèrsia so-
bre el seu origen derivaren envers un conflicte lingüístic i identitari, 
unit a l’activitat opositora a la dictadura franquista. La publicació 
de l’assaig Nosaltres, els valencians, el 1962, convertí el seu au-
tor, Joan Fuster (Sueca, 1922-1992), en un referent del valencia-
nisme pancatalanista. El 1969, Rafael Ll. Ninyoles publicà l’assaig 
Conflicte lingüístic valencià, en què destacà el bilingüisme diglòssic 
favorable al castellà com a idioma d’importació. La bel•ligerància 
contra el catalanisme en la «Batalla de València» provocà que la 
normalització ortogràfica incrementara l’espiral del conflicte, com 
s’esdevingué amb les orientacions que Miquel Adlert Noguerol pu-
blicà en el llibre En defensa de la llengua valenciana: perqué i com 
s’ha d’escriure la que es parla, el 1977; unes orientacions que ser-
viren per a elaborar les Normes ortogràfiques de la Reial Acadèmia 
de Cultura Valenciana o Normes del Puig, el 1979.

En aquesta etapa de conflictivitat, la implantació del bilingüis-
me pel Reial decret 2003/1979, de 3 d’agost (que regulà la incor-
poració del valencià al sistema d’ensenyament del País Valencià), la 
va sancionar l’Estatut d’Autonomia, i tot conclogué amb l’aprovació 
de la Llei d’ús i ensenyament del valencià. 
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43- Escrit de Joan Fuster. Información, 12-12-1974 [AD].
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L’article 5 de l’Estatut d’Autonomia establí que la bandera és la tradicio-
nal senyera, formada per quatre barres roges sobre fons groc, coronades so-
bre franja blava al pal, i preveia que per llei de les Corts Valencianes es podria 
determinar la simbologia heràldica pròpia de la Comunitat Valenciana. La Llei 
8/1984, de 4 de desembre, desplegà aquest precepte estatutari.

En el període preautonòmic, els colors que es referien al passat esdevingue-
ren un símbol d’identificació i d’afirmació de confrontades identitats col•lectives. 
La defensa de la franja blava capitalitzà els sentiments del regionalisme antica-
talanista blaver en una estratègia de crispació política i social. La senyera qua-
tribarrada, usada pel valencianisme pancatalanista, s’oficialitzà per dos decrets 
de 24 i 30 d’abril de 1978 com a bandera del Consell Preautonòmic del País 
Valencià. A través d’un altre decret de 17 de juny es va incorporar, com a emble-
ma, l’heràldica del rei Pere II, que era el símbol més antic conegut del Regne de 
València. La senyera quatribarrada amb l’escut heràldic al centre fou hissada al 
balcó de l’Ajuntament de València al costat de la senyera «coronada», bandera 
de la ciutat. En els actes institucionals del 9 d’octubre de 1979, Rafael Orellano, 
fundador del Grup d’Acció Valencianista i regidor per UCD després de les pri-
meres eleccions municipals celebrades el 3 d’abril d’aquell any, ideà «l’incendi 
de la quatribarrada».

Després d’accedir, en funcions, a la presidència del Consell, Enric Monsonís 
proposà retirar la senyera quatribarrada com a bandera institucional, la qual 
cosa va ser acordada en el Ple del Consell del 14 de gener de 1980. En una 
situació d’estancament del procés autonòmic, els símbols es convertiren en un 
objecte de disputa. Els redactors de l’avantprojecte d’estatut consensuaren, a 
Benicàssim, l’adopció de la senyera amb franja blava, però amb l’escut heràldic 
valencià en la franja, i el nom de País Valencià en comptes de la denominació 
de Regne de València. Tanmateix, el president regional d’UCD, Fernando Abril 
Martorell, declarà que no reconeixia l’acord firmat pels seus representants.

La llei que regula els símbols de la Comunitat 
Valenciana i la utilització d’aquests estableix que 
l’himne oficial de la Comunitat Valenciana és l’himne 
de l’Exposició Regional de 1909, aprovat pels alcaldes 
dels ajuntaments d’Alacant, Castelló i València al maig 
de 1925.

L’himne està constituït per música de Josep Serrano 
Simeón, i la lletra va ser composta per Maximilià Thous 
Orts; pot interpretar-se en castellà o en valencià.

49- Senyera de la Comunitat 
Valenciana.

50- Escut de la Comunitat Valenciana.
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La reforma de l’Estatut d’Autonomia es precipità en la 
VI legislatura, que estigué presidida per primera vegada pel 
PP, i s’aprovà després del triomf electoral del PSOE en les 
eleccions generals del 14 de març del 2004, que donà co-
mençament a la VIII legislatura. Després de ser discutida a les 
Corts, la reforma de l’Estatut de la comunitat autònoma fou 
la primera que es presentà davant del Congrés dels Diputats, 
mentre es debatia parlamentàriament l’abast de la reforma 
de l’Estatut català. Els termes de la reforma aprovada per la 
Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril, han procurat pal•liar els 
dèficits estatutaris que havien apartat la Comunitat Valencia-
na del conjunt de les comunitats històriques, i també adaptar 
el marc institucional i la política a les noves realitats de la so-
cietat valenciana i de l’entorn europeu.

La reforma aprovada defineix la identitat valenciana com 
a «nacionalitat històrica». No obstant això, en el tràmit parla-
mentari es rebutjà incorporar-hi la unitat de la llengua catala-
na, i s’exclogué la denominació valencià-català en dispo-sar 
que la llengua de la Comunitat Valenciana és el valencià. En 
matèria lingüística no es reconeixen els drets de les comar-
ques de parla castellana.

La reducció de la barrera electoral del 5% al 3% per a 
poder accedir a les Corts, que permetria obtenir representa-
ció parlamentària a formacions nacionalistes, es va preveure 
en la reforma estatutària, tot i que el seu desplegament es 
posposa a l’aprovació d’una Llei electoral. Entre les innova-
cions, es faculta el president de la Generalitat per a dissoldre 
les Corts.

El nou Estatut omet la comarcalització del territori valen-
cià, preserva les competències de les diputacions provincials, 
fa referència a un Servei Tributari Valencià, recupera en part 
el dret civil foral valencià, preveu una àmplia decla-ració de 
drets civils i personals, i inclou un nou articulat sobre l’acció 
exterior de la Generalitat.

LA REfORMA DE 
L’ESTATUT


