
VIOLÈNCIA ANTICATALANISTA AL PAÍS VALENCIÀ. 

1971-2015

L'objectiu d'aquest dossier és posar de manifiest la violència que al País 

Valencià s'ha exercit (i es continua exercint) des dels anys 70 del s. XX per 

part  de  grups  d'extrema  dreta  i  blavers,1 contra  els  que  ells  anomenen 

“catalanistes” (que en realitat serien nacionalistes valencians autèntics). Anem 

a fer una subdivisió cronològica d'aquesta violència:

-Anys 70 abans de la transició:

Podríem parlar ací de tot un seguit d’actes de violència que comencen 

en els anys 70, ben al principi :

-26 de març de 1971: Trencada de vidres a la llibreria  Tres i Quatre, i 

abocada de tinta a l'interior.

-2 d'abril  de 1971: Atac a una assemblea de Filosofia i Lletres de la 

Universitat de València.

1 El moviment blaver neix durant la transició espanyola, impulsat per la classe alta de la 

ciutat de València, la dreta espanyola més conservadora i una part de la intel·lectualitat 

madrilenya. Arrelat principalment a la ciutat de València i la comarca de l'Horta, podem dir 

que la seua ideologia es basa en tres punts: Defensa de la bandera de la ciutat de València  

(amb franja blava, d'ací els ve el nom) com a bandera de tot el País Valencià, defensa d'una 

llengua valenciana diferent de la llengua catalana, i defensa de la denominació  Regne de 

València per a tot el País Valencià. Tot això unit a un autèntic odi a tot allò que siga català,  

que limita amb el racisme i la xenofòbia, i a l'ús freqüent de la violència, que per desgràcia 

ha  quedat  sovint  impune.  Políticament  s'ha  articulat  en  diverses  formacions  des  de  la 

transició, destacant URV (Unió Regional Valenciana) en els anys 70, UV (Unió Valenciana) 

en els 80 i 90, i CV (Coalició Valenciana) entre 2004, en què es fundà, i 2011, en què es 

dissolgué. 
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-8 de maig de 1973: Una càrrega de plàstic esclata a l'aparador de Tres i  

Quatre i ocasiona un incendi. Un milió de pessetes en pèrdues.

-Octubre de 1973: Dos còctels molotov contra la mateixa llibreria.

-A mitjan  1975:  Una  tongada  de  bombes  arrassa  diverses  llibreries. 

Pateixen dany  La Pau,  Pueblo,  Ausiàs Marc i  Lope de Aguirre,  que ha de 

tancar.

Com  es  pot  comprovar,  hi  hagué  al  principi  tot  un  seguit  d’atacs 

continuats a llibreries, en especial a Tres i Quatre. Ací ne tenim unes mostres 

dels atacs a aquesta llibreria:
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-31 d'octubre de 1975: Incidents a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 

Universitat de València. Un estudiant resulta ferit. Dos altres atacs consecutius 

causen tres ferits.

-Juliol de 1976: Una bomba esclata a l'estadi del Llevant U.E. la nit 

abans de la Trobada dels pobles.

-5 d'agost de 1976: Un artefacte fa saltar la llibreria La Araña.

-10 d'agost de 1976: Una bomba destrossa el local de  Nova Cultura, 

amb pèrdues d'un milió de pessetes.

-5 de novembre de 1976: Setè atemptat contra Tres i Quatre.

-12 de novembre de 1976: El degà de la Facultat de Filosofia i Lletres 

de la Universitat  de València,  una professora i  un bidell,  són agredits  a la 

Facultat.

-Transició (1977-1981):

Arribem així a la transició pròpiament dita. Arribats a la mort de Franco 
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i a la transició, després d’anys de repressió, es produeix una veritable eclosió 

de nacionalismes arreu de l’Estat espanyol. Al centre de l’Estat veuen tot això 

amb  pànic  i  preocupació.  Els  preocupa  i  obsessiona  especialment  el 

nacionalisme català.  Car  saben que Catalunya era (i  és)  un dels  principals 

motors econòmics de l’Estat. Però més encara que es produïsca un contagi del 

nacionalisme català pel País Valencià. Car el País Valencià era (i és) un altre 

dels motors econòmics de l’Estat espanyol. I si s’uniren o aliaren Catalunya i 

el  País  Valencià,  junts  representarien  al  voltant  d'un  terç  de  la  riquesa 

econòmica de l’Estat.  L’Estat  espanyol  llavors  juga fortíssim.  I  juga on té 

possibilitats d’èxit (car Catalunya en certa manera la donen per perduda): el 

País Valencià. Es posen en marxa tots els seus agents: Des de possiblement els 

serveis  secrets  fins  a  tots  els  mitjans  amb  què  poden  comptar  (premsa, 

intel·lectuals,  televisió,  etc.).  És  en  aquest  context  que  sorgeix  la  “llengua 

valenciana” i  la  deserció de Casp i  Adlert.2 Per  a  evitar  la unió,  aliança o 

cooperació  del  País  Valencià  amb  Catalunya,  s’inventen,  doncs, 

l’anticatalanisme, que hui encara dura (si bé molt afeblit i ja no tan fort com a 

la transició).  En l’expansió d’aquest  anticatalanisme se serviren d’un diari: 

Las Provincias (del 1978 fins al 1999 aproximadament, en què tiraren la seua 

directora, María Consuelo Reyna); d’un moviment socio-festiu: les falles (si 

més no en la transició la gran majoria de les falles eren obertament blaveres. 

2 Xavier  Casp  i  Miquel  Adlert  foren  els  principals  intel·lectuals  de  la  cultura  i  del 

nacionalisme valencians en els anys 40 i 50 del passat segle. Arribats els anys 60, sembla 

que no pogueren acceptar mai l'aparició d'una nova generació d'intel·lectuals valencians, 

necessàriament més preparats que ells, sobretot de Joan Fuster. D'un enfrontament personal 

se passà a un trencament, i al final, els dos foren els principals artífexs de les teories sobre 

la "llengua valenciana" diferent de la catalana. Sembla, però, que cap al final de la seua 

vida reconegueren els dos d'una manera o altra el seu error. 
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Hui per sort no és així del tot, tot i que encara queden falles blaveres); i també 

d’un  moviment  de  masses:  el  València  C.F.  (sempre  ha  estat  pro-blaver  i 

podem dir que hui és el lloc més utilitzat pels blavers per a difondre el seu 

missatge).

I  en  darrer  terme,  per  a  imposar  el  missatge  anticatalanista  al  País 

Valencià, se serviren els agents anticatalanistes de la violència. La violència en 

aquests anys va ser molt intensa, i això denota com estaven de nerviosos i 

preocupats  els  agents  anticatalanistes  davant  del  fet  que es  consolidara un 

nacionalisme i una consciència nacional forta al País Valencià. 

En aquest contexte, podem ressenyar tota una sèrie de fets, que com se 

veurà,  indicaren  un  augment  progressiu  d’aquesta  violència.  En  aquest 

moment  apareixen  les  organitzacions  anticatalanistes  violentes  més 

importants, que duren fins a l’actualitat: el GAV (Grup d’Acció Valencianista) 

i  les  JJGAV (Joventuts  del  Grup  d’Acció  Valencianista).  Així  mateix,  en 

aquesta època aparegué un misteriós grup anomenat  Ballesters del Centenar  

de la Ploma, que es dedicava a fer pintades amenaçants, com aquesta contra la 

revista Valencia Semanal, que acusava de “catalanista”:
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O aquesta, contra una guarderia:

Ambdues imatges són de 1978. Malgrat la gravetat de les amenaces, i el 

fet d'embrutar façanes, edificis i fins i tot mobiliari públic, ningú d'aquest grup 

fou llavors detés.

El que feia aquest grup seria l’equivalent a l’anomenat “terrorisme de 

baixa intensitat”. I aquesta tàctica la usà amplament l’anticatalanisme durant 

la transició. Ací tenim uns altres exemples, atacant cotxes per dur enganxines 
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de País Valencià (denominació que no li agradava al blaverisme, que volia la 

de Regne de València):

Destacarem aquests fets puntuals:
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-Febrer de 1977: Un grup de joves és agredit a Oriola (Baix Segura).

-Primavera  de  1977:  Bomba  a  la  llibreria  alacantina  Set  i  Mig. 

Agressions  a  València  durant  la  setmana  fallera.  Diversos  ferits.  Es 

multipliquen les agressions durant la campanya electoral. És metrallada la seu 

del PCPV (El P.C. del País Valencià mantenia llavors posicions nacionals prou 

clares).

-Desembre de 1977: Còctels  molotov contra l'empresa relligadora de 

diverses publicacions al País Valencià.

-Maig de 1978: Agressions blaveres en la Fira del Llibre. En la Fira del 

Llibre de València  de 1978, que tingué lloc a  finals  de maig de 1978, els 

blavers i ultradretans cometeren tot tipus d'agressions contra els llibrers que 

ells consideraren "catalanistes". Sense anar més lluny, l'editor Eliseu Climent 

fou sacsejat  i  desbotonada la seua samarreta per  un violent jove d'extrema 

dreta.  A banda,  el  grup  blaver  Ballesters  del  Centenar  de  la  Ploma,  que 

signava sota les  inicials de B.C.P.,  va cometre  tot  tipus de pintades en les 

casetes de llibreters "catalanistes". Ací ne tenim una:

Més informació sobre aquests fets ací:
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http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS22.pdf

-Estiu de 1978: Esclata una bomba en un cinema d'Alcoi (Alcoià) on es 

projectava La portentosa vida del Pare Vicent.

-Estiu de 1978: Agressions contra els participants a la III Escola d'estiu  

del País Valencià per part de gent del GAV. Ací tenim el resultat d’un cop de 

puny  que  va  rebre  un  dels  participants  en  aquella  Escola  d’Estiu,  Agustí 

Guerola:

Més informació ací:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS33.pdf

-Agost  de  1978:  Activistes  del  GAV  de  la  ciutat  de  València  es 

desplacen  al  límit  del  Principat  de  Catalunya  amb València  per  a  intentar 

boicotejar la Volta en Carro als Països Catalans. Es dediquen a fer pintades i 

insultar i amenaçar els participants.

Més informació ací:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS35.pdf
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 -29 d’agost de 1978: Fals paquet bomba en la seu de Valencia Semanal. 

El 29 d'agost de 1978, just davall d'una pintada amenaçant la revista Valencia 

Semanal al costat de la seua seu al carrer Sorní de València, una veïna alertà la 

policia  per  la  presència  d'un  misteriós  objecte.  Tenia  tota  l'aparença  d'un 

paquet bomba, i arribaren artificiers de la policia fins i tot. Al final resultà ser 

un simple paquet d'esponges. No obstant, la seua forma i la seua ubicació al 

costat de la pintada blavera amenaçant li donaren tot l'aire de ser un paquet 

bomba. Encara que fóra fals, la intenció amenaçadora era totalment evident.

Més informació ací:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS37.pdf

-9 d’Octubre de 1978: Bomba en l’Aplec del País Valencià.  L'Aplec 

nacionalista del País Valencià al voltant del 9 d'Octubre de 1978 fou un èxit 

total, aplegant vora 30.000 persones que plenaren la plaça de bous de València 

de  gom  a  gom.  Això  li  degué  molestar  segurament  a  l'extrema  dreta 

valenciana,  ja  que  es  col·locà  una  càrrega  de  trilita  amb  metralla  en  els 

lavabos de la plaça de bous durant l'aplec, que per sort no va ferir ningú però 

sí que causà danys materials.
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-26 d’Octubre de 1978: Intent d’assalt dels blavers i gent del GAV al 

Palau de la Generalitat Valenciana.3 En 1978, la bandera oficial del  Consell  

Preautonòmic del País Valencià,4 era la quatribarrada amb l'escut del Consell 

al mig. Aquesta onejava en tots els edificis oficials més importants, la qual 

cosa enfurismava moltíssim tots els blavers. El 25 d'octubre de 1978, un grup 

de blavers  (de més de 50 anys la majoria),  i  de joves ultradretans,  havien 

"acampat" al costat de l'Ajuntament de València i  havien fet  una agressiva 

propaganda contra la senyera oficial del  Consell. La policia hagué d'impedir 

repetides vegades que intentaren retirar-la de l'Ajuntament i fins i tot cremar-

la. Ací tenim una foto d’aquesta il·legal acampada:

3 El Palau de la Generalitat és la seu del govern autonòmic valencià.

4 El Consell Preautonòmic del País Valencià (1978-1983) fou un organisme transitori que 

exercí  les  funcions  de  govern  autonòmic  fins  a  l'aprovació  de  l'Estatut  d'Autonomia 

valencià i la celebració de les primeres eleccions autonòmiques valencianes (1983).
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Passaren la nit allà uns quants, i el següent dia 26 d'octubre, encetaren 

una manifestació il·legal des de l'Ajuntament al Palau de la Generalitat, tallant 

el tràfic en plena hora punta. En tota aquesta il·legal manifestació, tingueren 

una  actitud  de  total  condescendència  de  la  policia  municipal  de  llavors. 

Aquesta gent anava dirigida pels capitosts del GAV, d'URV, de Fuerza Nueva,5 

i  també  participà  un  dels  ideòlegs  del  blaverisme  en  la  transició,  Juan 

Ferrando Badía. Ací tenim una imatge d’aquesta marxa:

5 Fuerza Nueva  fou un partit d'extrema dreta espanyolista que existí durant la transició 

espanyola (1976-82), liderat per Blas Piñar. El seu únic triomf fou 1 diputat estatal en les 

eleccions generals de 1979.
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En  arribar  al  Palau  de  la  Generalitat,  ficaren  literalment  un  setge, 

impedint  que entrara  ni  isquera  cap persona,  i  amb constants  amenaces  al 

President Josep Lluís Albinyana i a tots els allà presents, ja foren polítics o 

periodistes.  La  tensió  va  ser  extrema,  i  els  manifestants  amenaçaren  amb 

envair el Palau de la Generalitat i destrossar-ho tot. La policia nacional se va 

veure en greus problemes per a contenir els manifestants, que tingueren en tot 

moment  una  actitud  agressiva  i  violenta.  Al  final,  el  president  Albinyana 

accedí  a  rebre  una  delegació  dels  manifestants,  encapçalats  pel  llavors 

president del GAV, Pascual Martín-Villalba. Aquesta delegació, en tot moment 

intentà intimidar el president Albinyana, amb expressions com que el tema de 

la bandera no s'anava a decidir "ni hui, ni demà ni demà passat". El president 

Albinyana en tot moment tingué una actitud serena i valenta, tallant-los en tot 

moment  dient-los  "no  em doneu  un  mitin",  i  negant-se  a  rebre  a  un  dels 

organitzadors  més  vociferants,  Juan  Ferrando  Badía.  Després  d'això,  se 

n'anaren i els manifestants a poc a poc tornaren a casa. Va ser això, doncs, un 

clar intent de pressionar i fer xantatge al president Albinyana perquè acceptara 

la bandera amb franja blava com a oficial. La qual cosa no aconseguiren, ni en 

eixe moment ni en tot el temps que el president Albinyana va ser President del 

Consell  Preautonòmic,  mostrant  aquest  sempre  una actitud,  com en aquest 

moment, prou digna i valenta front al blaverisme. 
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En  aquesta  imatge,  veiem  el  president  Albinyana  reunit  amb  la 

delegació blavera que intentà pressionar-lo, encapçalada pel llavors president 

del GAV, Pascual Martín-Villalba.

En  aquesta  altra  imatge  veiem un dels  moments  més  tensos  viscuts 

llavors, quan els blavers intentaren aquest assalt al Palau de la Generalitat:
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Més informació ací:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10002/VS45.pdf

-Febrer  de  1979:  Interrupció  sacrílega  de  l’eucaristia  en  valencià  a 

l’església dels jesuïtes de València per part d’activistes del GAV. Vet ací un 

relat dels fets (advertim que la seua duresa pot ferir algunes sensibilitats) per 

part de membres de l’associació La Paraula Cristiana:

“L’Associació  Religiosa  LA  PARAULA  CRISTIANA  es  veu  en  la  

necessitat  de fer  coneixedor al  Poble Valencià el  seu pensament  sobre els  

esdeveniments succeïts en l’Església de la Companyia de Jesús de la ciutat de  

València els diumenges 21, 28 de gener i 4 de febrer de 1979. Pel qual motiu  

volem fer públic el que segueix.

La  llengua  vernacla  del  País  Valencià  és  la  mateixa  que  la  de  
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Catalunya  i  les  Illes  Balears,  amb  unes  petites  divergències  dialectals.  

Aquesta veritat indiscutible en el camp de la Filologia ha fet que des de la  

reforma  litúrgica  del  Vaticà  II,  es  consideràs  que  els  textos  litúrgics  en  

llengua vernacla, eren els mateixos per al País Valencià, les Illes Balears i  

Catalunya.

Grups  minoritaris,  que  solen  anar  units  a  determinades  formacions  

polítiques,  han promogut  campanyes  d’una  manera  demagògica  contra  la  

recuperació cultural i idiomàtica de la nostra Pàtria Valenciana, fins a base  

de promoure confusió pel que respecta a la identitat de la llengua. Entre els  

diferents  camps  de  l’actuació  d’aquests  grups  es  compta  el  de  crear  

ortografies especials per a pura confusió. També s’ha arribat a base de les  

ortografies esmentades, fins i tot, a la confecció de textos litúrgics estranys i  

diferents dels textos oficials aprovats per la Santa Seu i els Bisbes.

És conegut de tothom que al front de la confecció d’aquests textos no  

autoritzats estan alguns sacerdots que treballen en la Cúria Diocesana de  

l’Arxidiòcesi  de València i  que aquests  textos NO han estat  desautoritzats  

públicament per l’Arquebisbe de València Dr. Miguel Roca Cabanellas.

Fins ara aquests grups han llançat al públic l’Ordinari de la Missa per  

als sacerdots, novembre 1978, i el corresponent llibret per als fidels des del  

maig del mateix any.

Presumíem que aquests grups minoritaris introduirien a les esglésies a  

base d’aquests textos dissidents l’animositat i esperit de discussió que ja feia  
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temps  estaven  promovent  en  altres  espais  de  la  vida  ciutadana,  i  açò,  

desgraciadament,  ha  succeït  per  primera  vegada  en  l’església  de  la  

Companyia de Jesús de la ciutat de València, plaça de la Companyia. Els  

esdeveniments foren així.

Quan s’estava celebrant la Missa normal a base dels textos litúrgics  

aprovats –cosa que ja es feia des de més de 7 anys- el diumenge 21 de gener  

de  1979,  irromperen  unes  15  persones  amb  les  seues  protestes  durant  

l’homilia que s’hagué de suspendre,  cridant que es parlava “català” i  no  

valencià. El mateix moment de la consagració no va ser respectat per aquest  

grup reduït i els crits no cediren fins al final, amb el gran disgust dels fidels  

que els hagueren de recriminar contínuament la seua actuació i naturalment  

amb un deteriorament de l’esperit de caritat i dignitat de l’acte litúrgic quasi  

indescriptible. La base de la seua actuació es recolzava en que volien que  

s’usassen els  textos  litúrgics  dissidents  anteriorment  al.ludits  els  quals  els  

avalotadors mostraven a les mans.

El diumenge següent dia 28 es tornà a repetir l’assalt  a la mateixa  

església dels jesuïtes i aquesta vegada amb més virulència i amb més nombre  

de provocadors. Els celebrants foren insultats d’una manera grollera i brutal.  

Se’ls va oir insults com aquests: “bandidos”, criminals, traïdors que celebreu  

la  missa  de  Judes,  venuts  a  l’or  català,  a  la  banca  catalana,  canalles,  

renegats, “beatos”, fills de...etc., etc. Tot dit amb gran aldarull. Durant la  

consagració s’arribà a oir en boca d’una dona: “ojalá es convertira en una  

serp i vos ofegara...”. La conducta i la correcció dels ministres de l’altar va  

ser exemplar en tot moment i ni tan sols respongueren als insults i ultratges.  
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Com les coses prenien un caire molt violent s’hagué de cridar a la policia,  

que es va presentar al temple però digué que no podia fer res. Els fidels, molt  

impressionats,  fins  al  punt que a alguns hòmens i  dones els caigueren les  

llàgrimes,  demostraren una dignitat  i  una caritat  verdaderament exemplar.  

Gràcies a això no va acabar tot en batalla campal. Finalitzada l’Eucaristia la  

xusma  ixqué  del  temple  amb  gran  aldarull,  romanien  al  carrer  mentre  

insultaven als fidels que eixien de l’església i que els havien recriminat la  

seua acció violenta i cerril. Entre els provocadors hi havia qui ostentava la  

insígnia del GAV.

Un membre de la nostra Associació es posà en contacte amb el Vicari  

General de l’Arxidiòcesi, D. Vicent Ferrando, a qui li féu conèixer els fets  

exposats; sembla que no està al seu abast posar remei al problema. El Sr.  

Arquebisbe, per la seua part, sembla que dubta de la veracitat dels documents  

emanats  del  seu  antecessor  i  els  altres  bisbes  valencians  en  els  quals  

declararen com a oficials per a tot el Regne de València els textos elaborats  

per les comissions anomenades pels mateixos bisbes, Textos que a més, tenen  

la corresponent aprovació de la Santa Seu.

Així  les  coses  i  davant  les  contínues  amenaces  de  bombes  i  escrits  

difamatoris anònims, naturalment, per tal d’evitar greus mals i irreparables,  

els superiors de la Residència de la Companyia de Jesús, amb gran dolor,  

hagueren de prendre la decisió de suspendre la missa.

El diumenge 4 de febrer, el  següent al de l’esmentada supressió, els  

fidels  que,  com  de  costum,  acudiren  a  l’Eucaristia  es  trobaren  amb  la  
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desagradable sorpresa de veure les portes de l’església tancades i al carrer  

els  avalotadors,  aquell  diumenge  encara  més  nombrosos,  disposats  a  

protagonitzar un altre acte sacríleg. Un dels provocadors en assabentar-se  

que havia estat suspesa la missa, cridà amb gran gatzara: “Hem guanyat, ja  

no hi ha missa catalana. Ara a atres iglesies. Hui ha segut un dia de victòria,  

també el València ha empatat en Barcelona”. També foren insultats alguns  

fidels que esperaven en la plaça: “traïdors, renegats, etc.”.

Fa  uns  mesos  grups  semblants  actuaren  ja  en  l’església  de  Santa  

Caterina de la ciutat: la missa en valencià es va suspendre. En la ciutat de  

València  es  diuen  unes  800  misses  en  castellà,  de  les  quals  no  protesten  

aquests “valencianistas”; ara es veu que volen fer impossible la celebració  

de les 10 misses en llengua vernàcula que se celebren a la Ciutat. Davant  

d’aquest fet, contrari a la doctrina de l’Església i als principis de la vigent  

Constitució d’Espanya, l’Arquebisbe de València s’ha inhibit.

Voldríem  els  catòlics  valencians  trobar  en  el  pastor  diocesà  unes  

paraules  lúcides  i  clares,  fonamentades  en la  Doctrina de  l’Església  i  no  

subordinades  als  vaivens  polítics,  en  allò  que  es  refereix  a  la  indefugible  

“encarnació” de l’Església Catòlica en el context històric, cultural, lingüístic  

del poble Valencià.

Sentim que una vegada més ha vençut la violència,  la incultura i  el  

terror contra la ciència, la racionalitat i el sentit més elemental dels Drets  

Humans.  Un autèntic delicte contra la llibertat  d’expressió,  i  els postulats  

mínims del cristianisme.
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València 9 de febrer de 1979.

LA PARAULA CRISTIANA.

Els blavers tornaren a fer actes semblants durant la transició en altres 

esglésies de la ciutat de València, perquè segons ells, les misses es feien en 

“català” i no en “valencià”. No feren mai això contra les misses que es feien 

en castellà, encara que, això sí, aconseguiren amb això que de dotze misses 

que se feien en valencià a la ciutat de València, hui se’n facen sols dos o tres 

amb prou feines. 

Durant  la  transició,  i  també  fins  i  tot  després,  així  mateix,  alguns 

sacerdots  i  religiosos  que  els  blavers  consideraven “catalanistes”,  com ara 

Pere Riutort o Joan Baptista Melià, reberen tot tipus d’amenaces, agressions i 

difamacions per part d’aquesta gent, que com es veu, no respecta ni l’Església.

-11 de març de 1979: Agressions i trets en una manifestació ecologista. 

En aquesta manifestació,  s’hi  van treure pistoles per  part dels ultradretans, 

com ací podem veure:
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-Després de les primeres eleccions municipals democràtiques des de la 

2ª  República,  el  3 d’abril  de 1979, València tingué un alcalde d’esquerres. 

Això  molestà  molt  als  sectors  reaccionaris  de  la  societat  valenciana,  que 

l’acusaven de “catalanista”. En la seua presa de possessió, agitadors blavers i 

ultradretans l’amenaçaren, agrediren algunes persones i finalment trencaren a 

patades una porta. 

En la imatge de baix podem veure un grup de blavers intentant insultar i 

amenaçar  el  primer  alcalde  democràtic  de  València,  Fernando  Martínez 

Castellanos. Amb el nº 1 podem veure al propietari de la botiga Mannix, que 

es  trobava  al  carrer  Sant  Vicent,  nº  97.  Amb  una  X  podem veure  un  tal 

Baricelo. A aquest agitador blaver se'l va veure en la majoria d'actes violents 

de  la  transició.  Mai  no  va  ser  detingut  ni  condemnat,  si  bé  les  seues 

provocacions a un grup de nacionalistes no li isqueren debades, ja que una 

volta d'una garrotada hagué de rebre 10 punts en el cap. Amb el nº 2 podem 

veure Sergio Pérez Antón, violent activista blaver de la transició. Pocs minuts 

després  del  moment  que  recull  aquesta  imatge,  Baricelo i  Sergio  Pérez 
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rebentarien la porta a patades, acció per la qual no van rebre cap càstig.

-Octubre  de  1979:  Bombes  casolanes  als  domicilis  de  l'alcalde  de 

València  Fernando  Martínez  Castellano  i  del  president  del  Consell  Pre-

Autonòmic del País Valencià Josep Lluís Albinyana. Artefactes a la plaça de 

bous quan se celebrava l'aplec nacionalista.

-Tardor de 1980: Agressió al dirigent del PSAN Josep Guia i la seua 

família.

-Novembre de 1980: És metrallat el bar  El Sifó, al carrer del Mar de 

València.  Un ferit.  Ací  podem veure  una pintada amenaçadora per  part  de 

l’extrema dreta:
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-Maig de 1981: Explosió d'un artefacte davant de la seu del PCPV a 

Alacant.

Si bé, hi ha tres fets violents que marcaren fortament la transició i el 

nacionalisme valencià: Les bombes a Manuel Sanchis Guarner i Joan Fuster; 

la violència al voltant del 9 d’Octubre de 1979 i l’assassinat de Miquel Grau:

A) Bombes a Manuel Sanchis Guarner i Joan Fuster.

1-Bombes a Sanchis Guarner.

El  professor  Manuel  Sanchis  Guarner  (València  1911-1981)  fou  un 

emèrit lingüista i erudit valencià.
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Ja va rebre una primera bomba casolana, que el GAV reivindicaria anys 

més tard, quan els fets havien ja prescrit, en maig de 1978. Els assaltants a 

més  li  deixaren  una  pintada  en  la  porta  de  sa  casa,  insultant-lo.  Aquesta 

primera bomba fou reivindicada pel GAV molts anys després (quan els fets ja 

havien prescrit), a la seua revista Som, en un artícul commemorant els seus 25 

anys que duia per títol 25 anys, 25 accions. Ací tenim la pintada que feren els 

blavers:
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En Nadal de 1978, va rebre un misteriós paquet en forma de torró. El 

professor Manuel Sanchis  Guarner  va sospitar  i  no el  va obrir.  Trucà a  la 

policia i la policia se l’emportà. Va resultar ser una potent bomba, amb mig 

kilo de dinamita, que d’haver esclatat haguera acabat amb la seua vida. El 

llavors president del GAV, Pascual Martín-Villalba, escrigué a Las Provincias 

que la bomba se l’havia posada Sanchis Guarner a si mateix. Això ho denuncià 

Sanchis  Guarner,  i  en  un  judici  ple  d’irregularitats,  sorprenentment,  van 

absoldre Pascual Martín-Villalba. El professor Sanchis Guarner morí en 1981. 

Els que el conegueren a prop, diuen que morí,  com se sol dir, de llàstima, 

davant d’aquest fet i de la desmesurada violència anticatalanista que hi hagué 

en la transició.

Més informació ací:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS51.pdf

2-Bombes a Joan Fuster.
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Joan  Fuster  (Sueca  [Ribera  Baixa]  1922-1992)  fou  un  polifacètic 

escriptor i intel·lectual valencià, compromès amb la recuperació nacional del 

seu poble. 

Fuster va rebre ja un atemptat amb bomba casolana en 1978. Les dos 

bombes a Joan Fuster en 1981 (amb quasi dos quilos en total de Goma-2), en 

canvi, sí que van ser de forta potència, i de fet li volaren mitja casa. D'altra 

banda, la data del seu esclat (11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya), 

ens fa pensar clarament que el motiu de posar-se-la era, certament, la seua 

condició de massa catalanista als ulls d'alguns. Disposem dels testimonis únics 

de les tres persones que es trobaven a casa de Fuster en eixe moment: El propi 

Fuster, Jaume Pérez Muntaner i Vicent Salvador:

"Fuster és un símbol d'aquest futur que se'ns vol negar i que només  

serà  nostre  amb  la  total  recuperació  de  la  nostra  identitat;  amb  la  

26



recuperació  de  la  llengua,  la  història,  les  institucions  pròpies  i  la  plena  

consciència de la nostra dignitat (...) l'interval de quatre o cinc minuts entre  

la primera i la segona explosió estava calculat per a matar". Jaume Pérez 

Muntaner. Diario de Valencia. 3 d'octubre de 1981 [Article en català].

"Sempre recordaré eixa matinada. Era la primera volta que anava a  

veure't (...). No em va donar temps a dir que sentia un olor a pòlvora, com a  

coets de cordà. El tro va ser enorme, ens gelà l'ànima a Jaume i a mi. Tu  

dijiste impasible: "Anem a veure, xiquets. Ja hi són" (....) els llibres travessats  

per estelles; la finestra destrossada; cotxes a fora fets malbé; una estesa de  

vidres  (...).  Entràvem  en  casa  (...)  quan  Jaume  va  veure  un  paquet  que  

fumejava a la finestra (...), i s'apartà el temps just de salvar-se de la segona  

explosió. Vaig plorar com un xiquet. Vaig plorar pel nostre poble".  Vicent 

Salvador. Diario de Valencia. 16 de setembre de 1981 [Article en català].

"Aquest atemptat ha estat molt més violent que el primer. En esclatar  

una bomba estàvem parlant  Jaume Pérez  Montaner,  Vicent  Salvador  i  jo,  

vàrem sortir tots tres al carrer...Llavors ens varen dir que hi havia una altra  

bomba (...) l'havien deixat en una finestra. Si ens quedem una estona més al  

carrer, on hi havia poca llum (...) no ho expliquem. Una cosa així ha d'estar  

calculada". Joan Fuster. Diario de Valencia. 3 d'octubre de 1981 [Article en 

català].

Ací tenim una foto de Fuster en sa casa poc després de la bomba.
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Els que el conegueren, diuen que Fuster ja no va tornar mai a ser el 

mateix, després d’aquest atemptat.

B) 9 d’Octubre de 1979.

El 9 d’Octubre de 1979 els blavers estaven rabiosos, perquè dies abans 

els  nacionalistes  havien  fet  actes  multitudinaris.  Aprofitant  la  “processó 

cívica”,6 s’infiltraren entre la gent i la manipularen per als seus propòsits. Eixe 

dia començà d’una manera ben violenta, quan algú disparà un balí contra un 

balcó de l’Ajuntament de València.

6 La "processó cívica" del 9 d'Octubre és un acte institucional que es fa a la ciutat de 

València, commemorant l'entrada oficial de Jaume I a la ciutat el 9 d'octubre de 1238 (en 

realitat la ciutat estava ja conquerida des del 28 de setembre de 1238). Consisteix en una 

desfilada des de l'Ajuntament de València fins al Parterre (plaça d'Alfons  el Magnànim), 

darrera de la bandera de la ciutat de València, on participen totes les autoritats. Des de la 

transició aquest acte ha estat utilitzat i aprofitat pels blavers i ultradretans, no sols per a 

difondre el seu missatge, sinó per a insultar i agredir els que no pensen com ells.

28



Acte seguit, durant la processó, el llavors alcalde de València, Ricard 

Pérez  Casado,  fou  insultat  i  agredit  contínuament,  sense  que les  forces  de 

l’ordre feren una defensa eficaç de l’alcalde. 
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Se pot veure en la foto com una persona li amenaça amb un pal amb 

intenció clarament d’agredir-lo.

La  violència  blavera  eixe  dia  culminà  amb  la  crema  de  la  bandera 

oficial del Consell Preautonòmic del País Valencià, que ells consideraven que 

era “catalanista”. La bandera era aquesta:

 

I ací tenim com la cremaren: 
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Els blavers llençaren una espècie de fletxa amb una bola davant encesa 

amb material inflamable, i tingueren la sort d'encertar. Com es pot deduir, les 

altres  dos  banderes  (espanyola  i  bandera  amb franja  blava  de  la  ciutat  de 

València)  també  es  calaren  foc.  Llavors  els  blavers  assaltaren  el  balcó  de 

l'Ajuntament i salvaren la franja blava abans que es cremara, i començaren a 

bramar:  "Miracle  de sant  Vicent Ferrer".  Així  és  com ells repetidament ho 

conten això. És un fet, doncs, del qual se mostren prou orgullosos, i que fou 

potser determinant perquè el PSOE, cedint davant del blaverisme, acceptara la 

bandera amb franja blava com a oficial en l'Estatut valencià de 1982. El GAV 

fa uns anys va donar un premi (!) als autors de tals fets en una cerveseria en 

ple centre de la ciutat de València. 

Aquesta acció de cremar la bandera oficial del  Consell Preautonòmic 

del País Valencià fou reivindicada pel GAV molts anys després (quan els fets 

ja havien prescrit), a la seua revista Som, en un artícul commemorant els seus 

25 anys que duia per títol “25 anys, 25 accions”.
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Així mateix, com hem explicat, els blavers salvaren la franja blava de la 

bandera de la ciutat de València abans que es cremara. Doncs conserven una 

còpia  d’aquesta  a  la  seu  del  GAV,  perfectament  emmarcada,  amb  uns 

comentaris del  primer president del GAV, Rafael  Orellano on s’enorgulleix 

d’aquests fets. 

Més informació ací:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS91.pdf

C) Assassinat de Miquel Grau:

Miquel  Grau era  un jove nacionalista  d’Alacant,  militant  del  MCPV 

(Moviment Comunista del País Valencià). 
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Quan anava enganxinant cartells en la vespra del 9 d’Octubre de 1977, 

un  jove  ultradretà,  Miguel  Ángel  Panadero  Sandoval,  li  llençà  un  objecte 

contundent des de dalt de sa casa, que li causà la mort. Ací ne tenim una foto 

seua:

Com a colofó anecdòtic, però no per això menys greu, podem esmentar 

aquest escrit, que un autoanomenat "Comando Vicent Ferrer" envià a tots els 

membres del  Consell Preautonòmic del País Valencià que ells consideraren 

"catalanistes". Com es pot comprovar, el to és clarament terrorista, i aquest 

33



"comando" reivindica prou actes de violència blavera. En aquest escrit, doncs, 

s’amenaça greument:

DESPRÉS DE TANTS ACTES VIOLENTS I DELICTIUS, NINGÚ NO VA 

SER  DETÈS  EN  AQUESTS  ANYS  I  MENYS  ENCARA  JUTJAT  I 

CONDEMNAT.

Més informació sobre la violència blavera i ultradretana a la transició:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS50.pdf

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10002/VS52.pdf

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS53.pdf

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS54.pdf

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS97.pdf

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS98.pdf

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10004/VS99.pdf
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-Anys 80 i 90:

La crispació i agitació anticatalanista promoguda per l’extrema dreta i 

instrumentalitzada per la UCD7 preparà el naixement a un partit regionalista i 

anticatalanista, encara que la transició arribara a la seua fi. Aquest partit fou 

Unió  Valenciana.  Antonio  Edison Valls,  Vicente  Ortí,  Francisco  Noguera  i 

Vicente  González  Lizondo  inscrigueren  Unió  Valenciana  al  registre  del 

Ministeri  de l’Interior  el  30 d’agost  de 1982. Miguel  Ramon Izquierdo,  el 

darrer alcalde franquista de València, ne fou altre dels fundadors. Aprofitaren 

la infraestructura del Grup d’Acció Valencianista (GAV), en l’aspecte social, i 

d’Alianza Popular (AP) en l’aspecte polític. Dos mesos després, de la mà de 

l’antiga Coalición Popular, UV assolí dos diputats al Parlament espanyol. El 

trencament  amb l’antiga  Coalición Popular va  ser  imminent,  en  veure  els 

dirigents d’UV la possibilitat d’obtenir càrrecs i quotes de poder de manera 

independent. La ideologia del partit era molt simple:

7 El  partit  Unión  de  Centro  Democrático  (UCD)  governà  l'Estat  espanyol  durant  la 

transició  democràtica,  fins  a  1982.  Al  País  Valencià,  però,  no tingué la  majoria  durant 

aquest període, i el partit majoritari fou el PSPV-PSOE. Bona part de la dreta valenciana 

s'articulà al voltant d'aquest partit, i feren tot el que pogueren per desbancar el PSPV-PSOE 

com a partit majoritari, jugant brut fins i tot. Podem dir així que aquest partit alimentà el 

naixent anticatalanisme durant la transició,  amb la intenció de fer tot  el  mal possible a 

l'esquerra, i al mateix temps d'impedir la consolidació del naixent moviment nacionalista 

valencià. De fet  bona part  dels  seus dirigents llavors (Fernando Abril Martorell,  Emilio 

Attard, Manuel Broseta, etc.), foren al mateix temps ideòlegs del naixent anticatalanisme 

valencià. Podem dir que, tot i que no aconseguira ser el partit majoritari durant la transició 

espanyola, a través de l'anticatalanisme i la violència que exerciren, aconseguí condicionar 

molt a l'esquerra valenciana, i de fet en la redacció final de l'Estatut d'Autonomia valencià, 

aconseguí imposar la bandera amb franja blava de la ciutat de València com a oficial, així 

com la denominació de Comunitat Valenciana. 
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1. Anticatalanisme, seguint l’elaboració doctrinal que havien fet en la 

transició  Fernando  Abril  Martorell,  Manuel  Broseta,  Juan  Ferrando  Badía, 

María Consuelo Reyna i altres.

2. Regionalisme: El localisme unionista sempre tingué com a límit la 

fidelitat a Espanya per damunt de tot. D’aquesta manera, tots els sectors del 

partit  amb  veleïtats  nacionalistes  foren  progressivament  expulsats,  com 

ocorregué amb els xics de Joventut Valencianista a principis dels 90.

3.  Conservadurisme:  Unió  Valenciana  fou  i  és  encara  un  partit 

bàsicament dretà.

4.  Cabdillisme:  El  partit  s’estructurà  al  voltant  de  la  figura  de 

l’albaceteny Vicente González Lizondo, qui detentà el poder absolut durant tot 

el temps que dirigí el partit.

5.  Populisme:  El  partit  se  sustentà  en  les  forces  socials  que  llavors 

fomentaren el blaverisme: Les falles (no debades Vicente González Lizondo 

arribà a ser president de la Junta Central Fallera8) i el València C.F. 

Els anys 80 i 90 van ser relativament tranquils quant a la violència, si 

els comparem amb la transició. Però no debades, aquesta continuà. Caldria 

destacar com a fet catalitzador de la violència blavera i l’odi anticatalanista 

d’aquests anys, l’aparició de la penya “Yomus”, del València C.F. durant els 

anys  80.  Si  bé  hem  d’emmarcar  el  naixement  d’aquesta  penya  dins  del 

naixement de penyes violentes futbolístiques arreu de l’Estat, tenint present 

que el València C.F. era i és en general el focus més actiu d’anticatalanisme al 

País Valencià, podem dir que aquesta penya mantingué l’ambient propici per a 

la violència anticatalanista durant aquests anys. Podem destacar aquests fets 

puntuals:

8 La Junta Central Fallera és l'organisme rector del moviment de les Falles de València.
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-Any 1982: Un grup d’activistes  de les  JJGAV intenten impedir  una 

conferència  de  Joan  Fuster  a  la  Facultat  de  Filologia  de  la  Universitat  de 

València. Aquesta acció fou reivindicada pel GAV molts anys després (quan 

els fets ja havien prescrit), a la seua revista Som, en un artícul commemorant 

els seus 25 anys que duia per títol “25 anys, 25 accions”.

-Any  1983:  Un  grup  d’activistes  del  GAV  intenta  impedir  una 

conferència de Max Cahner (llavors Conseller de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya) a l’Aula Magna de la Universitat de València. Aquesta acció fou 

reivindicada pel GAV molts anys després (quan els fets ja havien prescrit), a la 

seua revista  Som, en un artícul commemorant els seus 25 anys que duia per 

títol “25 anys, 25 accions”.

-24 de gener de 1985: Un grup d’activistes del GAV (entre els quals 

estava  el  posterior  “intel·lectual”  blaver  Carles  Recio,  intenta  impedir  una 

conferència de David H. Rosenthal (traductor de la gran novel·la valenciana 

del s. XV Tirant lo Blanc a l’anglès) al Saló Daurat de la Llotja de València, 

soltant  ratolins al  lloc on es feia.  Aquesta  acció fou reivindicada pel  GAV 

molts anys després (quan els fets ja havien prescrit), a la seua revista Som, en 

un artícul  commemorant  els  seus  25 anys  que duia  per  títol  “25 anys,  25 

accions”.

-Any  1985:  Membres  del  sindicat  d'estudiants  ultradretà  Alternativa 

Universitaria i  del  GAV,  encapçalats  per  Juan  García  Sentandreu,  entren 

insultant  en  el  Paranimf  de  la  Universitat  de  València  mentre  s’estaven 

discutint  els  Estatuts  de  la  Universitat.  Aquesta  acció  fou  reivindicada  pel 

GAV molts anys després (quan els fets ja havien prescrit), a la seua revista 

Som, en un artícul commemorant els seus 25 anys que duia per títol “25 anys, 

25 accions”.
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-Abril  de  1991:  Campanya de  pintades  per  part  del  GAV contra  els 

rètols que posaven “Servei Valencià de Salut” i  “Col·legi Públic”. Aquesta 

acció fou reivindicada pel GAV molts anys després (quan els fets ja havien 

prescrit), a la seua revista  Som, en un artícul commemorant els seus 25 anys 

que duia per títol “25 anys, 25 accions”.

-Juliol de 1992: Campanya de pintades anticatalanistes per part de les 

JJGAV contra  les  Olimpiades  de  Barcelona  92  (en  les  quals  València  fou 

subseu olímpica). Aquesta acció fou reivindicada pel GAV molts anys després 

(quan  els  fets  ja  havien  prescrit),  a  la  seua  revista  Som,  en  un  artícul 

commemorant els seus 25 anys que duia per títol “25 anys, 25 accions”.

-Any  1993:  Campanya  per  part  de  la  gent  del  GAV de  pintades  o 

destrosses de les plaques que posaven “Mediterrània. Platges de la Comunitat 

Valenciana”.  Aquesta  acció  fou  reivindicada  pel  GAV molts  anys  després 

(quan  els  fets  ja  havien  prescrit),  a  la  seua  revista  Som,  en  un  artícul 

commemorant els seus 25 anys que duia per títol “25 anys, 25 accions”.

-Any 1994:  Un grup de les  JJGAV, encapçalats  pel  seu president  de 

llavors, Jesualdo Masià intentà impedir que el llavors líder del partit polític 

català  ERC (Esquerra Republicana de Catalunya),  Àngel  Colom,  done una 

conferència  a  la  Societat  Coral  El  Micalet de  València,  trencant  vidres 

d’aquesta centenària societat en anar-se’n. Aquesta acció fou reivindicada pel 

GAV molts anys després (quan els fets ja havien prescrit), a la seua revista 

Som, en un artícul commemorant els seus 25 anys que duia per títol “25 anys, 

25 accions”.

-Any  1997:  Campanya  per  part  de  la  gent  del  GAV de  retirada  de 

banderes quatribarrades de Sagunt i els seus voltants. Se dóna la circumstància 

que la bandera oficial de Sagunt és la quatribarrada (i de fet la bandera de 
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Sagunt és una de les banderes més antigues conservades), cosa que no devien 

de saber els ignorants del GAV. Aquesta acció fou reivindicada pel GAV molts 

anys després (quan els fets ja havien prescrit), a la seua revista  Som, en un 

artícul commemorant els seus 25 anys que duia per títol “25 anys, 25 accions”.

-En 1998 el GAV, i el seu president de llavors Juan García Sentandreu al 

capdavant, va promoure una concentració front a la seu del Consell Valencià 

de  Cultura  (CVC),9 en  la  qual,  com es  pot  comprovar  en  la  imatge,  s'hi 

llençaren ous i tomaques contra els membres del CVC, que hagueren d'eixir 

eixe dia protegits amb furgons policials. Ací ne tenim imatges:

Aquesta acció fou reivindicada pel GAV molts anys després (quan els 

fets ja havien prescrit), a la seua revista Som, en un artícul commemorant els 

seus 25 anys que duia per títol “25 anys, 25 accions”.

9 El Consell Valencià de Cultura (CVC) és una entitat de caràcter consultiu que arreplega 

diferentes personalitats del món valencià de la cultura.
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-Pintades  contra  la  revista  Saó:  Aquesta  revista  té  una  orientació 

cristiana i nacionalista al mateix temps, i representa un dels pocs casos en què 

ens trobem amb una part del clergat valencià compromès amb el seu país. Ací 

ne tenim una altra prova:

-Pintades contra Tres i Quatre: La llibreria Tres i Quatre, mentre estigué 

al carrer Pérez Bayer de la ciutat de València va rebre pintades anticatalanistes 

(i  algunes  amenaçants)  cada  quinze  dies  aproximadament.  Podem  dir  en 

aquest  sentit  que  va  ser  la  llibreria  més  atacada  d’Europa.  Ací  ne  tenim 

algunes:
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 A principis dels 90, coincidint curiosament amb l’arribada del partit 

blaver UV al govern de l’Ajuntament de València (aliat amb el PP), sorgí un 

misteriós  Grup Vinatea,  també anomenat a voltes  Colectiu  Vinatea,  que se 

dedicà a plenar la ciutat de València i voltants de pintades anticatalanistes i en 

especial, en els pocs comerços que tenien la retolació en valencià normatiu. 

Ací ne tenim un exemple, en aquest cas, contra un col·legi públic:
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 Tanmateix, en aquest període es produí un altre fet que marcà molt la 

violència  anticatalanista  i  ultradretana  al  País  Valencià,  com  va  ser 

l’assassinat de Guillem Agulló. 

Guillem Agulló va ser un jove nacionalista mort quan només tenia 18 
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anys  (1993)  en  una  acampada  a  Montenejos  (Alt  Millars)  pel  militant 

d'extrema dreta Pedro Cuevas. 

Després de la seua mort, des del diari Las Provincias es va fer tota una 

campanya per a criminalitzar la víctima, tot dient que era un jove violent i 

conflictiu,  i  que la seua mort  va ser  el  resultat  d'una baralla.  Després d'un 

judici ple d'irregularitats, l'assassí de Guillem Agulló va ser condemnat a una 

molt  suau  pena,  i  de  fet  hui  dia  és  en  llibertat.  Després  de  la  seua  mort, 

igualment,  la  penya  "Yomus"  del  València  C.F.,  a  la  qual  estava  vinculat 

l'assassí  de  Guillem  va  omplir  Mestalla  (el  camp  del  València  C.F.)  de 

pintades dient "Guillem jódete", sense que no cap directiu del València C.F. li 

diguera res a eixa penya per això. Fins i tot en 2005, més de deu anys després 

d'aquest assassinat, en el partit Llevant U.E.-València C.F. membres d'aquesta 

penya tragueren una pancarta que deia "Montanejos 93", la qual cosa és una 

clara apologia d'aquest assassinat, sense que de nou cap directiu del València 

C.F. ni cap autoritat haja fet res al respecte. El pare i la mare de Guillem, ultra 

la pèrdua irreparable del seu fill, hagueren de patir una pressió terrible, amb 

pintades a la porta de sa casa burlant-se de l'assassinat de son fill i trucades 

telefòniques contínues en el mateix sentit, entre altres moltes coses. I fins i tot, 

el  pare  de  Guillem  (de  nom  també  Guillem  i  històric  nacionalista)  fou 

acomiadat de la feina (!!!). Tanmateix, Guillem Agulló és tot un símbol de la 

lluita del jovent nacionalista valencià, i el crit de guerra "Guillem Agulló, la 
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lluita continua" se continua sentint en totes les manifestacions nacionalistes al 

País Valencià com a declaració de principis de tota una generació.

Disposem d'un  testimoni  excepcional,  que  és  aquesta  entrevista que 

concedí el pare de Guillem, en Guillem Agulló i Lázaro, en setembre de 2011. 

En ella es pot apreciar l'autèntic calvari que ha viscut eixa família d'ençà de la 

mort del seu fill, i advertim de la seua duresa en alguns moments.

La condemna a l'assassí d'aquest xic (molt suau, com hem dit), va ser 

l’única  que  es  va  produir,  perquè  DESPRÉS  DE  LA RESTA D’ACTES 

VIOLENTS I  DELICTIUS,  NINGÚ NO VA SER DETÈS EN AQUESTS 

ANYS I MENYS ENCARA JUTJAT I CONDEMNAT.

-Actualitat (any 2000 en avant):

En la primera dècada del nou mil·leni, podem dir, que sense arribar als 

nivells  extrems de  la  transició,  la  violència  blavera  reviscolà.  Això es  pot 

deure a diversos factors:

1-Angoixa i desesperació dels blavers davant el creixement imparable 

del  nacionalisme  i  la  consciència  nacional  valenciana  (que  ells  anomenen 

“catalanisme”).

2-Continuïtat de la seua impunitat malgrat la progessiva gravetat dels 

actes de violència anticatalanista (han arribat a posar bombes de nou).

 3-Utilització de les  noves tecnologies per  a  comunicar-se  i  convocar 

actes violents (com fan repetidament tant des de www.elpalleter.com com des 

de www.valenciafreedom.com ).

4-Sorgiment  d’un  partit  d’extrema  dreta  (Coalición  Valenciana)  que 

promogué l’odi i àdhuc la violència anticatalanista, en una intensitat més gran 

encara que Unió Valenciana, si bé aquest partit fracassà i acabà desapareguent 
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en 2011.

En  aquests  anys,  com  diem,  i  degut  a  aquests  factors,  reviscolà  la 

violència blavera en totes les seues formes. 

Els darrers 5 anys, però, la violència blavera ha minvat força, degut a un 

efecte conjunt de la denúncia i difusió mediàtica de la seua violència i de la 

pressió judicial i policial. Potser també ha influït que al voltant de 2013 (no 

sabem la data exacta degut al seu caràcter semisecret), es van retirar els co-

presidents de la principal organització violenta d'aquest període, les JJGAV, 

presumptes responsables principals de tot aquest augment de violència, Aitor 

Marquina i Gonzalo Palanca. Semblaria que els nous dirigents de les JJGAV 

(els  noms dels  quals  no coneixem degut  a  aquest  caràcter  semisecret)  han 

optat per una dinàmica menys violenta. En qualsevol cas, semblaria que les 

JJGAV també arrosseguen una greu crisi de militància i captació d'adeptes. El 

president  del  GAV  a  partir  de  2001,  presumpte  responsable  últim  de  tal 

augment  de  violència,  Manuel  Latorre,  sembla  també  prou  inactiu  i/o 

desmoralitzat, tot i que cada 9 d'Octubre per exemple es dedique a insultar 

nacionalistes  impunement,  dins  de  la  dinàmica  general  violenta  al  voltant 

d'eixe dia que analitzarem posteriorment. 
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Sense  arribar  a  fer  una  anàlisi  exhaustiva,  destacarem  els  fets  més 

remarcables del període que ens ocupa. 

1-Atacs contra els Casals Jaume I i ACPV:

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) és una entitat pionera en la 

recuperació lingüística, cultural i nacional del poble valencià. Això sembla que 

li ha molestat molt als sectors blavers, que l'han convertit en objectiu preferent 

dels seus atacs. ACPV fundà en els anys 90 els Casals Jaume I, que també han 

estat així objectiu dels atacs blavers.

-Fotografia presa des de dins, després de l'atac blaver al Casal Jaume I 

d'ACPV del barri de Russafa a la ciutat de València en desembre de 2003.
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I aquesta foto està presa des de fora:

Per aquest assalt es va produir una de les poques condemnes judicials a 

activistes blavers (molt suau per cert). A finals de gener de 2006 s'ha produït 

doncs la primera condemna judicial contra el GAV per un acte violent. S'han 

condemnat així a tres joves militants de les JJGAV per l'assalt i robatori al 

Casal Jaume I de Russafa en desembre de 2003. L'agressió de la qual s'acusà 

els tres reconeguts membres i  simpatitzants del Grup d'Acció Valencianista 

Alejandro Esteve (llavors president de les JJGAV i ara un dels caps de la PJV 

[Plataforma Jovenil Valencianista]), Amalia Bonheme i José Luis Conejero es 

va produir  el  29 de desembre de 2003, quan van forçar  la reixa del  Casal 

Jaume I de Russafa, van trencar els vidres de la porta, van escollar el local i 

apropiar-se de totes les coses de valor econòmic i també de les que trobaven 
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del seu interés per  motius ideològics.  Entre  allò que,  pressumptament,  van 

robar l'escamot blaver hi havia documentació amb dades personals dels socis 

del Casal, documentació de l'Associació de Pares i Mares del Col·legi Públic 

Balmes  de  València  com ara  fitxes  dels  alumnes,  la  llibreta  d'actes  o  una 

carpeta amb extractes bancaris. Àlex Esteve, ex-president de les Joventuts del 

GAV i els altres dos encausats,  actuals membres, foren condemnats per un 

delicte  de  robatori  amb  força  i  una  falta  de  danys.  La  condemna  tingué 

l'agreujant de motivació ideològica i l'atenuant de reparació del dany causat. 

Els jutjats imposaren la pena d'un any i tres mesos de presó pel delicte, vint 

dies  de  multa  per  la  falta  i  la  inhabilitació  per  exercir  el  sufragi  passiu. 

Alejandro Esteve fou condemnat també a la inhabilitació com a càrrec directiu 

d'associacions. A més, els tres hagueren d’indemnitzar a Acció Cultural del 

País Valencià pels danys causats i abonar les costes processals, incloent-hi les 

de l’acusació particular exercida per ACPV. Aquesta va ser la primera volta 

que se condemnà judicialment uns blavers per actes violents. 

-Aquesta foto, que apareix en la revista Som del GAV, demostra com va 

quedar el Casal Jaume I de Fraga (Baix Cinca), després de la visita del GAV 

en octubre de 2003.  Resulta  que  les  Joventuts  del  GAV, amb els  germans 

Rochina al capdavant, varen fer una "excursió" a Fraga per a donar suport al 

grup secessionista aragonès oriental FACAO, que volia boicotejar l'activitat 

cultural i festiva del Correllengua que se celebrà en eixa ciutat,10 cosa per cert 

10 El  Correllengua  és  un esdeveniment  cultural  que se celebra a  diferents  pobles  dels 

territoris on es parla la llengua catalana, organitzat per diferents associacions, als diferents 

territoris, on se fan diferents activitats culturals de tot tipus,  i que té com a objectiu la  

difusió de l'ús de la llengua catalana.
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que no aconseguí. I com estaven rabiosos del seu fracàs, doncs es dedicaren a 

embrutar la façana del Casal Jaume I de Fraga. En qualsevol cas, aquesta foto, 

i el fet que aparega en una revista d'aquest grup blaver, és una clara apologia 

d'un acte violent, i com a tal, es podia i es devia haver denunciat.

-El  dia  20  de  gener  de  2006,  per  la  vesprada,  un  grup  de  tres 

encaputxats irrumpiren en la llibreria Tres i quatre (la llibreria  Tres i Quatre  

està vinculada i depén d'ACPV)  al crit de "No mos fareu catalans". En ser 

repel·lits pels treballadors de la llibreria, es dedicaren a tombar les estanteries 

que pogueren i trencar els vidres de l'aparador. Varen llençar trossos de vidre 

als treballadors,  ferint-ne un de lleu. Malgrat produir-se aquest  atac en ple 

centre de València i en una hora de plena concurrència de gent, les forces de 

l'ordre no se presentaren de manera immediata. En aquesta imatge es pot veure 

el resultat de la destrossa produïda pels atacants.
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-Pintades blaveres en la porta de la seu d'ACPV (Acció Cultural del País 

Valencià)  a Catarroja (Horta Sud) fetes en agost de 2006.
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-Ací  tenim  una  altra  mostra  dels  atacs  blavers  als  Casals  Jaume  I 

d'ACPV. En aquest cas, aquest Casal és el de Cullera (Ribera Baixa).
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-I aquesta foto és del Casal Jaume I de Gandia (Safor) en 2006:

El Casal Jaume I de Gandia fou atacat de nou el 28 de desembre de 

2008:
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I de nou fou atacat amb pintades amb clara simbologia nazi de nou la nit 

de l'11 al 12 d'abril de 2009:

El Casal Jaume I de Monòver (Vinalopó Mitjà), fou assaltat a finals de 

2007:
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El Casal Jaume I d'Oliva (la Safor), va rebre fins i tot un còctel molotov, 

el dia 7 de maig de 2010.

2-Atacs contra la casa i el monument de Joan Fuster en Sueca:

Ja hem parlat de Joan Fuster i de la seua importància en la presa de 

consciència  nacional  i  nacionalista  dels  valencians.  Això  sembla  que  els 

blavers no li ho perdonen, de manera que, fins i tot després de mort, continuen 

atacant la seua casa en Sueca i el monument que hi té dedicat, sense oblidar-

nos del fet aberrant de la profanació de la seua tomba en 1997.

-A finals d'agost de 2006 aparegueren pintades blaveres en el monument 

i la casa natal de l'escriptor i intel·lectual Joan Fuster al seu poble nadiu de 

Sueca (Ribera Baixa). En aquesta imatge veiem pintades en la porta de la casa 

on visqué.
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També se feren pintades en el monument a Joan Fuster en el seu poble 

nadiu:

-La casa de Joan Fuster a Sueca, al carrer Sant Josep, fou atacada de 

nou  amb  pintades  amenaçants  el  30  d'abril  de  2007.  Les  sospites  anaren 

adreçades a gent de València ciutat desplaçada a propòsit per a cometre tal 
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acte vandàlic.

3-Atacs contra els monuments de Vicent Andrés Estellés a Burjassot i a 

Alboraia:

El  gran  poeta  valencià  burjassoter  Vicent  Andrés  Estellés  té  un 

monument a al seu poble nadiu de Burjassot (Horta Nord) i un altre a Alboraia 

(Horta Nord). Ambdós monuments foren atacats en 2013. El primer fou atacat 

amb la pintura blava que acostumen a usar els blavers quan fan pintades (i 

repetidament al llarg d'eixe any):
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I amb pintades el segon:

4-Atacs contra la Universitat de València:

-Pintades  blaveres  en  la  llibreria  de  la  Universitat  de  València 

aparegudes el 2 de juliol de 2006.

-Noves  pintades  contra  la  llibreria  de  la  Universitat  de  València  en 

setembre de 2006:
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-La llibreria de la Universitat de València, en fi, tornà a rebre pintades 

blaveres signades per un misteriós "Colectiu (sic) Pere III" el 26 de maig de 

2010. A més li trencaren els vidres també aquesta vegada:

-També  ha  rebut  pintades  blaveres  el  rectorat  de  la  Universitat  de 

València, en el carrer Jaume Roig de València, en juny de 2009:
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5-Atacs contra centres culturals i monuments:

-Destrossa i pintades blaveres en l’interior del Racó de la Corbella, seu 

del grup de l’esquerra independentista Endavant.
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-Atac  amb  pintades  blaveres  al  Centre  de  Cultura  Contemporània  

Octubre (València) en febrer de 2007.
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-El dia 1 de setembre de 2007, uns jovenets blavers,  que segons els 

testimonis  feien  inclús  pinta  de  ser  menors  d'edat,  realitzaren  pintades 

clarament xenòfobes anticatalanes en el centre social Ca Revolta, del barri del 

Carme de València. A més, dispararen un perdigó amb una pistola de balins, 

trencant un vidre del local. Encara hi havia gent dins del local, que isqueren a 

perseguir a aquests blavers adolescents,  que fugiren corrent de manera ben 

covarda. Ací tenim fotos de l’impacte del perdigó i de les pintades que feren:
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-El 30 de maig de 2010 els blavers feren pintades en la Societat Coral el  

Micalet, de la ciutat de València, i trencaren alguns vidres:
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-Com a curiositat, dir també que, tot i que no siga un centre cultural 

actual, sí que ho va ser en l'antiguitat. Ens referim a l'històric Teatre Romà de 

Sagunt (Camp de Morvedre), al qual els blavers feren pintades el 7 de juny de 

2009,  la  qual  cosa  demostra  per  tant  que  no  respecten  ni  els  monuments 

històrics:

-Encara  que  siga  fora  de  l'àmbit  estrictament  del  País  Valencià,  no 

podem deixar d'esmentar les pintades blaveres en el Pi de les Tres Branques, 

en el Principat de Catalunya. El Pi de les Tres Branques és un pi monumental, 

de 25 metres d'alt, que es troba en el Pla de Campllong, en el terme municipal  
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de Castellar del Riu (Bergadà), al Principat de Catalunya. Aquest pi té, com 

diu el seu nom, tres branques que representen els tres països més importants 

on es parla la llengua catalana: el Principat de Catalunya, el País Valencià i les 

Illes Balears. El gran poeta català Jacint Verdaguer li dedicà un bell poema en 

1888, on representa que Jaume I, dormint sota el pi, somnia que conquerirà 

València i Mallorca. És, doncs, un símbol del nacionalisme català i de la idea 

dels Països Catalans.11 El pi morí a principis del s. XX, i hui sols es conserva 

la soca. Les diferents administracions no tenen ni han tingut molta cura d'ell. 

Prova d'aquesta deixadesa és també que han proliferat les pintades. Una d'ells, 

que podem veure,  representa  una  diana,  i  està  feta  amb el  color  blau  que 

normalment usen els blavers per a fer pintades. Està clar que és, doncs, una 

pintada feta pels blavers, desplaçats expressament al Pla de Campllong, que 

d'aquesta manera "protesten" contra la inclusió del País Valencià en els Països 

Catalans.  Aquesta  foto  és  de  17-7-2009,  però  és  possible  que  la  pintada 

blavera es fera abans inclús. De nou es pot veure com els blavers no respecten 

ni els monuments ni els llocs històrics.  

11 Els Països Catalans és el terme amb què es fa referència als llocs que, lingüísticament, 

culturalment i històricament els nacionalistes consideren pertanyents a la nació catalana. 

Els integren el Principat de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Pitiüses, la Franja 

de Ponent en Aragó, el Principat d'Andorra, la Catalunya Nord en l'estat francès, la ciutat de 

l'Alguer en l'illa de Sardenya, i la regió del Carxe en Múrcia.
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6-Atacs contra locals comercials i particulars:

-Els blavers han atacat amb pintades repetidament el bar nacionalista 

Terra del barri de Benimaclet, a la ciutat de València:

Aquestes pintades són del 21 de gener de 2007:
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-A principis de 2008, un grup de veïns de Catarroja (Horta Sud), montà 

una caseta per a oposar-se a la construcció de la urbanització "Nou Mil·leni". 

Dies  després  aparegueren  pintades  en  la  caseta  fetes  per  les  JJGAV.  Dies 

després, algú tirà un pot de salfumant en el Casal Jaume I d'aquesta població. I 

dies després, aparegué aquesta caseta completament destrossada.

Fins i tot han fet pintades contra negocis particulars, com aquest comerç 

de la plaça de l'Ajuntament de la ciutat de València. La foto és de 2009:
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El símbol 71 és un anagrama de GA (que ocupen els llocs 7è i 1er en 

l'alfabet), que són les primeres lletres del GAV. 

També feren pintades contra aquest comerç del barri de Benimaclet a 

València que van pintar, amb una diana i l'anagrama 71, igual que en l'altre 

cas. La foto és de setembre de 2011:
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-Encara  que  no  siga  un  local  comercial,  a  València,  com  en  altres 

ciutats, hi han uns contenidors per a recollir roba per a gent necessitada de la 

institució Càritas. Sembla que el fet d'estar sufragats per la institució bancària 

Caixa Catalunya no li fa gràcia als blavers, i per això han fet també pintades 

en aquests contenidors, demostrant així que no respecten ni les organitzacions 

de caritat:
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7-Pintades contra persones:

Altra de les tàctiques que han usat els blavers per a intentar atemorir a 

persones ha estat fer pintades insultants i/o amenaçants a la porta de sa casa o 

als voltants.

Un dels casos més escandalosos fou les pintades fetes contra un dels 

col·laboradors de la web www.antiblavers.org Lluís Brines i Garcia, dedicada 

a la lluita contra el blaverisme. A conseqüència possiblement d'haver tingut 

accés  a  les  dades  censals,  s'assabentaren  del  lloc  on  estava  empadronat  a 

València,  i  allà  feren  presumptament  pintades  els  blavers  acusant-lo  de 

"pederasta"  i  "pedòfil",  insults  que  repetien  a  la  web 

www.valenciafreedom.com , en octubre de 2010:
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A principis de gener de 2011, feren pintades similars en el poble d'on 

prové la seua família paterna, Simat de la Valldigna, a la comarca de la Safor:
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Ambdos  coses  foren  denunciades,  però  com  sol  passar  en  l'Estat 

espanyol, tractant-se de pintades, no es va fer una investigació a fons, i es va 

arxivar.

Les pintades contra el Sr. Brines es repetiren en novembre de 2012. En 

aquest cas, on hi havia un dels domicilis de notificació judicial que aquest 

senyor usà en els seus plets contra els blavers, també a la ciutat de València. A 

destacar que aquesta volta la pintada duia una diana (era, doncs, una amenaça 

directa), i anava signada amb l'anagrama 71, que és el que usa el GAV:
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També fou denunciat aquest fet per l'amenaçat i també fou arxivat el 

tema, degut al que hem dit que a l'Estat espanyol no se solen investigar les 

pintades fetes contra algú. 

En febrer  de  2014 aparegueren  pintades  en  la  porta  del  domicili  de 

Ramon Ferrer, president de l'AVL, insultants i firmades pel GAV:

Degut al que hem dit, que a l'Estat espanyol no se solen investigar les 

73



pintades fetes contra algú, tampoc s'investigà res ací, malgrat la rellevància 

pública d'aquesta persona no obstant.

Aquests  són,  però,  dos  casos notoris,  sabem també que al  llarg dels 

anys,  ha  estat  una  pràctica  habitual  dels  blavers  fer  pintades  insultants  i/o 

amenaçants  a  diverses  persones  que no pensaven com ells.  També han fet 

trucades telefòniques insultant i amenaçant, com feren en el cas de la família 

de Guillem Agulló, que com diem, no ha estat pas l'únic cas d'això. 

8-Pintades i atacs contra seus de partits polítics.

A) Bloc Nacionalista Valencià (BNV):

El Bloc Nacionalista Valencià (BNV) és de llarg el partit polític que més 

pintades  i  agressions  ha  rebut  per  part  dels  blavers.  Ne farem una simple 

selecció:

-Pintades a la seu del BNV de Torrent (Horta Sud) el 3 de desembre de 

2005. Extret del diari Levante-EMV de 3 de desembre de 2005: "Dos seus del 

Bloc Nacionalista Valencià en l'Horta, concretament les de Torrent i Alaquàs, 

així com l'oficina d'una entitat bancària catalana també en la capital de l'Horta 

Sud amanesqueren ahir plenes de pintades de «puta Catalunya», «fora d'ací» i 

«boicot». En els dos primers casos, els agressors acompanyaren les frases amb 

punts de mira i afegiren senyeres blaveres amb les sigles N.V. Pel que fa a 

l'entitat bancària, les pintades -moltes de las quals foren esborrades al llarg del 

dia d'ahir- no sols afectaren la façana de l'oficina sinó que s'extengueren a la 

vorera,  on es demanava el  boicot  a l'establiment  pel  seu origen català.  La 

utilització, en una mateixa nit, del mateix tipus d'espray i d'eslògans fa pensar 

a l'existència d'un mateix grup que no sols actua en Torrent sinó que s'extén a 

tota la comarca i que està «perfectament organitzat»". Nosaltres sols podem 

afegir a aquesta notícia que l'expressió "Kale barraka" que posa en una de les 
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pintades en aquesta seu del BNV té un clar paral·lelisme amb l'expressió basca 

"kale borroka", usada per grups abertzales afins a ETA, i és per tant una clara 

apologia de la violència i del terrorisme.

-La seu electoral del BNV a Gandia (la Safor), patí quatre atacs al llarg 

de 2006. En aquesta imatge la veiem incendiada després de l'atac de 12 de 

maig de 2006.

-Atac a la seu del BNV a Gandia (la Safor) en febrer de 2007.
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-Atac a la seu del BNV a Gandia (la Safor) en la nit del 25 al 26 d'abril  

de 2009:

-Pintada  blavera  a  la  seu  del  BNV  (Bloc  Nacionalista  Valencià)  a 

València ciutat:

-Atac blaver a la seu del Bloc nacionalista Valencià (BNV) en Algemesí 

(Ribera Alta), en maig de 2006.

76



-Pintades blaveres amenaçant (això simbolitza la mira telescòpica) en la 

seu del BNV d'Alaquàs (Horta Oest).

-Pintada en la seu del BNV de Montcada (Horta Nord) el 15 d'octubre 

de 2009:

-Incendi en la façana de la seu central del BNV a Gandia (la Safor) l'11 

de gener de 2010:
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-Pintades en la seu del BNV d'Alzira (Ribera Alta) el 30 de maig de 

2010:

-Aquesta pintada és de data indeterminada i està feta en la seu del BNV 

en Burjassot (Horta Oest).  Se pot  veure una diana amenaçant i  de nou els 

números 71, que són un clar anagrama de GA, i per extensió, del GAV:
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-El dia 17 de maig de 2013 aparegué la  seu del  BNV de Montcada 

(Horta  Nord)  plena  de  pintades  anticatalanistes,  on  se'ls  deia  literalment 

“Aneu-vos a Catalunya”. També se'ls deia “Warros no”. Apareixia l'anagrama 

71, que sol usar el GAV:
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B) Partit Socialista del País Valencià-Partit Socialista Obrer Espanyol 

(PSPV-PSOE):

-Pintades en la seu de les Joventuts Socialistes del País Valencià a la 

ciutat de València (rectificant la P i convertint-la en R, perquè semble que diu 

“Regne de València”, que és la denominació que els blavers propugnen per al 

territori valencià).
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C) Esquerra Republicana Federal (ERF):

-Pintades en la porta de la seu del partit Esquerra Republicana Federal 

(ERF), a la ciutat de València. Aquest partit, tot i no ser un partit estrictament 

nacionalista, com es pot veure a les pintades, és acusat de "catalanista" pel 

simple fer d'usar el terme "País Valencià" i la bandera quatribarrada.
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 D) Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV): 

-El  24  de  gener  de  2009,  hom  llençà  un  artefacte  incendiari 

(possiblement un còctel molotov) contra la seu central d'ERPV a la ciutat de 

València:

-Atac a la finca on té la seu ERPV el 27 de gener de 2010:
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E) Esquerra Unida del País Valencià (EUPV):

-Pintades blaveres contra la seu d'EUPV en Mislata (Horta Oest) l'11 de 

desembre de 2009:

F) Units per València (U x V):

-Pintada que aparegué en la  seu d'Almàssera (Horta  Nord) del  partit 

neoblaver Units per València, el dia 18 de març de 2011. Malgrat ser aquest un 

partit neoblaver,12 no feia uns dies que havia acceptat l'autoritat de l'AVL en 

12 El neoblaverisme és un moviment polític que neix en els anys 80 del passat segle, amb 

la voluntat de trobar un tercer camí entre "catalanisme" i "blaverisme". També es coneix 

com a "tercera via". Els trets fonamentals serien, tot i l'acceptació de la unitat de la llengua,  

la defensa d'una identitat valenciana diferent a la catalana i a la balear, a més de tota la 

simbologia blavera.  S'ha articulat políticamente a través de diversos partits que han tret 

resultats minsos sempre, tot i que és veritat que es pot dir que un sector de “Compromís” es 
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matèria lingüística, i això enfurí els blavers radicals, que feren una pintada 

contra aquest partit, amb pintura blava, com acostumen a fer-ho:

9-Pintades contra seus de sindicats:

A) Comissions Obreres (CC.OO.):

-Pintada  en  la  porta  d'un  local  del  sindicat  Comissions  Obreres 

(CC.OO.) a la ciutat de València.  Aquest sindicat al País Valencià porta la 

bandera quatribarrada al seu emblema, raó per la qual, entre d'altres coses, és 

considerat pels blavers com a "catalanista". 

podria incloure en aquesta ideologia.  
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-Aquesta altra pintada és de 2009:
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B) Intersindical Valenciana (IV):

-El dia 30-11-07 apareixia atacada la seu de la Intersindical Valenciana 

(STEPV,  STAPV,  STSPV)  amb  pintades  amenaçants  de  punts  de  mira, 

enganxines  blaveres  i  un  rastre  d'orina.  El  sindicat  denuncià  els  fets  a  la 

Policia, i ha reconegut que no és la primera vegada que pateixen un atemptat. 

S'hi posaren, com es pot veure, enganxines de la web blavera i ultradretana 

"valenciafreedom".
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Aquest sindicat va patir pintades de nou el 2 de febrer de 2008:

C) Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC):

-Pintades  feixistes  amb  svàstiques  en  el  local  destinat  a  sindicats 

d'estudiants  de  la  Facultat  de  Dret  de  la  Universitat  de  València  contra  el 

Sindicat  d'Estudiants  dels  Països  Catalans  (SEPC).  Estan signades  per  una 

agrupació anomenada "Turbo", que sembla ser una escissió radical dels grups 

ultres hooligans del València C.F. Les pintades estan tapades, però es poden 

distingir clarament. La foto està presa en gener de 2015:
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10-Violència al voltant del 9 d'Octubre.

La "processó cívica" del 9 d'Octubre és un acte institucional que es fa a la 

ciutat de València, commemorant l'entrada oficial de Jaume I a la ciutat el 9 
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d'octubre de 1238 (en realitat  la  ciutat  estava ja conquerida des del  28 de 

setembre  de  1238).  Consisteix  en  una  desfilada  des  de  l'Ajuntament  de 

València fins al Parterre (plaça d'Alfons el Magnànim), darrera de la bandera 

de la ciutat de València, on participen totes les autoritats. Com hem dit ja, des 

de  la  transició  aquest  acte  ha  estat  utilitzat  i  aprofitat  pels  blavers  i 

ultradretans, no sols per a difondre el seu missatge, sinó per a insultar i agredir 

els que no pensen com ells.

        Ja hem parlat de com fou especialment violent per la seua banda el 9 

d'Octubre de 1979. Des de llavors, els blavers s'anaren apropiant a poc a poc 

d'aquesta  celebració  pel  matí,  també davant  de certa  passivitat  de la  força 

d'esquerres majoritària llavors, el PSOE valencià.

           S'arribà així a principis de la dècada dels 90 del passat segle, on les 

forces  nacionalistes  començaren  a  manifestar-se  el  9  d'Octubre  per  la 

vesprada. Eixes manifestacions del 9 d'Octubre per la vesprada llavors eren de 

summa tensió, on anaven els blavers a provocar i amenaçar els manifestants. 

Tampoc no eren estranys els episodis d'agressions i violència. Amb els anys, 

però, el creixement del nacionalisme valencià, junt amb la pèrdua de pes del 

blaverisme,  féu  que  les  manifestacions  de la  vesprada  foren  més  o  menys 

“normals”. Les agressions al final d'aquesta manifestació per la vesprada han 

continuat, però. I sense anar més lluny en tenim una prova en 2014. Al final de 

la manifestació, un grup de gent del GAV de la secció de Gandia agredí dos 

xiques del sindicat d'estudiants BEA (Bloc d'Estudiants Agermanats) i els furtà 

la pancarta. Després penjaren una foto en Twitter amb la pancarta boca avall i 

les seues cares tapades:
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         Els episodis més greus de violència començaren quan a finals de la 

dècada del 2000, primer el Bloc Jove i després el Bloc Nacionalista Valencià 

sencer decidiren participar també en la “processó cívica” del matí. Els blavers 

i l'extrema dreta això no ho acceptaren. Primer foren amenaces i agressions 

constants als nacionalistes que prenien part, que d'aquesta manera es quedaven 

al  principi  sense  poder  participar.  Això  féu  que  intervinguera  la  policia, 

protegint els nacionalistes que volien prendre part. La presència policial es féu 

cada  cop  més  important  i  efectiva,  més  encara  tenint  present  que  el  Bloc 

Nacionalista  Valencià,  després  Compromís,  anà  agafant  cada  cop  més 

rellevància  institucional.  Tot i  això,  se continua donant al  GAV un lloc de 

preeminència en eixa processó, totalment desmesurat, tenint present que són 

un grup minoritari i marginal.

               La protecció policial, però, no impedeix els insults, les amenaces, 
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l'odi  en  majúscula  en  definitiva,  que  els  blavers  i  l'extrema dreta  mostren 

envers els nacionalistes eixe dia.

           Disposem d'un testimoni excepcional, que és una filmació que es féu 

d'eixa processó cívica pel matí del 9 d'octubre de 2014, des de la perspectiva 

dels  nacionalistes  que hi  prenen part.  Creiem que el  vídeo no mereix més 

comentaris, i advertim de la seua duresa en alguns moments:

 https://www.youtube.com/watch?v=Kl3pdTP4RCg

11-Intents de boicot d’actes i provocacions.

-Intent de boicot per part de les Joventuts del grup blaver GAV d'un 

mitin d'un partit polític al qual consideren ells "catalanista". 

-Disposem, però, d’un document excepcional, filmat per ells mateixos, 

que recull l’intent de boicot per part de membres del GAV, encapçalats pel seu 

president  Manolo Latorre  de la presentació de l’Institut  d’Estudis  Catalans 

(IEC) a Sueca (Ribera Baixa) en 2002:

https://www.youtube.com/watch?v=ZI8HB3d5PXE

Aquesta acció fou reivindicada pel GAV anys després (quan els fets ja 

91

https://www.youtube.com/watch?v=Kl3pdTP4RCg


havien prescrit), a la seua revista Som, en un artícul commemorant els seus 25 

anys que duia per títol “25 anys, 25 accions”.

-També podem destacar ací la protesta que va fer el GAV el 21 d'abril 

de 2005 contra la inauguració d'una exposició en el MUVIM (Museu Valencià 

de la Il·lustració i la Modernitat) sobre Joan Fuster, on insultaren greument el 

diputat del PP Vicent Ferrer:

-En 2007 i 2008, membres de les JJGAV intentaren boicotejar el festival 

de cinema en la nostra llengua  Inquiet,  que tingué lloc en Picassent (Horta 

Sud). Ací tenim vídeos fets per ells mateixos, on es pot veure aquest intent de 

boicot: 

https://www.youtube.com/watch?v=bg-4ALayrOM

https://www.youtube.com/watch?v=FkuYK8xE_DE
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-El dia 23 de gener de 2011, es presentà a València, a l'Hotel Astòria, el 

partit de Joan Laporta, Solidaritat Catalana per la Independència. Dies abans, 

des de la web www.valenciafreedom.com , vinculada al GAV, i des del Foro 

Nacional  Populista,  vinculat  al  partit  España  2000,  es  va  calfar  l'ambient, 

acusant a Laporta i el seu partit d'"invasor", "amic de terroristes", i tota mena 

d'improperis. El dia de la presentació es presentà gent de les JJGAV, del GAV i 

del partit España 2000, en total no més de 100 persones, amb la intenció de 

boicotejar l'acte. Les forces de l'ordre, però, tingueren una actuació exemplar i 

els mantingueren en tot moments allunyats de l'acte:

Dins  de  l'Hotel  Astòria,  però,  aconseguiren  introduir-se  Juan  García 

Sentandreu  (màxim  dirigent  del  partit  ultra  blaver  Coalición  Valenciana), 

acompanyat de 4 ó 5 persones,  que s'acostaren tant  quan pogueren a Joan 

Laporta i  altres dirigents del  seu partit  i  els insultaren sense parar.  A més, 

tiraren una mena d'espray irritant:
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-Altre boicot d'actes d'aquest tipus ocorregué el dia 5 de juliol de 2011 a 

la vesprada, quan el sociòleg i ex-dirigent del BNV Vicent Flor, presentà el 

seu llibre Ofrenar noves glòries a Espanya en el FNAC de València. Entre el 

públic hi havia camuflats membres del GAV, de les JJGAV, de CV i d'España 

2000. Com acostuma a passar en aquests casos, en un moment donat, aquesta 

gent començà a insultar, escridassar, i llençar exemplars del llibre i cadires als 

assistents. Primer hagueren d'intervenir els serveis de seguretat del FNAC, i 

després  de  30  minuts  aproximadament,  aparegué  la  policia  nacional,  que 

desallotjà els alborotadors, després de la qual cosa es pogué fer l'acte sense 

problemes.  Entre  els  alborotadors,  encara  que  no  alborotaren  activament, 

estaven  Juan García  Sentandreu,Manolo  Latorre  i  José  Luis  Roberto.  Juan 

García Sentandreu fou detingut i passà 24 hores en el calabós. També foren 

identificats per la policia alguns dirigents de les JJGAV:
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-Altre cas de boicot d'aquest tipus fou, en fi, la vesprada del 15 de maig 

de 2013 en Burjassot (Horta Oest). S'hi feia un homenatge al poeta Vicent 

Andrés Estellés  al  seu poble natal,  que va ser  interromput  per  un grup de 

membres del Grup d'Acció Valencianista (GAV) i d'España 2000, que s'havien 

infiltrat entre els assistents a un acte de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Els agressors es van esperar sense cridar l'atenció fins que va ser el torn del 

president de l'AVL, Ramon Ferrer. Aleshores es van alçar i el van insultar i 

escridassar dient-li 'fill de puta' i 'traïdor'. Els individus van voler intimidar els 

assistents i els membres del consistori, entre els quals el batlle Jordi Sebastià, 

amenaçat  des  de  fa  mesos  per  aquests  mateixos  grups  feixistes.  L'acte  va 

quedar interromput temporalment mentre la policia expulsava els agressors de 

la sala i els identificava. Un dels feixistes va ser detingut perquè s'hi resistia. 

Els  assistents  van  reaccionar  amb  serenor  i  es  van  posar  a  aplaudir  per 

silenciar els crits dels agressors. Una volta desallotjats, l'acte va continuar amb 

normalitat i es van poder llegir els poemes i fer els parlaments prevists:
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-També és típic dels blavers acudir en grups menuts (i freqüentment de 

manera sorprenent escoltats per la policia) a manifestacions nacionalistes (que 

són legals i estan autoritzades, per molt que els moleste). En aquesta imatge 

podem veure el blaver Rafa Gosálbez (membre del partit blaver ultradretà CV) 

provocant  els  participants  de la  manifestació  nacionalista  del  30 d'abril  de 

2005 en passar per l'antiga seu (que ja no existeix) del seu partit "Coalición 

Valenciana" en el carrer de les Barques a la ciutat de València. Conten però, 

que aquesta provocació no li isqué debades, i així un dels manifestants li va 

llençar un ou que li impactà en plena cara.
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12-Amenaces i agressions.

-El  24  de  maig  de  2006,  membres  del  partit  blaver  d'extrema  dreta 

"Coalición Valenciana", encapçalats pel seu líder, Juan García Sentandreu, del 

GAV i de les JJGAV (amb el seu president de llavors Toni Rochina), assaltaren 

el vestíbul de la Facultat de Dret de la Universitat de València, amb el pretext 

que  anaven  a  donar  una  conferència.  En  total  eren  poc  més  de  50-100 

persones, la gran majoria d'avançada edat. L'excusa, era falsa, ja que a aquest 

partit se li havia denegat repetidament l'autorització per a fer tal conferència. 

Per  tant,  sabien perfectament  que no podien fer  tal  conferència.  Davant  el 

rebombori que se formà, acodí el Degà de la Facultat, Carlos Alfonso, el qual 

li  va  dir  de  bones  maneres  a  Juan  García  Sentandreu  i  la  gent  que  li 

acompanyava que se n'anaren. Aquest respongué irònicament i provocativa, 

dient que a ell no li autoritzaven i als "batasunos" sí. Com no se n'anaven, i 

davant  dels  creixents  insults  i  amenaces  cap  al  Degà,  hagueren  de  cridar 

primer a les forces de seguretat privada de la facultat, i després a les forces de 

l'ordre. Al final, els congregats se n'anaren, no sense amenaçar greument el 
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degà,  com  es  veu  en  aquesta  imatge.  Després,  en  els  seus  mitjans  de 

comunicació i fòrums d'internet, vengueren aquest fet com una gran "victòria" 

seua. A conseqüència d'aquests fets, el Degà presentà una querella contra Juan 

García Sentandreu i  el  seu partit.  Totes les  forces polítiques de la  societat 

valenciana  sense  excepció  (excepte,  és  clar,  Coalición  Valenciana), 

condemnaren aquest fet.

Ací en aquesta foto podem veure un grup de blavers joves amenaçant el

Degà de la Facultat de Dret, Carlos Alfonso:

Disposem d’un altre document excepcional, filmat per ells mateixos, on 

tenim imatges d’eixe assalt dels blavers:

http://www.youtu  be.com/watch?v=ZBHhE4UuaYw  

-No obstant, unes de les agressions físiques més greus que han fet els 

blavers podem dir que foren el 14 de desembre de 2007, en el Casal Jaume I 

de Sueca (Ribera Baixa). El dia 14 de desembre de 2007 per la vesprada amb 
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crits de "puta Catalunya", "València és d'Espanya, no de Catalunya" i "Èric 

Bertran  a  la  foguera"  una  trentena  de  militants  de  les  Joventuts  del  Grup 

d'Acció  Valencianista  (JJGAV),  molts  d'ells  menors  d'edat,  desplaçats 

expressament des de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, van 

accedir al Casal Jaume I de Sueca durant una xerrada sobre Èric i l'Exèrcit del  

Fènix protagonitzada pel propi Èric Bertran i el periodista i escriptor Víctor 

Alexandre.  Els  assaltants  portaven  dies  planejant  l'assalt  des  de  la  web 

www.valenciafreedom.com, des d'on van arribar a amenaçar el Casal sencer. 

Dos dies abans de l'acte Acció Cultural del País Valencià va denunciar les 

amenaces a la Guàrdia Civil. Bo i això, dues hores abans de l'acte algú havia 

enganxat  una  enganxina  de  la  web  blavera  i  ultradretana 

www.valenciafreedom.com a  la  porta  del  Casal  per  avisar  que  eren  allà  i 

"marcar" l'objectiu. La Policia Local -no la civil- va donar-hi una ullada durant 

una estona i posteriorment va acompanyar en Víctor i l'Èric fins al casal abans 

de començar l'acte. L'interès del cas Èric i l'Exèrcit del Fènix a Sueca va ser 

important perquè en pocs minuts la sala es va quedar menuda. Amb totes les 

cadires plenes i gent de peu va començar l'acte de presentació dels dos llibres 

d'Èric Bertran i de l'obra teatral basada en ells i escrita per Víctor Aleixandre. 

Però quan la xerrada portava només cinc minuts de rodatge van començar els 

crits, acompanyats d'empentes, puntades de peu a les portes de vidre, cops de 

puny a  alguns  assistents  i  destrosses  o  robatori  de material  del  Casal.  Els 

assaltants tenien a més alguns dels seus a dins del local. També es va veure 

líquid fètid pel terra i algun objecte inflamable que no es va poder utilitzar. 

Gent de l'organització i el públic van reaccionar immediatament i van intentar 

impedir que els agressors entraren més endins. Entre molts cops de puny es va 

situar el centre de l'acció al carrer mentre arribaven els agents policials. En 
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deu minuts la Policia Local estava al lloc dels fets mentre uns quants agressors 

estaven intentant colpejar a puntades de peu una persona que era a terra i que 

un dels assistents va ajudar encara que li trencaren les ulleres i li  deixaren 

alguna ferida al cos. Només es va poder identificar un dels agressors perquè la 

Guàrdia Civil va trigar quasi una hora a presentar-se. Tres suecans van anar a 

un centre hospitalari per saber de les seues lesions. Finalment la xerrada va 

poder  continuar,  amb  més  interès  encara  pel  tema  però  amb  una  tensió 

important  per  part  de  tots  els  assistents.  Aquests  fets  foren  denunciats,  i 

finalment foren quatre els inculpats. Sorprenentment, el Jutjat nº 5 d'Instrucció 

de Sueca absolgué els imputats. La decisió no obstant, fou recorreguda, però 

no serví de res. Un dels que prengué part en aquesta agressió i acte vandàlic, i 

fou denunciat, fou el co-president de les JJGAV de llavors, Aitor Marquina.  

Ací  podem veure  algunes  fotos  dels  presumptes  agressors,  abans  de 

començar aquest acte en el Casal Jaume I de Sueca, i després durant el judici.
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-A l'igual que passà en la transició, de nou s'han tornat a treure pistoles 

durant  actes  nacionalistes.  Ací  ne  tenim una  prova,  veient  com durant  la 

manifestació nacionalista del 25 d'abril de 2008 en Alacant un individu tragué 

una pistola, emparat darrera d'una bandera espanyola:
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-En darrer terme, l'agressió física amb resultat més greu protagonitzada 

per ells fou el 26 de setembre de 2008, durant el Correllengua en Gandia (la 

Safor).  A  conseqüència  d'ella,  la  regidora  del  BNV  en  l'Alqueria  de  la 

Comtessa (la Safor), Maite Peiró, hagué de rebre 12 punts de sutura i perdé un 

40 % de visió. Els blavers del GAV, de les JJGAV i de CV protagonitzaren uns 

lamentables incidents durant el Correllengua en Gandia el 26 de setembre de 

2008. Ja abans de començar, es presentaren en el Casal Jaume I, però ningú 

dels reunits els va fer cas, i les forces de seguretat (policia local i nacional), 

procediren a dispersar-los. Després tornaren a aparèixer els blavers al carrer 

Trapitx, i es comportaren de manera més violenta, amb llençament de caixes 
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de cartró i ous. Els manifestants nacionalistes més joves els van plantar cara 

llavors. Els antidisturbis carregaren contra els blavers, dispersant-los de nou. 

La marxa cívica del  Correllengua continuà sense problemes fins a arribar al 

carrer Major, on aparegueren de nou els blavers i feixistes. En aquest cas, les 

coses empitjoraren prou, arribant a llençar pedres contra els participants en el 

Correllengua. Una de les pedres impactà en el cap de la regidora del BNV en 

la  població  saforenca  de  l'Alqueria  de  la  Comtessa,  Maite  Peiró.  A 

conseqüència d'aquesta pedrada, aquesta regidora nacionalista hagué de rebre 

12 punts de sutura, i perdé un 40 % de la visió. Els fets foren denunciats, i  

foren identificats i detinguts 18 joves blavers. Aquests sols reberen una molt 

suau multa de 301 €, i el jutge que duia el cas, el va tancar, en considerar que  

no hi havia proves suficients per a demostrar que havia estat un del GAV qui 

havia llençat la pedra a la regidora. El president del GAV, Manolo Latorre, en 

un vergonyós i lamentable article titulat "Gandia com a excusa"  ,   va justificar 

en tot moment l'actuació violenta i agressiva dels seus joves. 
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Una pedra com aquesta li impactà en el cap a Maite Peiró:

Ací tenim un vídeo, on es conten aquests lamentables fets. 

13-Bombes.

-En la vespra del 9 d'Octubre de 2007, es va posar un artefacte explosiu 

de fabricació casolana en la seu central del BNV a València ciutat. Malgrat la 

gravetat d'aquest fet, el llavors delegat del Govern central espanyol, Antoni 

Bernabé, no es va reunir amb els caps del BNV.
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-El  dia  29  de  novembre  de  2007  a  les  7  del  matí  aproximadament, 

esclatà una bomba amb metralla a la seu d'ERPV (Esquerra Republicana del 

País Valencià), al carrer Erudit Orellana, a la ciutat de València. Ací veiem 

experts  de  la  policia  investigant  en  el  lloc  de  l'explosió.
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La bomba duia metralla com aquesta:

DESPRÉS  D’AQUESTS  ACTES  VIOLENTS  I  DELICTIUS,  (I 

EXCEPTUANT  LA  CONDEMNA  EN  2006  ALS  TRES  JOVES 

ASSALTANTS  DEL CASAL JAUME I  DE  RUSSAFA QUE HEM DIT) 

NINGÚ NO HA ESTAT ENCARA DETÈS EN AQUESTS ANYS I MENYS 

ENCARA JUTJAT I CONDEMNAT.

No sols això, sinó que ja hem anat comentant com el GAV, a la seua 
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revista, Som, coincidint amb el seu 25 aniversari en 2002, va fer apologia de 

les  seues  accions  violentes  durant  25  anys.  El  BNV  (Bloc  Nacionalista 

Valencià) va denunciar aquesta apologia de la violència i la jutgessa que judicà 

aquest cas desestimà aquesta denúncia dient que els fets havien prescrit ja. 

Greu error jurídic, car el que s’estava judicant i el BNV havia denunciat, era 

l’apologia i no els fets en si. Una nova mostra de la vergonyosa impunitat de 

què gaudeix a hores d’ara aquest grup.

 No  obstant,  en  gener  de  2008  aparegué  una  xicoteta  mostra 

d’optimisme. Ja que s’anava a fer la presentació d’un llibre per part d’uns 

diputats  d’ERC,  acompanyats  pels  seus  homòlegs  d’ERPV a  la  seu  de  la 

Intersindical  Valenciana.  Acodiren  24  membres  de  les  JJGAV,  que  abans 

havien  quedat  a  través  de  la  web  blavera  i  ultradretana 

http://www.valenciafreedom.com .

Aquesta vegada, però, això els isqué fatal, ja que varen ser identificats 

per la policia i a cadascú d'eixos 24 xics els va caure una multa de 3000 €. 

Aquesta multa va ser clau perquè els activistes de les JJGAV presumptament 

deixaren  de  cometre  actes  violents,  com  es  venien  comentent  de  manera 
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seguida des de l'estiu de 2007 aproximadament.

També és cert que reberen, com hem dit, una molt xicoteta multa de 301 

€ a  conseqüència  del  Correllengua de  2008 en  Gandia  els  18  xics  que la 

policia detingué i identificà, si bé és prou vergonyós que el jutge estimara que 

no hi havia proves de que algun d'ells havia llençat la pedra que ferí en el cap 

a Maite Peiró i li va fer perdre un 40 % de visió (i podia fins i tot haver-la 

matada). 

Són  petites  condemnes  (en  proporció  a  la  gravetat  dels  fets 

protagonitzats pel terrorisme blaver, i en especial pel GAV) però que obren la 

porta a l'optimisme envers la fi de la seua vergonyosa impunitat.

De la pressió internacional, nacional i fins i tot particular que puga fer 

qualsevol lector d'aquest dossier,  depén la fi  de la violència i el  terrorisme 

blaver al País Valencià.
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