
ELS ESTATUTS D’AUTONOMIA VALENCIANS (1975-1982): 

LA PLASMACIÓ JURÍDICA DE LA IDENTITAT 

METODOLOGIA 
Per al desenvolupament de l’estudi, plantegem una sèrie de fases basades en la metodologia pròpia de la investigació històrica: 

1. Plantejament d’hipòtesis / preguntes inicials: aquestes inclouen tant les de caràcter general, de tot el procés autonòmic, com les específiques 

per a cadascun dels projectes d’Estatut. Partim de la premissa que la lluita identitària que començà als anys setanta en la vida política i cultu-

ral valenciana, i que després es traslladà a la societat, coneguda com a “Batalla de València”, fou la principal influència en el desenvolupa-

ment de la preautonomia i autonomia valencianes. Per tant, l’evolució estatutària ha de reflectir eixa lluita dialèctica entre les diferents facci-

ons polítiques i culturals.  

2. Recerca de fonts: comencem per les fonts bibliogràfiques, donat que l’accessibilitat és major i ens poden donar una perspectiva general so-

bre els interrogants amb què partim i l’època històrica. A més, dins d’aquestes apareixen treballats molts dels documents primaris que neces-

sitem, la qual cosa ens ajuda a la seua localització i anàlisi. Quant a les fonts primàries, per a la seua recerca i classificació tenim en compte el 

factor de la localització: veure si hi ha facilitat o dificultat d’arribar-hi.  

3. Anàlisi i organització dels documents: en tractar-se d’una investigació històrica que comprén unes determinades dècades, l’organització més 

primària és la cronològica, no obstant això, aquesta ha de relacionar-se amb altra classificació temàtica de què ja hi hem parlat: les qüestions 

lingüística, territorial, nacional, simbòlica, econòmica, competencial, etc. Pel que fa a la interpretació dels textos, el principal escull, que po-

dria ser la llengua, es troba resolt, donat que la documentació està escrita en llengua castellana i valenciana/catalana. A més, la majoria dels 

documents, en tenir caràcter jurídic, estan mecanografiats. 

4. Síntesi i redacció: cal recordar que el nostre treball, tot i utilitzar principalment fonts jurídiques, no és de caràcter jurídic, sinó històric. Açò 

significa que l’estudi dels Estatuts d’Autonomia té sentit si es relaciona amb el context social, polític i cultural en què foren redactats i amb la 

cultura política específica de la qual partiren. Això ens permetrà analitzar la dialèctica que va existir entre unes i altres, i el grau d’acceptació i 

influència que van tenir dins de la societat valenciana del moment.  

INTRODUCCIÓ 
Aquest treball pretén analitzar l’evolució de la qüestió identitària als Estatuts d’Autonomia del País Valencià desenvolupats en la segona meitat 

del segle XX. Com que es tracta d’una anàlisi històrica, partim de l’evolució cronològica del estatutisme valencià, molt lligada al desenvolupa-

ment del valencianisme polític, sobretot a partir dels anys seixanta, malgrat que són els anys trenta quan es comencen a crear les primeres pro-

postes d’Estatut per al País.  

L’estudi de la identitat és un tema complex donat que hi inclou diferents trets relacionats amb la pertinença a un determinat territori o comuni-

tat, on es mesclen aspectes polítics, socials i culturals. Als Estatuts, aquestes qüestions apareixen representades, principalment, en les discussions 

sobre el nom del territori, la llengua, la divisió i estructuració del País, i els símbols que el representen. Tanmateix, tampoc s’han d’oblidar les re-

latives a l’estructuració econòmica, les relacions amb l’Estat o fins i tot el punt de vista nacional (i nacionalista) en què eixe Estatut s’emmarca.  

 FONTS  
Encara que les principals fonts que estem utilitzant són 

de tipus documental, donat que es tracta d’un estudi 

d’història contemporània, i gairebé actual, també són 

valuoses les fonts visuals, audiovisuals i orals, aprofitant 

que tenim la sort de poder contactar amb gent que par-

ticipà en el procés autonòmic.  

Distingim, per a la nostra investigació, dos tipus de 

fonts: 

• Primàries: Estatuts d’Autonomia i documentació 

relacionada, alguna conservada en arxius especí-

fics (Arxiu de la Memòria, ACPV) i altra derivada 

d’institucions (Corts Valencianes, Consell Preau-

tonòmic, Ajuntaments, Congrés dels Diputats, 

etc.), juntament amb la documentació generada 

pels partits polítics, associacions i particulars. S’hi 

inclouen també els testimonis orals que puguem 

aconseguir, així com fonts d’altres tipologies 

(imatges, pamflets, audiovisuals...). 

• Bibliogràfiques: fonts secundàries d’autors que 

han investigat el procés autonòmic i l’estatutisme 

valencià. Són especialment valuosos els treballs 

de l’àmbit del dret fets pels especialistes 

(destaquem les investigacions de la Facultat de 

Dret de la UV), que comprenen tot el procés au-

tonòmic del segle XX. Des del camp de la histò-

ria, ens centrem principalment en els treballs so-

bre la transició democràtica al País Valencià, es-

pecíficament els dedicats a la lluita identitària i 

l’estudi del nacionalisme i regionalisme valencià.  
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OBJECTIUS 
• Analitzar els principals avantprojectes que s’elabora-

ren durant els anys setanta, fins a l'aprovació de l’Es-

tatut definitiu de 1982. L’anàlisi es centra, sobretot, 

en els apartats relatius a la identitat dels valencians.  

• Relacionar-los amb el context històric en què foren 

aprovats, moment de profunda lluita entre sectors 

socials i polítics amb opinions confrontades respecte 

a la valencianitat.  

• Realitzar un apropament a les dissensions al voltant 

de l’Estatut de la Comunitat i els seus projectes de 

reforma.  

EL TERRITORI 

 

 

 

 

 

 
 

LA QÜESTIÓ NACIONAL 
Els anys seixanta foren clau per al valencianisme, especialment per la renovació que hi va fer la teoria nacionalista del suecà Joan Fuster (1922-1992), la base de la qual era la llengua. Fuster proposà, mitjançant un 

exercici de recerca històrica, l’origen dual dels valencians per la manera en què el territori fou repoblat a l’Edat Mitjana. Per a l’escriptor, el sector que representava els trets valencians era la costa, per on s’havia di-

fós la llengua catalana. Degut a això, segons Fuster els valencians formaven part d’un poble més ampli, representat pels territoris de parla catalana, els Països Catalans.  

L’any 1975 va veure nàixer el primer dels avantprojectes per al País Valencià durant la transició, l’Estatut d’Elx. Redactat pel jurista Enric Solà com a encàrrec de Joan Fuster, s’hi veu una forta empremta valencia-

nista: l’Estatut reconeix el concepte d’unitat nacional dels Països Catalans, i als seus articles preveu la possibilitat de federar-se amb Catalunya i les Illes Balears. Molt influenciat per l’Estatut d’Elx, però amb pro-

postes més moderades, l’any 1976 el Consell Democràtic del País Valencià (organisme d’oposició al franquisme) va aprovar el seu avantprojecte d’Estatut, on encara apareix la possibilitat de mancomunar-se 

amb les altres dos comunitat catalanoparlants.  

El procés autonòmic continuà fins l’any 1979, quan es va presentar l’Estatut de Morella, elaborat pels professors de dret de la Universitat de València. Aquest Estatut concreta encara més algunes qüestions auto-

nòmiques, com els organismes d’autogovern o els símbols del País Valencià.  

Arribem, finalment, a 1981 amb l'últim avantprojecte d’Estatut, el de Benicàssim que, tot i que mantenia algunes de les qüestions defensades pels valencianistes, va haver de conjugar les sensibilitats d’opcions po-

lítiques ben diferents en un clima d’enfrontament per la identitat valenciana. Malgrat això, quan l’Estatut arribà a Madrid per a ser aprovat per les Corts espanyoles, es va tornar a modificar. 
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