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Pròleg.

És obvi que un llibre de l’extensió d’aquest no pot aspirar a ser exhaustiu 
amb un període tan complex com el de la Transició i els successos que van 
esdevenir en aquest temps, però sí que planteja a través de la jove mirada 
de l’autor, Adrià Polo Valderrama, un clar objectiu: intentar respondre —fins 
i tot ajudar a aclarir— alguns dels interrogants que li susciten les referències 
a successos, temes i sobretot a persones, perquè la política està feta d’actes 
humans, brindant al lector elements per a la comprensió d’aquesta etapa de 
transformació més que de canvi.

Efectivament, Adrià no vol passar pàgina perquè, malgrat la seua joven-
tut, no vol viure sense memòria. Com deia l’historiador Manuel Tuñón de Lara 
(1915-1996) “vivir sin memoria es como vivir en el limbo” i Adrià no es con-
forma amb bivaquejar als llimbs com pretenien alguns polítics de la Transició 
—i ho intenten uns altres d’ara— defensant la idea que era preferible oblidar 
aquests esdeveniments del “passat” i apostar pel futur. Per descomptat, els que 
així ho plantegen, juguen interessadament amb el principi que “sólo puede ol-
vidarse lo que se ha conocido antes” en paraules —descontextualitzades— de 
l’escriptor Pedro Laín Entralgo (1908-2001).

I amb perfecta claredat molt bé ho expressa Adrià Polo en les primeres 
pàgines del text:

Els nostres avis van viure temps de canvi, per què no nosaltres? […] 
En l’institut aprenem “història d’una forma molt general”. Enguany, en 
quart d’ESO, havíem donat la Guerra Civil i la Transició, però sota el 
meu punt de vista, molt per damunt.

Efectivament, no podem ser-hi sense assabentar-nos i molt menys situ-
ar-nos en aquest lloc temporal de la ignorància —els llimbs— precisament ara 
que han deixat d’existir per prescripció pontifícia… Quines coses!
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Com diu Sonia Largo Valcárcel, neta de Francisco Largo Caballero (1869-
1946) en resposta al portaveu de Vox:

Sí, es muy doloroso recordar, pero es mejor que ser ignorado 
después del precio que se pagó. […] Esa represión monstruosa 
[franquista] garantizó que generaciones de españoles no tuvieran 
conocimiento de su pasado inmediato.

És d’agrair per tant, que amb la seua visió jove, inquieta, honesta i atrevida, 
Adrià òbriga una finestra d’aire fresc al coneixement de la Memòria Històrica 
i a aquest període en particular entre els anys 1977 i 1981, que realment de-
limiten la Transició i en el qual tots els gustos, judicis i fins i tot passions van 
ser legítims, encara que ara, en la distància temporal, no tot puga dissoldre’s 
aïllant-se en la subjectivitat.

Amb bon criteri i per a millor comprensió d’aquesta crònica, Adrià la divi-
deix en quatre seqüències que  crec que mereixen un comentari. La primera la 
titula “En la monotonia (1973-1975)”; però una monotonia, a Vinaròs, a la qual 
ens havia acostumat el franquisme i en la qual ens resistíem als crims d’ETA 
que en aquest any de 1973 ens va portar el temor d’inquietants i ombrívo-
les conseqüències per l’assassinat del President del Govern, l’almirall Carrero 
Blanco (1904-1973) en una explosió, que va projectar el pesat vehicle en el 
qual viatjava a una altura de vint metres; vam intuir més d’un que un sotrac 
recorreria la monòtona columna vertebral del franquisme. La pregunta que 
ens féiem amb por era: podia empitjorar la situació social? En realitat, aquesta 
monotonia franquista a la qual fa referència Adrià, en 1974, es va veure con-
taminada per la incertesa econòmica i la greu malaltia del cap de l’Estat, que, 
per unes setmanes, va cedir la Prefectura de l’Estat al príncep Juan Carlos. Però, 
si potser això va preocupar el règim, al meu entendre va haver-hi, certament, 
dues situacions que van sorprendre la intolerància del mateix franquisme, re-
accionari i dogmàtic. Efectivament, aquesta afable monotonia franquista es va 
espantar amb un discurs inesperat del president del Govern, Carlos Arias Na-
varro (1908-1989) que, entre altres coses, anunciava la redacció d’una nova Llei 
de Règim Local en la qual els alcaldes i presidents de les Diputacions no serien 
triats pel cap de l’Estat, en un tímid gest que es pretenia oberturista. Es parlava 
ja del nou estil Arias que intentava justificar amb les seues pròpies paraules: 
“El español había conseguido una sana madurez política”. Bé, la incredulitat 
encara perdura! I, en segon lloc, la insòlita rebel·lió de l’Església per veu del 
Bisbe de Bilbao, monsenyor Antonio Añoveros Ataún, amb una homilia que 
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es va llegir en gairebé totes les esglésies de la diòcesi bilbaïna, en defensa del 
poble basc. El missatge va commoure els mateixos fonaments de la ideologia 
franquista. Va haver-hi consell extraordinari de ministres, confinament domici-
liari dels religiosos responsables i fins i tot es va disposar un avió en l’aeroport 
de Sondica per a traslladar els dos sacerdots fora d’Espanya, el bisbe Añoveros 
i el seu vicari episcopal José Ángel Ubieta López (1926), a més d’una amenaça 
d’excomunió per part del prelat que podria aconseguir el mateix cap de l’Es-
tat. Després d’alguns aclariments del Bisbe i d’uns dies de descans espiritual, 
l’ordre instituït tornava al govern de monotonia per a trencar-la; en 1975, els 
comunicats mèdics que des del Palacio del Pardo, primer, i des de la clínica 
La Paz, després, s’anaven emetent fins a arribar al 20 de novembre. Davant 
les càmeres de TVE, Carlos Arias Navarro anunciava la mort del general Fran-
co —Caudillo que va morir matant— i llegia el seu testament; certament, la 
monotonia va acabar amb la gràcia de Déu. Les apologies del dictador i del 
franquisme es van succeir en abundància, però va fixar la nostra atenció la de 
l’historiador del règim, Ricardo de la Cierva (1926-2015), que les sintetitza amb 
un “pensament” absurd: “¡La Historia ha muerto, viva el Rey!” Després del decés 
del dictador, l’endemà passat, el príncep Juan Carlos jurava Las Leyes Funda-
mentales del Reino davant de les Corts franquistes.

En la segona seqüència, “Pinzellades de canvi (1976-1978)”, capten l’aten-
ció d’Adrià Polo els successos que en el transcurs de tres anys van despertar la 
il·lusió del canvi: en 1976, cessa Arias i es responsabilitza de formar nou govern 
un jove Adolfo Suárez González (1972-2014). Un any després es duen a terme 
les primeres eleccions generals des de 1936 i s’aprova una ponència perquè 
set diputats redacten una nova Constitució. Una de les “pinzellades” de color 
oberturista va ser l’arribada a Espanya dels ambaixadors de la República De-
mocràtica Alemanya i de la Xina de Mao, mentre el rei rebia l’ambaixador de 
l’URSS. I per a retrobar-se amb el poble i submergir-se fins al fons de la seua 
ànima castissa, com en les velles sarsueles costumistes, el rei va emprendre 
una hègira per terres d’Espanya, i a fe meua que es va retrobar!, i amb totes les 
conseqüències filles de l’astúcia, segons contava la crònica de la revista Cam-
bio 16: el festeig travessava el carrer d’una de les ciutats visitades i des del cotxe 
descapotable anava donant la mà a la multitud que l’aclamava. En tornar a la 
seua residència, el rei es va adonar que li faltava el rellotge, un Rolex d’or, que 
alguna víctima posseïda d’un atac de fervorós entusiasme li havia sostret de la 
monyica.

Efectivament, mai tan oportú el títol del tercer capítol, “Se’ns en va de les 
mans  (1978-1979)” i per a un descosit, un trencat: succeïa el mateix, però a 
l’inrevés en l’aeroport de Barajas. A la duquessa de Franco, marquesa de Villa-
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verde i, per si no fora suficient, “Grande de España”, Carmen Franco, en passar 
el control dels vols internacionals, un funcionari de la duana li detectà entre 
l’equipatge un paquet amb 31 medalles d’or i insígnies d’or i brillants, per un 
total de dos quilos, valorades en més de dos milions de pessetes i que pretenia 
emportar-se a Suïssa. Avisat l’oficial responsable, un jove capità de la Guardia 
Civil, va ordenar la retenció del paquet per a ser retornat a Espanya. La pro-
tagonista, filla del Generalísimo, anava acompanyada d’un matrimoni amic i 
s’havien inscrit en la llista del passatge amb el nom de “Mateos”. L’explicació 
de la marquesa va ser d’allò més natural: les medalles eren perquè un rellotger 
les enfilés en un valuós rellotge de 31 hores. I més connatural encara, la de 
la seua tia Pilar Franco: les devia portar per a posar-se-les; si anava de viatge, 
les necessitaria. Encara que l’anècdota semble sostreta d’una astracanada de 
Pedro Muñoz Seca, no ho és, perquè reflecteix perfectament aquesta concep-
ció de la família Franco: Espanya els pertanyia com si d’un mas particular es 
tractés. D’aquí l’increïble cinisme del comentari de la “Grande de España”: “El 
que més m’ha molestat és que puguen pensar que soc ximple”. La monotonia, 
així continuava: ETA matant, assassinant, i el ressorgiment dels nacionalismes 
autonòmics amb una premsa ultradretana alimentant la ruptura i propiciant 
la preparació d’un cop d’estat —“La Operación Galaxia” —, amb l’objectiu de 
prendre el Palacio de la Moncloa i la creació d’un gabinet de salvació nacional. 
La Cafetería Galaxia va ser el lloc on es va forjar i va donar nom a la indignitat.

Així transcorria la vida del règim. Per això, la visió d’una altra generació allu-
nyada temporalment dels successos que comentem, com la d’Adrià, té l’avan-
tatge d’una objectivitat totalment lliure de prejudicis i no contaminada: avui 
per a aquesta generació d’Adrià Polo es fa incomprensible, per exemple, que 
una dona, per raó de ser-ho, no poguera asseure’s en una butaca de la Real 
Academia de la Lengua i com bé diu, gairebé “se’ns en va de les mans”. Fins 
que vam notar a prop l’alé de la democràcia i, en 1977, no sense polèmiques i 
pressions, l’escriptora Carmen Conde era triada per a ocupar la butaca vacant 
per la defunció de Miguel Mihura. Des de la seua fundació, en 1713, només 
una dona, Isidra Guzmán, tenia un lloc en la institució per imposició del rei Car-
los III. Recordem al lector l’anècdota d’una de les sessions de la institució que 
avala el que diem: entre el públic assistent, es trobava la comtessa de Pardo 
Bazán, propietària del Pazo de Meirás, feminista, escriptora, catedràtica, etc., 
etc., i com hi havia butaques que romanien buides per l’absència d’alguns aca-
dèmics, es va convidar les dames presents, dempeus entre el públic, que ocu-
paren les citades butaques buides. La Sra. Emilia, va declinar la invitació amb 
un sever comentari: ella ocuparia la butaca “por derecho propio” o no ho faria.
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Però aquest alè continuava romanent entre nosaltres i en 1979 s’aprovava 
la majoria d’edat als 18 anys, al març se celebraven eleccions generals consti-
tucionals i un mes després, les eleccions municipals, els resultats de les quals 
projectaven l’ombra del Frente Popular: l’esquerra guanyava en la majoria de 
les grans ciutats i, a més, s’aprovaven els Estatuts de Catalunya, el País Basc i 
Galícia.

I amb el capítol “Aires renovats, ressorgint en democràcia (1979-1981)” 
Adrià tanca la porta dels quatre dedicats al període de la Transició amb el cop 
d’estat de 1981, autèntic pronunciament, un invent espanyol —i dels països 
hispans— que malgrat la seua autoria militar, algun és batejat amb certs aires 
plebiscitaris: el de Riego (1820) al crit de “¡Viva la Constitución!”, el Motí dels 
sergents (1836) en el Palacio de la Granja i la Vicalvarada (1854), en són bons 
exemples que es podrien il·lustrar amb música de pasdoble o marxa militar de 
sarsuela o l’autènticament d’opereta “el ball dels generals”, referit a l’alternança 
en el poder d’Espartero, O’Donell i Narváez, ben comprés per la ciutadania per-
què quan es referia a algun, ho feia com el Espadón i de fet, així eren: quan Nar-
váez s’estava morint, conten les cròniques —potser només és llegenda— el 
confessor que l’assistia li va demanar el perdó per als seus enemics i el Espadón 
li va contestar: “No puedo perdonar a ninguno, porque los he matado a todos”.

En el segle XX (1932) un altre pronunciament va ser la Sanjurjada, un intent 
fracassat del general Sanjurjo, però preludi de la rebel·lió militar de 1936 amb 
Franco al capdavant, que res tenia de sarsuela i molt menys d’opereta, desen-
cadenant la tràgica guerra incivil, les conseqüències de la qual es van patir fins 
el 1975, any de la mort del dictador i principis de la Transició que, amb encer-
tada sensibilitat, molt bé sintetitza Adrià Polo Valderrama en aquestes pàgines.

No obstant això, el cop d’estat en 1981, amb el qual Adrià tanca el període 
de la Transició, va tindre traces d’un pronunciament de comèdia: un primer 
acte en el qual irromp en l’hemicicle del Congrés un tinent coronel lorquià, 
amb tricorni, bigoti, pistola en mà i deixant anar un exabrupte, i en l’últim acte, 
els números de la Guardia Civil escapant per les finestres de l’edifici.

Adrià recupera el record del temps dels seus avis i l’evoca en la seua me-
mòria. No renuncia a tenir-lo present, per això no passa pàgina, com pretenen 
alguns polítics actuals; no tem rememorar els successos que van prologar els 
temps de la nostra actual democràcia i per això, m’atreveixo —i molt atrevi-
ment és per part meva— a posar el punt final citant una bellíssima obra literà-
ria que va inspirar molts artistes i autors: el famós llibre de contes orientals del 
segle IX, Las mil noches y una noche o, com és conegut universalment, Las mil y 
una noches. En una curta introducció de tot just quinze línies, a manera de petit 
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pròleg —l’edició que posseeixo és de Foro Ediciones, S. L. 1994, una versió de 
la traduïda del francés en 1920 per Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928)—, en tan 
sols cinc línies, diu el que tantes vegades escoltem i expressa molt bé Adrià:

¡Y después…!, que las leyendas de los antiguos sean una lección 
para los modernos, a fin de que el hombre aprenda en los sucesos 
que ocurren a otros que no son él. Entonces respetará y compa-
rará con atención las palabras de los pueblos pasados y lo que a 
él ocurra, y se reprimirá.

Curiosament, aquesta obra, pel seu refinat contingut eròtic, al nostre país 
va romandre semioculta des de 1939 fins als nostres dies, en la dècada dels 
seixanta, una obra que continua conservant tota la frescor d’un tempo d’avui.

Quan passe el temps, tiris i troians, ja sense manies i potser sense enfron-
taments, identificaran aquest període com a decisiu. I potser, aquestes noves 
generacions, tindran ocasió de respectar aquests modals tant de temps inhi-
bits, dels quals van viure sota el jou de la dictadura, actitud que ja hem d’agrair 
a l’autor Adrià Polo Valderrama.

Així, doncs, només ens queda expressar-li la nostra més sincera felicitació 
per la fita del primer premi internacional del XIII Concurso de Historia para Jó-
venes, Eustory, atorgat a aquest treball sobre la Transició, concedit en un acte 
de la Maestranza de Caballería a la ciutat malaguenya de Ronda: enhorabona!

                                       

 José M. Palacios Bover

                                        Desembre de 2020
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Una trobada fortuïta amb un vell periòdic local en l’arxiu municipal conver-
teix un simple treball per a l’assignatura de Llengua Catalana en una profunda 
recerca històrica. Es tracta d’un recorregut per tot allò succeït a nivell polític i 
social a la nostra ciutat durant la Transició, passant per la seua submissió du-
rant la dictadura franquista fins a arribar a assolir l’horitzó democràtic, amb les 
fulles del Diariet com a guia i comptant amb el relat d’un dels personatges clau 
del primer Ajuntament escollit en llibertat. És el senyor José Manuel Palacios 
Bover l’encarregat de posar veu pròpia als esdeveniments i qui acompanya la 
meua immersió en la sorprenent història de Vinaròs.
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Logo amb l’escut de Vinaròs i simbologia falangista

Article de l’Associació Amics de Vinaròs 
(Diariet 1064)
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Capítol 1. En la monotonia (1973-1975)

Vivim una època de canvi, la societat evoluciona i allò que abans era consi-
derat normal, ara és sinònim de passat. Avui dia es continuen aplicant normes 
pròpies d’uns altres temps, les creences dels nostres avis no tenen per què ser 
iguals que les nostres i les solucions als problemes i necessitats socials d’an-
tany no han de ser les mateixes que als d’ara. Els nostres avis van viure temps 
de canvi, per què no nosaltres?

Hi ha dies en què les reflexions s’amunteguen al meu cap i aquell era un 
d’ells. Em trobava en l’arxiu de Vinaròs, la meua ciutat natal, buscant informa-
ció per a un treball de Llengua Catalana.

Una espècie de llibre antic sobre la taula va cridar la meua atenció i va fer 
que m’allunyara dels meus interessos, no hi havia ningú a la sala, així que em 
vaig aventurar a fullejar-lo. “En la paz de Franco. La primera semana de abril 
nos trae el recuerdo de aquel día en que se escribieron jubilosamente las pala-
bras del Caudillo: «La guerra ha terminado»”. Allò no era cap llibre, s’assembla-
va a un periòdic i prompte vaig saber que així era, es tractava de la portada del 
Vinaroz número 837. Acuradament, vaig girar l’una després de l’altra aquelles 
pàgines desgastades i d’aspecte fosc, llegint amb interés el que contava aquell 
vell diari. Aquella tirada del dissabte 7 d’abril de 1973 no em va deixar indife-
rent; amb ganes de llegir més sobre aquella època i passant per alt que havia 
estat grapejant l’exemplar, vaig preguntar a l’arxiver pel periòdic.

—Aquí tenim arxivats tots els diaris que comentes, des de la seua primera 
edició, al març de 1957, fins avui dia; el Vinaròs o Diariet és un setmanari d’in-
formació local —va apuntar l’encarregat—. Si t’interessen, els pots consultar a 
través del repositori digital de la Universitat Jaume I.

I encara que el motiu de la meua visita a aquell edifici no era aquest, el tre-
ball sobre l’ús de la llengua catalana en l’administració local va haver d’esperar.

En l’institut aprenem història d’una forma molt general. Enguany, en quart 
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de l’ESO, havíem donat la Guerra Civil i la Transició però des del meu punt 
de vista, molt per damunt. M’hauria agradat saber com es van viure aquests 
temps en la zona on ara jo faig la meua vida. Sempre he pensat que per a avan-
çar, fa falta retrocedir, girar la vista enrere, aturar-se, pensar, fa falta conéixer i 
comprendre els errors del passat per a no cometre’ls en el present. Se m’havia 
presentat sense buscar-la, una oportunitat extraordinària, l’oportunitat de co-
néixer la història sense la necessitat de ser contada a través de cap llibre de 
text, coneixent-la de primera mà i, el més important, des d’una perspectiva 
local; l’anava a deixar perdre?

La revisió d’uns quants periòdics de mitjan 1973 no em va causar massa 
bona impressió, sentia que hi faltava alguna cosa. Més d’un dissabte, Franco 
obria el Vinaroz apareixent en portada, contant una de les seues tantes bones 
gestes. La segona pàgina, almenys dels diaris d’aquesta època, anava sempre 
dedicada íntegrament a la “Catolicidad”, on es tractaven temes d’índole eclesi-
àstica. Després, acostumava a aparéixer l’Activitat Municipal amb les actes dels 
plens i algun ban d’alcaldia i les següents fulles es reservaven per a la informa-
ció local, tractant temes de poca transcendència com ara viatges, noces, nata-
licis… Així mateix, apareixien alguns poemes i entrevistes. Les últimes pàgines 
es dedicaven als esports, entre els quals regnava el futbol. Cal ressaltar que 
eren diversos els dies en què una part de la portada del setmanari recollia les 
aventures del Vinaroz Club de Fútbol. Poques van ser les edicions que em van 
sorprendre d’aquell any. Però, era veritablement Vinaròs una ciutat on només 
hi havia festes, bous, futbol i temps per a l’oració? M’estranyava que al poble 
no passara mai res, sense cap disputa ni rastre de crítiques polítiques. Massa 
innocent vaig ser de pensar que aquell setmanari en mans de l’Ajuntament, 
relatara fidelment la realitat. Al Vinaroz, les flors entre institucions es tiraven a 
cabassos, institucions franquistes, és clar. Pel que sembla, al Gobernador Civil i 
Jefe Provincial li encantava visitar la nostra població, quan això ocorria, la ciu-
tadania no trigava a assabentar-se’n, ja que el diari es feia ressò de la notícia rà-
pidament… Dubtava que això passara amb tots els esdeveniments que tenien 
lloc a Vinaròs i necessitava algú que reafirmara la meua teoria.

Palacios; n’havia sentit parlar i tot i que sabia que va exercir un paper clau 
en la Transició a Vinaròs, no estava al corrent dels càrrecs que va ocupar en 
aquells dies. La Vinapèdia no deixava ningú indiferent, creada per l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs, ofereix informació de tota mena sobre la nostra ciu-
tat. Va ser aquesta mateixa entitat, creada el 1976 i que encara perdura avui 
dia, la que em va donar a conéixer aquest senyor. El cercador del web em va 
dirigir cap a una entrada anomenada “José Manuel Palacios Bover”, tothom el 
coneixia pel seu cognom, havia de ser ell:
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Vinarossenc polifacètic. Ha ocupat diferents càrrecs polítics: Vi-
cepresident de la Diputació de Castelló, Regidor de l’Ajuntament 
des de l’adveniment de l’actual democràcia pel PSOE, des de 1979 
a 1995, primer tinent d’alcalde durant tots aquests anys; va exercir 
també el càrrec de director del setmanari Vinaròs.

Volia continuar llegint els següents diaris, tal com feia des de xicotet amb 
els Diariets contemporanis, però estava convençut que havia de parlar amb ell 
per a tractar d’aclarir els meus dubtes. M’hauria encantat poder xarrar amb Ra-
món Bofill, el primer i durant més temps —17 anys— alcalde de la democràcia 
de Vinaròs pel PSOE, però, malauradament, havia mort al desembre de 2018; 
mai vaig tindre l’oportunitat de conéixer-lo però tothom afirmava que era un 
bon alcalde. Encara així, Palacios va ser el segon personatge més influent de 
l’Ajuntament, per tant, era el candidat idoni.

Quan li vaig explicar sobre la meua investigació em va oferir anar a la seua 
casa per a conversar una estona, va dir estar convençut de poder ajudar-me. 
Palacios em va rebre a la seua porta amb un bastó, era un senyor major, amb 
bigotis i cabell canós. Amablement, em va fer passar. Com si d’una entrevista 
es tractara, vaig començar a fer-li preguntes i ell em va donar les respostes que 
buscava. El Vinaròs de 1973 semblava, des del seu punt de vista, no ser tan 
lineal com prometien aquelles pàgines silenciades per la figura del Caudillo i és 
que, al poble, hi havia més vida més enllà d’allò relatat per aquell Vinaroz que, 
tots els dissabtes en portada, mostrava un símbol estrany acompanyant l’escut 
de la ciutat. Algun poder tenien aquell jou i aquelles fletxes, que no permetien 
l’aparició en cap lloc, per poques línies que ocupara, d’alguna mena de queixa. 
Aquell emblema, el de la Falange Española, que recordava haver vist anterior-
ment en la televisió i en propaganda electoral, feia patent la força que aquesta 
exercia sobre el poble espanyol.

Em vaig quedar amb ganes de dialogar de nou amb ell, aquell home em 
va fer molt bona impressió, semblava una persona d’anar per casa. Palacios 
em va mostrar la seua disposició a quedar de nou i per a rematar la cita, em va 
regalar un petit llibre titulat El Consejo Municipal de Vinaròs (1936-1939), per al 
qual havia escrit el pròleg.

La nova visita no va trigar a arribar. Un ban d’alcaldia d’última hora, la mort 
de Carrero Blanco el 20 de desembre de 1973, commocionava gran part de la 
ciutadania espanyola i també la vinarossenca:
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En estos momentos de turbación para los españoles, Vinaroz 
debe manifestar su profundo dolor por la pérdida del eminente 
estadista, su firme repulsa por los hechos acaecidos y su adhesión 
incondicional a S. E. el Jefe del Estado, a su Alteza Real el Príncipe 
de España, al Gobierno de la Nación y al Movimiento Nacional.

L’alcalde li dedicava aquestes paraules en el setmanari i anunciava un fune-
ral pel descans del difunt. Així que, vaig aprofitar perquè Palacios em contara 
una mica sobre com havia viscut l’esmentat moment.

—A la gent que ens agradava la política i que hi estàvem ficats, encara 
que clandestinament, ens va deixar sorpresos; allò semblava una pel·lícula de 
“Mortadelo i Filemón” perquè fer un túnel des d’una casa fins a l’altre costat 
del carrer i que ningú s’assabentara… —comentava Palacios mostrant el seu 
escepticisme—. En un règim tan controlat la veritat és que va ser increïble, el 
cotxe va sortir disparat enlaire.

Vaig aprofitar també per a preguntar-li per unes sigles que no havia sentit 
mai i que veia constantment al Vinaroz, una O, una J i una E, OJE —la  Organi-
zación Juvenil Española—. Ja que hi apareixia tantes vegades, volia saber si era 
veritablement influent en la societat vinarossenca.

—Influent no —la seua resposta pareixia rotunda—, nosaltres simplement 
anàvem allí a jugar, era l’únic lloc on podíem fer-ho, s’assemblava a una espècie 
de club on es podia practicar esport; com dic, només allí s’organitzaven coses 
així. A la OJE de Vinaròs anàvem gent com jo, que no érem de dretes, i gent 
que sí que ho era; jo hi anava amb tots els meus amics. La OJE estava lligada 
directament a la Falange —no va oblidar apuntar.

Havia llegit amb deteniment cadascun dels 51 diaris que s’editaren l’any 
1973 i no del tot satisfet amb el que havia trobat, em vaig aventurar a conti-
nuar investigant els següents Diariets. «Potser són més interessants» —vaig 
pensar. Dedicava les estones mortes a fer una ullada a aquelles pàgines que 
tot i que eren digitals, les passava lentament i delicada com si foren fulls vells. 
El meu propòsit era ferm, preferia passar l’estona estudiant tot allò ocorregut 
en el passat no tan llunyà que malbaratant el temps en altres quefers menys 
enriquidors.

L’any 1974 s’assemblava a l’anterior, trobar alguna diferència era tasca difí-
cil. Els temes que s’hi tractaven eren exactament els mateixos. Només un suc-
cés va destorbar la pau d’aquelles pàgines, provocant l’alteració de la vila i del 
país en el seu conjunt. L’edició 904 del dissabte 20 de juliol de 1974. L’obria 
en portada una imatge de Franco al costat d’una altra dels, en aquells dies, 
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prínceps d’Espanya. Es complien 5 anys del nomenament de Juan Carlos com 
a successor a títol de Rei en la Prefectura de l’Estat. Fins aquí, res de nou; no 
obstant això, una inesperada última hora en la tercera pàgina va fer rellevant el 
contingut d’aquella publicació:

Cuando entraba en máquina la última forma de tiraje del presen-
te número, nos llega la noticia de que S. E. el Jefe del Estado ha 
dispuesto que el presidente del Gobierno de cuenta a las Cortes 
del curso de su enfermedad [...] por lo que se hace cargo de la 
Jefatura del Estado S. A. R. el Príncipe de España, D. Juan Carlos 
de Borbón.

Cert és que aquells turments dels quals parlava el Vinaroz van durar poc: el 
dissabte 7 de setembre ja s’anunciava, per a bé o per a mal, que Franco tornava 
a la Prefectura de l’Estat després de recuperar-se de la seua malaltia.

***

La nostra professora de Llengua Catalana ens va recordar el temps que ens 
quedava per a entregar-li el treball. Tres setmanes; aquest era temps suficient 
però jo encara no havia començat... Tenia confiança amb la profe, així que en 
acabar la classe la vaig informar de la meua trobada amb el Vinaroz, s’hi va 
interessar i em va proposar un canvi de tema per al meu treball que em va sor-
prendre. El projecte va passar de ser anomenat “La llengua en l’administració 
local” a “La llengua catalana en la Transició a Vinaròs”. Per a mi, va suposar una 
petita excusa per a seguir amb les meues intencions; encara que reconec que 
em va agradar molt la idea, fins on havia llegit, el castellà capitalitzava la redac-
ció. Canviarien les coses?

***

Acabava el 1974 per a donar pas al 1975. A l’inici de l’any, una opinió sobre 
la dona i la societat, donada per un home —per tant amb un alt valor— obria 
la porta a un altre punt de vista molt més progressista en resposta a l’article de 
la setmana anterior. Novament, era un home qui escrivia, però em va impressi-
onar que fera pública la seua visió aquell any… Vaig creure que era bon senyal 
i em vaig quedar amb les ganes de llegir algun article més d’aquest estil.
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Si l’any passat, Franco ens donava un xicotet esglai a causa del seu estat de 
salut, ara semblava tornar a recaure:

Durante todos los días de esta semana, nuestra ciudad vivió jor-
nadas de ansiedad, pendiente de los partes facultativos que, a 
través de los medios informativos, eran divulgados intermiten-
temente. En los hogares, en los lugares de trabajo y en la calle, 
era constante el interés de las gentes por conocer la marcha de 
la enfermedad que tiene a Francisco Franco sumido en el lecho 
del dolor.

Així començava el Vinaroz 971 de l’1 de novembre de 1975. Com ja havia 
succeït en el 74, el príncep Juan Carlos va tornar a ostentar la Prefectura de 
l’Estat i aquesta vegada, seria per a no retornar a mans del Caudillo. El núme-
ro 972 tornava a alertar de la situació del Generalísimo. “El pronóstico es muy 
grave. Firmado: El equipo médico habitual. Palacio de El Pardo, 7 de noviem-
bre de 1975”. Aquella mateixa edició ens oferia un article sobre la seua relació 
amb Vinaròs, explicant-nos com havien sigut les diferents visites que havia fet 
Franco a la nostra ciutat, relatant fets com la recepció de la medalla d’or de 
Vinaròs o la proclamació del Caudillo com a alcalde honorari de la població. 
En el següent número, amb el titular “Días de ansiedad y plegarias” en primera 
plana, es mostrava la pitjor situació per la qual passava el dictador i donava a 
entendre que Espanya sencera ja esperava, segons el setmanari amb un fort 
dolor, la mort del dictador.

“El último mensaje de Franco a los españoles: que perseveremos en la uni-
dad y en la paz”: la notícia de la mort del dictador ens esperava en la següent 
edició, la 974, del dissabte 22 de novembre, l’endemà passat de la seua de-
funció. Estava davant d’una espècie de número monogràfic en el qual tots els 
escrits giraven al voltant de la figura del Caudillo. El nostre alcalde, Luís Franco, 
emetia un ban i celebrava un ple extraordinari a les poques hores del succés 
mentre s’anunciaven misses pertot arreu i el Vinaroz  s’omplia de notícies i re-
cords en homenatge al difunt.

“Y mientras los españoles andábamos consternados por el dolor, se produ-
jo el hecho sucesorio en el juramento del Príncipe Juan Carlos, ante las Cortes 
reunidas, como Rey de España, que reinará con el nombre de Juan Carlos l”. 
L’anterior periòdic ja ens introduïa la figura del rei mitjançant una biografia so-
bre el susdit i acabats aquests plors i laments dels quals tant parlava el Diariet, 
Espanya ja victorejava l’entrada del Borbó al tron. Una setmana després de la 



23

pèrdua del dictador, les misses ja no es dedicaven a ell, sinó al nou Cap de l’Es-
tat: “Con motivo de la exaltación al Trono de España de S. M. D. Juan Carlos I, y 
para impetrar del Altísimo su divina gracia sobre nuestro Rey, se celebrará una 
Misa del Espíritu Santo, en la iglesia Arciprestal de nuestra ciudad”.

Em van sorgir tantes incògnites arran de tots els escrits que vaig llegir so-
bre la mort de Franco i sobre el seu successor… Palacios ja em va repetir l’últi-
ma vegada que ens vam veure que consultara amb ell el que fera falta i que ja 
sabia on localitzar-lo. Encara així, no volia molestar-lo massa, de segur que ja 
devia tindre ell prou coses a fer com per a atendre les meues preguntes tot el 
matí, així que vaig preparar prèviament les qüestions que li exposaria per a no 
fer-li perdre el temps.

—En 1974 i especialment en 1975 —vaig puntualitzar—, quan Franco va 
començar a tindre seriosos problemes de salut i atenent la seua avançada edat, 
el poble era conscient de la proximitat de la seua mort?

—Sí, en general sí, però sobretot la gent que ens interessàvem per la po-
lítica. Era alguna cosa que esperaves que passara qualsevol dia per causa del 
seu estat de salut. Franco havia deixat clar que el règim que el succeiria seria 
monàrquic, insistint, per a evitar problemes, en el fet que ell instauraria una 
monarquia, no la restauraria, però va triar la dinastia anterior, la dels Borbons. 
Amb això, Franco va dirigir la successió perquè el règim no es dissolguera. Així 
que tothom estava a l’espera de com reaccionaria el rei després de la mort del 
Caudillo. El rei havia fet un viatge als Estats Units i en aquest viatge es va parlar 
de la instauració d’una monarquia parlamentària, encara que no va transcen-
dir massa aquest fet —va afegir—. Quan el Caudillo va emmalaltir, en 1974, 
el príncep el va substituir, però en recuperar-se va tornar al seu lloc i va con-
tinuar governant amb mà de ferro. Un exemple d’això va ser la mort de Puig 
Antich per ser anarquista, però jutjat com un terrorista, fet que va produir un 
gran rebuig a nivell internacional. Així mateix, en 1975, van captura onze ac-
tivistes, tres dels quals eren del FRAP i dos d’ETA, els van condemnar a mort 
i va haver-hi una altra vegada molta commoció a escala global, fins i tot el 
Papa va demanar que no foren jutjats. El germà de Franco, Nicolás, també li va 
demanar que no seguira avant perquè la situació de la nació es complicava, 
tant era així que es van suspendre les reunions organitzades amb el president 
italià per a parlar sobre la possible entrada d’Espanya en el mercat comú i fins 
i tot el president mexicà va demanar a l’ONU que Espanya en fora apartada. 
Amb això, la reacció de Franco va ser indultar sis dels onze condemnats, però 
els altres cinc van ser executats a la fi de setembre, i a últims de novembre va 
morir el Generalísimo. Franco va morir matant —va sentenciar—. Després de 
la mort del dictador, van sorgir veus en el Govern que advocaven per l’obertu-
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risme, amb el propòsit d’entrar a Europa. Però va haver-hi un ministre al qual 
se li va ocórrer llançar la frase “Gritan, cabalgamos”, la qual va empitjorar més la 
situació, ja que quasi tots els països que conformaven la Comunitat Econòmica 
Europea van retirar els seus ambaixadors d’Espanya. Tots aquests fets, van cau-
sar a peu de carrer una sensació de desengany i desesperança —afirmava—, 
perquè tots estàvem pendents d’un canvi, però no se sabia exactament com 
actuaria el rei. La situació es va tornar a endurir una mica una altra vegada i la 
gent del carrer ens quedàrem dient: “Què passarà, un altre general, una altra 
dictadura i què farem?” Pensàvem que no havíem avançat gens—lamentava.

—Hi havia temor i incertesa sobretot per part del sector franquista? —vaig 
preguntar sabent que eren veïns i que segur que devia saber el seu pensament.

—No, no ho crec. Mira, l’any 1974 es va crear una plataforma que va pre-
sentar Santiago Carrillo a París i aquest es va posar en contacte amb nosaltres 
perquè els Socialistes en formàrem part; era una mena de moviment per la de-
mocràcia. En aquesta plataforma es van ajuntar els Carlistes de Carlos Hugo de 
Borbón, una associació de dret democràtic, una altra associació formada per 
una escissió de franquistes, fins i tot el marqués de Vilallonga que era “Grande 
de España”; Tierno Galván també va ser aquí, era del PSP, però el PSOE va dir 
que no, allò era una mescla… —relatava—. Molts franquistes ja van veure vin-
dre que allò canviaria sí o sí; no eren els fanàtics, ni la gent forta del règim —va 
especificar—, però eren persones que ja van veure vindre l’assumpte. I la prova 
està, per exemple, en el cardenal Tarancón, en l’època que va ser arxipreste de 
Vinaròs (1938-1943); jo tinc documentació en la qual es mostra que era confi-
dent del règim, no obstant això, després va ser el cardenal que semblava més 
oberturista, estant també a favor d’aquesta unió i del canvi. A més, el sector 
franquista tampoc es va veure molt pressionat, ja que l’esquerra va voler do-
nar la imatge que érem gent civilitzada i que volíem fer una Constitució sense 
represàlies —com a socialista, Palacios s’incloïa en el relat—, oblidant el que 
havia succeït per a així, poder passar pàgina. I clar, això va portar al fet que no 
es tocara ni un duro de tot allò que s’havia fet en aquella època de Franco o 
sota el paraigües del Caudillo, perquè la família va fer vertaders estralls eco-
nòmics i després aquestes fortunes s’han mantingut… —va deixar caure fent 
ganyotes—. Però sí que, efectivament, l’esquerra o la gent progressista s’ho va 
empassar tot amb la condició que es fera una Constitució i que la cosa funcio-
nara amb eleccions i... modernitzar-nos, vaja.

—Què va suposar la mort del dictador per als demòcrates?

—Home, doncs imagina’t —va dir mentre feia alguna riallada—. Va suposar 
l’esperança que ara sí, vindria una democràcia, podríem elegir els diputats… 
Però arran d’aquestes sentències que es van executar era com una espècie 
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d’estat d’excepció i la gent es va quedar de nou dient: “Aquí no avancem gens 
ni mica” —assegurava—. Encara sort que el rei, suposo que per la influència 
del seu cunyat i la seua dona, a més de per haver estat als EUA estudiant, va dir 
que si no canviàvem, no romandríem en l’ONU ni entraríem en la Comunitat 
Europea ni en cap lloc. Va semblar una mica com que els temps canviaven. El 
braç més dur va ser l’exèrcit —afirmava—, perquè encara hi havia comanda-
ments franquistes i aquests no volien ni sentir a parlar del Partido Comunista, 
el PSOE encara el consentien però el Comunista era com el dimoni —comenta-
va amb to burlesc—. Clar, quan es van fer les reunions per a legalitzar aquests 
partits amb Suárez, el PSOE va dir que si no legalitzava el PCE, a nosaltres tam-
poc, perquè al cap i a la fi, un partit il·legal atreia el sector jove i feia que aquest 
partit guanyara afiliats. Miquel Roca i Junyent, de Convergència, un dels pares 
de la pàtria, va donar una xarrada en el Círculo Mercantil y Cultural de Vinaròs 
—Palacios canviava de tema—, i va explicar que quan es van reunir per a fer la 
Constitució, va sorgir el debat sobre monarquia o república i llavors la discus-
sió s’allargava, ell es va alçar i va dir: “A veure, anem a solucionar-ho, el rei què 
farà, el rei serà només una figura decorativa i poc més”, llavors es conta que va 
ser Carrillo qui va dir: “Doncs resolguem l’assumpte, monarquia i cap endavant 
amb la Constitució”.

Palacios em va contar tantes coses... Tenia pensat fer-li unes preguntes més 
però vaig tenir suficient amb aquestes llargues respostes que em va oferir. En 
aquell moment em vaig adonar que la meua investigació no havia fet més que 
començar, ja havia mort el Generalísimo però ara havia de conéixer si les altes 
expectatives de canvi de les quals parlava Palacios es van complir o no, o si 
potser es van complir parcialment. Ara em tocava ordenar les idees en la meua 
ment i seguir el camí traçat.
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Juan Carlos I en portada 
(Diariet 975)

Alcalde, Luís Franco Juan 
(Diariet 985)
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El Gobernador Civil i Jefe Provincial a Vinaròs (Diariet 889)

Alcade, Ramon Bofill (Vinapèdia) Entrevista a José Manuel 
Palacios (17-07-2020)
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Capítol 2. Pinzellades de canvi (1976-1978)

Gener de 1976 començava de manera diferent. L’espai “Catolicidad”, que 
des dels començaments del setmanari s’havia apoderat tots els dissabtes ínte-
grament de la segona pàgina, ara reduïa les seues línies i passava a un segon 
pla en la secció de notícies vàries, de manera breu i ocupant un nombre irregu-
lar de línies, depenent del dia en què es publicava. Estava segur que trobaria 
moltes més coses interessants a partir d’aquest moment.

Eleccions d’alcaldes, aquella paraula apareixia per primer cop en el periò-
dic, 1976 m’estava començant a agradar. “Luís Franco Juan proclamado alcalde 
de Vinaroz”, destacava el titular en la primera pàgina del dissabte 17 de gener. 
En els anteriors números tan sols havia trobat una xicoteta referència i no apa-
reixia cap mena de propaganda electoral ni cap crida a votar. Encara que en 
temps de Franco les eleccions responien més a una pseudodemocràcia que a 
una democràcia vertadera; eleccions, poques i d’aquella manera, però se’n ce-
lebraven. Com anava a ser aquest senyor alcalde si no l’havia votat ningú? Em 
vaig precipitar massa, no fou exactament així; el diari oferia després l’explicació 
que mereixien els seus lectors: “El único candidato presentado fue el actual 
Alcalde, D. Luís Franco Juan, y al no presentarse ningún otro, fue proclamado 
alcalde electo sin necesidad de elección [...]”. Després d’indagar una mica més 
sobre la figura del nostre passat alcalde, vaig descobrir que Luís governava a la 
ciutat des de febrer de 1971 i que ho va fer fins a 1979. Com ja vaig dir anterior-
ment, la Vinapèdia era una bona font d’informació.

En una de les meues converses amb Palacios, em va comentar que el nos-
tre últim alcalde franquista es va portar com un senyor, duent a terme diferents 
canvis beneficiosos per a la ciutadania. Afirmava que l’alcalde que el va prece-
dir, Francisco José Balada, anava a les processons vestint una jaqueta blanca, 
camisa i pantalons foscos; és a dir, la indumentària del règim, i que en accedir 
al càrrec el senyor Franco, es va donar per finalitzada tota aquesta parafernàlia. 
Durant el mandat d’aquest últim alcalde, es va acceptar la creació del Cen-
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tre Excursionista, el qual, segons Palacios, es tractava d’un niu emmascarat de 
gent jove d’esquerres que es reunia i que entre altres coses, parlava de política. 
També va consentir la projecció de tota mena de pel·lícules al Cinema Club de 
la ciutat, sota la premissa, és clar, de no travessar determinades línies roges. 
Finalment, Palacios em va estar parlant d’Agustí Comes, un dels promotors 
del Cinema Club. Agustí era un vinarossenc rellevant perquè era catedràtic de 
Francés i fou també el fundador i director del Colegio Liceo Quijote de Vinaròs. 
Aquest home, havent exercit uns anys a la França democràtica, com a home 
culte que era, va ser durant la Dictadura del General Franco, qui va obrir els ulls 
a molts joves vinarossencs sobre temes progressistes, llavors prohibits.

Ja a l’abril, en la secció de notícies, el Vinaroz informava del funeral que va 
tenir lloc al Valle de los Caídos en record als caiguts de Castelló. Així mateix, 
s’anunciava que el 15 d’abril es compliria el XXXVIII Aniversari de l’entrada a 
la nostra ciutat de les forces de l’Exèrcit Nacional. Per a tancar la proclama, la 
redacció del Diariet aprofitava per a escriure les següents paraules: “En esta 
oportunidad reiteramos nuestra adhesión al Rey Juan Carlos, y a las Fuerzas 
Armadas, salvaguarda de la Paz española”. Perquè no hi haguera dubtes, canvi 
de règim, canvi d’adhesions.

Després d’aquella particular celebració no vaig tornar a observar cap infor-
mació d’interés fins a arribar al periòdic del 17 de juliol, on apareixia un escrit 
en record de la visita que Adolfo Suárez va fer a Vinaròs en 1964. Em vaig ado-
nar més tard que aquella seria l’única referència que es faria a la seua figura, el 
diari no va esmentar enlloc el seu nomenament com a president de l’Estat en 
el període preconstitucional després de la destitució d’Arias Navarro. D’altra 
banda, al novembre, va ser el torn de rememorar la mort de Franco i la procla-
mació de Juan Carlos I com a rei d’Espanya, tots dos records en portada.

***

S’acostava una gran data per a l’Estat espanyol, després de la seua aprova-
ció el 18 de novembre de 1976 per les Corts Franquistes, la Llei per a la Refor-
ma Política se sotmetia a referèndum. Ja el dissabte 27, el nostre Diariet oferia 
per a la seua lectura el text del Projecte de Llei, amb els seus tres articles. En 
el següent número, el 1028, un edicte del senyor alcalde informava sobre les 
meses electorals. La publicitat del referèndum acabava l’11 de desembre amb 
una crida a votar el dimecres dia 15. La frase: “VOTA referéndum nacional para 
la reforma política” apareixia en més d’una pàgina d’aquella edició.
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El 18 de desembre, el setmanari ja recollia els resultats de la votació. “Vina-
roz votó SÍ en el Referéndum Nacional”. La nostra ciutat, així com la majoria de 
la ciutadania espanyola, va obrir la porta a la democràcia exercint el seu dret a 
vot i mostrant-se favorable, la majoria, al canvi. Les dades van ser les següents:

9.344 personas ejercitaron su derecho ciudadano, de un censo to-
tal en la ciudad de 10.897 electores. Votaron SÍ: 8.943. - NO: 127. 
- EN BLANCO: 256, y hubieron 18 papeletas de voto NULO.

 

Com que em picava la curiositat per saber-ne més sobre el referèndum, 
vaig decidir tornar a parlar amb Palacios. Ell m’oferia una visió diferent de la 
que donava el periòdic i per a mi resultava molt valuosa. Pepe, com així l’ano-
menaven també els seus amics, sempre estava disposat a atendre’m i jo sem-
pre volia endinsar-me encara més en allò ocorregut. Ens portàvem bastants 
anys però als dos ens interessaven els mateixos assumptes, jo m’ho passava bé 
parlant amb ell i crec que ell també resolent les inquietuds d’un jove.

—Després de la mort de Franco, en el referèndum de 1976, la societat vina-
rossenca era conscient del que es votava? —vaig preguntar amb intriga.

—Era conscient en el sentit que es donava per descomptat que s’acostava 
un canvi i que el sistema s’havia de renovar; tanmateix, si preguntaves i anaves 
més enllà, la gent ignorava com seria aquest procés. Sols existia la certesa que 
la societat espanyola no podia continuar com abans.

—Els partits polítics d’esquerra i els sindicats van jugar algun paper, tot i 
que no estaven reconeguts legalment?

—Indirectament sí que van jugar alguna mena de paper —va assenyalar 
Pepe—. Per exemple, a casa meua hem sigut sempre d’esquerres, el meu avi no 
el vaig conéixer, va morir a la presó. Per tant, intentaves influir en el vot i la decisió 
dels teus coneguts, ja que teníem molt clar que la dictadura havia de desaparéi-
xer i que era necessari anar a votar per a canviar a un sistema democràtic.

Seguint amb el Diariet i per a tancar un any força rodó, la OJE reapareixia a 
Vinaròs després d’un temps d’inactivitat, emetent un nou comunicat. Sembla-
va que volien desmarcar-se de Franco i del seu passat:

Estamos hartos de ser “los chicos del tambor”, o “los falangistas”, 
o “los niños que salen por ahí de excursión”, porque ni lo somos 
ni lo hemos sido, aunque desgraciadamente se nos haya maneja-
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do y se haya dado de nosotros una falsa imagen, muy a nuestro 
pesar. Me refiero a los antecedentes con toda la simbología que 
arrastraban.

La redacció d’aquella OJE renovada concloïa amb un “Vale quien sirve”, el 
lema de l’organització.

***

Cada vegada quedaven menys dies per a entregar el treball de Català i pel 
setmanari no hi havia ni rastre de cap article sobre la nostra llengua. Malaura-
dament, el Diariet semblava transformar-se, però el castellà continuava prota-
gonitzant la immensa majoria dels articles. Tenia poc temps i necessitava trobar 
alguna referència en el 1977, el nou any en què anava a començar a indagar.

Per sort, a principis de març, en la secció del Centre Excursionista de Vina-
ròs, trobàvem dos articles d’opinió, per primer cop, carregats de crítiques. Un 
d’ells en valencià, titulat “Dreta, no dret de les dones”, en el qual es parlava d’un 
congrés internacional organitzat per la Asociación Española de Mujeres Juris-
tas que va tindre lloc a Madrid. L’autora indicava que, malgrat que el Congrés 
era per a especialistes de Dret, va haver-hi un gran nombre de dones que, previ 
pagament, van prendre part activa amb l’única missió de defensar els valors 
del Règim. Contava que quan es van tractar temes de gran importància com 
el divorci o les llibertats sexuals de la dona, les representants de l’Opus i de la 
Sección Femenina posaren el crit al cel, arribant a voler impedir el vot de les 
feministes que tenien condició de becàries. L’altre article, aquesta vegada en 
castellà, tractava sobre l’apoliticisme dels vinarossencs i la seua indiferència, 
tenint en compte que es venia d’un referèndum i s’estava a les portes d’unes 
eleccions generals de vital importància. L’artífex de l’escrit, encara que apunta-
va al fet que a nivell de carrer no es reivindicaven aquestes ànsies de canvi, era 
conscient que a escala individual sí que existien. Així parlava sobre la situació 
política i social de la nostra ciutadania:

La reforma tiene credibilidad y uno se puede sentar a tomar un 
café junto a Carrillo y no pasa nada; los vascos pueden hacerse 
vestidos con la ikurriña sin que sean blanco de las balas, y noso-
tros podemos dejar de ser Pablo o Pedro para ser Pau o Pere. [...] 
Pero en Vinaroz, todo esto de la ikurriña, la amnistía y tomarnos 
un café con Carrillo, nos tiene sin cuidado.
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Posteriorment, vaig tornar a creuar-me amb un text d’opinió signat per Jó-
venes Feministas que tractava sobre la dona en la societat. Parlant sobre la 
necessitat d’un país més just i igualitari, afegien: “Vamos hacia una democra-
cia, no queremos que las mujeres, como personas, ocupen un segundo plano 
dentro de ella”. Encara sort que ja escrivien sobre dones, les dones! Estava fart 
de llegir opinions d’homes...

El Vinaroz del dissabte 23 d’abril ja publicava el Reial decret del 15 d’abril, 
pel qual es convocaven les eleccions generals, un fet de gran transcendència 
que s’anunciava de la següent manera:

Acordada por las Cortes Españolas la Ley para la Reforma Política 
[...] y sometido su texto a referéndum nacional [...] a propuesta del 
Presidente del Gobierno [...] Dispongo: Se convocan elecciones 
generales para la constitución del Congreso de los Diputados y 
del Senado, de las Cortes Españolas. [...] Juan Carlos I

Sobre les eleccions no es va tornar a parlar més fins que va tindre lloc la 
cita. No vaig trobar en el Diariet cap anunci més sobre l’important esdeveni-
ment, cap crida a votar, tampoc cap propaganda de qualsevol partit polític… 
Ventura vaig tenir d’ensopegar amb la notícia “Las elecciones generales, en 
nuestra ciudad” el dissabte 18 de juny, que portava encara frescos els resul-
tats de la convocatòria que havia tingut lloc aquell dimecres passat. El resum 
del transcurs d’aquella tranquil·la jornada venia acompanyat d’una llista on es 
detallava el nombre de vots que va obtenir cada partit i cada candidat per al 
senat. Les dades van ser les següents: el PSOE va sortir airós a la nostra ciutat 
i al contrari que a nivell nacional, es va imposar a l’UCD per més de 790 vots, 
aquest últim va quedar segon. En tercera posició i bastant allunyada d’UCD va 
quedar la Candidatura Independiente de Centro, presentada únicament a la 
província de Castelló i promoguda pel nostre governador provincial. I en quart 
lloc va ser escollit el Partit Comunista del País Valencià, arrabassant uns quants 
vots a Alianza Popular, que es posicionà darrere d’aquest.

Com que Palacios era Socialista, de segur que alguna cosa tindria per a 
explicar-me sobre aquella intrigant diferència entre els resultats locals i els es-
tatals. Com de costum, em vaig acostar a sa casa i el vaig consultar per aquelles 
xifres. Es pot dir que fruit de les meues nombroses visites, Palacios i jo acabà-
rem entaulant una relació d’amistat.

—Com es van viure al poble les eleccions de 1977? La gent era conscient 
del canvi que això significava?
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—Sí, sí, ja et vaig dir que la gent esperava un canvi; va haver-hi molta ale-
gria, molta… es palpava en l’ambient que la societat volia que el problema de 
la dictadura se solucionara, perquè clar, el país havia estat en mans d’un home 
que era omnipotent, el passejaven sota pal·li, només et dic això… —Palacios 
va arrufar les celles—, llavors en desaparéixer aquest home, el fet de tornar a 
caure en mans d’algun general, com es va veure després amb el cop d’estat 
de l’any 1981, doncs era perillós i la gent no volia que això succeïra; la gent 
mirava a països europeus que tenien monarquia i eren constitucionals i eren 
països moderns. El poble s’ho va prendre de debò i ja et dic, si no ho recordo 
malament el tant per cent de participació va estar per damunt del 80% —va dir 
mentre jo assentia amb el cap.

—Els partits que es presentaven per a formar les Corts van tindre la capaci-
tat d’arribar a tota la població?

—Bé, en aquella època no teníem mitjans, per descomptat. L’any 1977 es 
van legalitzar, entre sindicats i partits polítics, més de 100 associacions; no obs-
tant això, els partits que realment van arribar a la gent van ser els més cone-
guts. Entre aquests es trobava el partit Socialista, renovat després del congrés 
celebrat l’any 1974 a Suresnes, França, on va ser elegit secretari general Felipe 
González; Alianza Popular, integrada en la seua majoria per seguidors fran-
quistes, i la Unión de Centro Democrático fundada per Adolfo Suárez, que en 
aquest moment era el president del govern, ja que havia sigut nomenat pel rei 
al juliol de 1976. Justament va ser UCD la formació que va obtindre la majoria 
i en certa manera semblava lògic, ja que Suárez era un home jove i encara que 
venia del sector franquista presentava una imatge renovada; a més, era cone-
gut per tots, ja que com he dit abans, era el president.

—Segons els resultats, a Vinaròs va haver-hi una gran participació (83,63%) 
i els socialistes es van imposar a l’UCD —vaig comentar—. Es va viure aquest 
resultat com un triomf de les forces d’esquerra?

—Bé, Vinaròs sempre ha sigut una població liberal, és una cosa que ens ve 
d’antany. Així que en eixir de la dictadura, l’electorat es va decantar pel partit 
Socialista, ja que els altres partits més coneguts com ara UCD o AP estaven 
conformats per membres de l’antic règim; sense anar més lluny, Adolfo Suárez 
havia sigut secretari general del Movimiento —no va oblidar manifestar.

***

Quelcom estrany hi havia en la portada del Diariet que succeïa al de l’anun-
ci de les eleccions. En la capçalera, com en totes les anteriors edicions, apa-
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reixia en gran sobre un fons roig el nom del diari, Vinaroz, al costat de l’escut 
de la nostra ciutat. No queia en el que era però li faltava alguna cosa, a aquell 
emblema. Al costat de l’escut ressaltava una silueta en blanc, com si hagueren 
esborrat el que solia ser allà. Llavors vaig recordar la forma del jou i les fletxes. 
Era el símbol de la Falange el que desapareixia com per art de màgia. Espera-
va alguna explicació a l’interior d’aquell número 1.049 però finalment no vaig 
trobar-ne cap. En el següent lliurament, que datava del 7 de maig, l’esborrall 
donava pas al nou logo del Diariet, format únicament per la insígnia de la ciu-
tat, deixant enrere, per fi, la simbologia franquista. Al meu parer, el canvi arri-
bava tard, pensava que allò succeiria després de la mort del dictador… Encara 
així, el logo aquell ja era cosa del passat i tocava mirar cap endavant. Tenint en 
compte que el nostre alcalde era una persona oberta al progrés, vaig suposar 
que va fer la transformació quan ho va creure més oportú. Xarrant amb Pala-
cios, ell no li va donar major importància a aquella modificació, deia que era 
alguna cosa que havia de passar i va passar. A propòsit del logo, li vaig pregun-
tar pel pes que li quedava a la Falange en aquells temps a Vinaròs. Pepe em va 
contar que després de la mort del Generalísimo van quedar poques persones 
vinculades amb el que era conegut com el Movimiento; em deia que, de fet, en 
ser legalitzat el lliure associacionisme, en 1977 la Falange de Vinaròs només la 
formava una persona i això va fer que finalment desapareguera.

Amb l’adeu a la simbologia del règim, el Diariet tancava una etapa per a 
començar una de nova que s’albirava més tolerant i oberta. Encara que com 
havia estat comprovant, després de la mort del Caudillo la redacció ja havia 
començat a fer un petit gir.

***

A l’agost ens esperava un refrescant comunicat de l’Associació Cultural 
Amics de Vinaròs que intentava sufocar l’incendi que cremava amb força per 
la qüestió del topònim de la nostra població. L’associació llançava una nota de 
premsa en valencià titulada “Reivindiquem Vinaròs”, en la qual es demanava el 
canvi de nom de la ciutat. Informaven que havent presentat una sol·licitud a 
l’Ajuntament perquè s’iniciaren els tràmits que aprovaren el canvi, l’alcaldia sol-
licitava documentació que justificara que el vertader i únic nom de la nostra 
localitat era Vinaròs i no Vinaroz. Per això, el grup feia una crida a la ciutadania 
perquè tot aquell que tinguera documentació sobre aquest tema, l’aportara, 
per a així disposar del major nombre possible de proves.

Després de grans successos, la cosa anava de reivindicacions per a posar 



36

punt i final a l’any. A principis d’octubre, diferents partits i sindicats demanaven 
en un comunicat conjunt que s’hissara la Senyera del País Valencià al balcó 
de la Casa Consistorial. L’Ajuntament va declinar la petició al·legant diferents 
errors formals. En el següent Diariet, el del dissabte 8 d’octubre, es publicava 
en portada una nota d’alcaldia que recollia una comunicació del governador 
civil de la província, en la qual es denegava el permís sol·licitat pel PCPV i el 
PSOE per a convocar una manifestació a Vinaròs, que s’hauria d’haver realitzat 
aquella mateixa vesprada, amb motiu de la celebració del 9 d’octubre, Diada 
del País Valencià. El Jefe Provincial, després de posar-hi diferents entrebancs, es 
va permetre el luxe de suggerir als sol·licitants que acudiren a la manifestació 
que tindria lloc a Borriana amb la finalitat de reclamar l’Estatut d’Autonomia.

Ja per a primers d’octubre, quan es recordava en portada que es complien 
dos anys de la presa de possessió de Juan Carlos I, unes pàgines després es 
manifestava per primera vegada el Col·lectiu d’Universitaris de Vinaròs. Amb 
un escrit titulat “Cap a la normalització de la nostra llengua”, els universitaris 
parlaven sobre la marginació que patia el nostre idioma i reclamaven la nor-
malització i la unitat d’aquest, defensant que el català era la llengua genèrica 
que es parlava tant a Catalunya, com a les Illes Balears i al País Valencià, on es 
denominava valencià. L’any 1977 acabava amb un extens article sobre l’Estatut 
d’Autonomia que començava així: “Amb la nova situació política a l’Estat espa-
nyol, és constant la reivindicació d’estatuts d’autonomia per part dels pobles i 
representants democràtics de les diferents nacionalitats i regions.” Per a finalit-
zar, l’autor de l’escrit argumentava sobre la necessitat d’aquest Estatut. Ho feia, 
com en tot l’article, en valencià, és clar. Les seues paraules deien el següent:

En un Estat centralitzat com l’actual, tots aquests problemes seri-
en examinats a Madrid, i les solucions arribarien tard i malament, 
si arriben. Per a Madrid, no hi seríem més que una simple «pro-
vincia» entre moltes altres. Ara bé, és evident que els problemes 
del País Valencià els ha de resoldre el mateix poble valencià, que 
és qui els pateix i qui pot donar-hi les solucions més correctes i 
ràpides.

Aquells últims mesos del 77 em van ser d’ajuda per a començar a elaborar 
aquell treball de Valencià que encara tenia pendent. Totes aquelles reivindica-
cions lingüístiques i territorials em van cridar l’atenció perquè no esperava tro-
bar-les, almenys tan prompte, en el Diariet; la veritat és que em vaig emportar 
una grata sorpresa.
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L’any 1978 començava trepitjant fort. Per a finals de gener, Amics de Vina-
ròs ja tenia enllestit l’informe elaborat amb l’ajuda de la ciutadania per a acre-
ditar el canvi del topònim de la nostra ciutat, que es publicava en portada en el 
setmanari, després d’haver estat presentat a l’Ajuntament. El Vinaroz del 28 de 
gener també portava bones notícies per al retorn de la democràcia en la nostra 
població. Per primera vegada apareixia en el setmanari un escrit d’un partit 
polític a nivell local. Era el PSOE de Vinaròs, que parlava sobre l’elaboració dels 
censos electorals perquè tothom pogués votar i anunciava la seua adhesió a 
l’expedient per al canvi de nom de la ciutat. A mitjan febrer, aquest grup polític 
reapareixia formulant diverses preguntes sobre el municipi dirigides a l’alcal-
dia, en el mateix número, l’Ajuntament responia a les seues inquietuds.

Li havia fet ja tantes preguntes a Palacios que per una més… Vaig pensar 
que seria bona idea que em parlara una mica sobre el partit del qual formava 
part des de ben jove, estava segur que li faria il·lusió explicar-me les seves vi-
vències en l’organització socialista.

—En el setmanari, al gener de 1978, apareix per primera volta un comu-
nicat del PSOE. No obstant això, el partit operava de manera clandestina en 
l’Estat espanyol —vaig indicar—. Aquesta activitat encoberta també es va de-
senvolupar a Vinaròs? Quines van ser les circumstàncies que van envoltar la 
creació del partit al nostre poble?

—L’any 1976, quan encara era il·legal el PSOE, els seguidors de la nostra 
població es van posar en contacte amb Ramón Miró, militant Socialista que 
va ser integrant del Comitè Revolucionari de Vinaròs quan es va produir el cop 
d’estat i home important en la lluita republicana. Aquest, al seu torn, va contac-
tar amb José Rabasa, company Socialista i últim alcalde republicà del municipi. 
D’aquesta manera van acabar formant un grup de quatre o cinc persones de 
determinada edat i amb experiència en la política per a crear el partit en la nos-
tra zona. A mi, concretament, em van localitzar a través del meu oncle d’Astúri-
es, que havia estat oficial del PSOE. Així, començàrem a reunir-nos en diferents 
pobles de la província —em va contar—; jo, que en aquells dies era jove i no 
tenia cotxe, anava sempre amb Ramón. Recordo que la nostra primera trobada 
es va dur a terme a la Vall d’Uixó i allí vaig tenir l’oportunitat de conéixer dos o 
tres veterans del partit; després ens vam reunir a Benicàssim, a Nules i en una 
altra ocasió, a Benicarló. La veritat és que vam fer assemblees en molts pobles, 
però s’hi anava una mica, almenys jo, amb certa tensió —va confessar—; de 
totes maneres he de dir que la Guardia Civil no ens va posar impediments, 
ja que en aquella època es veia vindre la imminent legalització del partit. A 
partir de les nostres reunions, el partit Socialista va començar a mobilitzar-se 
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per la nostra comarca, el Baix Maestrat, i també per Els Ports; Vinaròs va ser 
d’alguna manera l’impulsor i director de l’organització en tota la nostra zona. 
Quan en 1977 es va legalitzar finalment la formació, vam buscar un local per 
a reunir-nos, concretament un pis del carrer Socors, on vam establir la seu. De 
totes maneres, he de dir que malgrat tot el que havíem avançat i que el partit 
ja estava legalitzat, jo encara no les tenia totes amb mi; de fet, aquest mateix 
any, la Guardia Civil es va posar en contacte amb el meu cap perquè em perso-
nés en les seues dependències, així que l’endemà, a l’hora de l’esmorzar, vaig 
anar a parlar amb ells. Em van demanar que els indicara qui eren els afiliats del 
partit, ja veus tu el que havia de dir jo —Palacios va començar a riure—. Que 
si no ho sé, que si no sé què... bé, fent-me el ximple però, la veritat, bastant 
inquiet. En veure que no em treien res, em van tornar a citar per a l’endemà a 
fi que els lliurés la llista d’afiliats. Tot seguit vam tenir una reunió i en ella es va 
decidir que havia d’anar acompanyat per algú amb més experiència, així que 
finalment vaig comparéixer amb el meu amic Pepe Caballer. Li vaig comentar 
a la Guardia Civil que d’afiliat només el coneixia a ell; és clar que sabia qui érem 
els integrants, en la seu teníem una carpeta amb tots els noms —Pepe tornava 
a fer rialletes—. Donant per conclosa la xarrada, l’oficial ens va demanar que el 
portàrem al centre del poble ja que nosaltres anàvem amb cotxe. En arribar a 
l’ajuntament, me’n recordaré tota la vida, vam baixar, vam aparcar davant de 
l’església Arxiprestal i en el banc de pedra que hi havia davant, hi havia una 
pintada de feia temps que deia “Llibertat”; només baixar ens va dir: “Suposo 
que això no deu ser cosa de vostès”. Amb tot això el que vull dir-te és que tot i 
estant el grup legalitzat, es continuava exercint pressió sobre nosaltres. Sabien 
molt bé el que feien, ja que en comptes de cridar algun dels afiliats més vete-
rans, em van agafar a mi que era el més jove i per tant el més fàcil d’intimidar 
—va concloure mentre jo calculava que per aquella època Palacios rondava 
els 30 anys.

Els partits polítics anaven sorgint a Vinaròs a un ritme constant, primer els 
Socialistes i ara, al març, rebíem notícies de l’UCD, la qual anunciava la inau-
guració de la seua seu local. I entre comunicats de les noves formacions, el 
Diariet del 18 de març duia en portada una important notícia per a la societat 
valenciana: el Consell de Ministres havia aprovat el Decret llei que establia el 
règim preautonòmic del País Valencià. El setmanari transcrivia íntegrament i 
“amb satisfacció” l’edicte.

Començava a no haver-hi lliurament que no disposés d’algun article inte-
ressant, bé fora d’índole política o social. En el següent periòdic, l’UCD relatava 
com havia estat l’acte d’obertura de les seues oficines i detallava els càrrecs 
que ocuparia cada afiliat en l’organització. D’altra banda, el PSOE celebrava la 
preautonomia del País Valencià.
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A mesura que avançava en el temps, el Diariet de Vinaròs s’anava conso-
lidant com un veritable mitjà de comunicació, objectiu i plural. El 1978, pels 
seus inicis, no defraudava ningú, cada cop trobava més informació i de major 
qualitat. Però tan bé anaven les coses que no sabia si allò duraria molt temps…

Resum de les eleccions generals a la nostra ciutat (Diariet 1056)

Logo renovat (Diariet 1051)

Aunci de l’UCD de Vinaròs (Diariet 1092)
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Anunci referèndum (Diariet 1028)
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Capítol 3. Se’ns en va de les mans (1978-1979)

Tot fluïa fins que va deixar de fluir, massa bé pintaven les coses com per a 
ser veritat. Una decepció ben gran em vaig emportar quan de sobte, el Vinaroz 
anunciava que deixava de publicar-se. No entenia el perquè d’aquella aturada 
i encara menys  sabent que avui dia, el Diariet, continua editant-se. Preocupat, 
vaig indagar en el repositori amb la finalitat d’esbrinar quan tornaria a aparéixer 
el setmanari i vaig respirar alleujat en veure que la publicació es reprenia a la fi 
de juny de 1979. Tot seguit, vaig començar a analitzar amb deteniment aquell 
últim lliurament, quina explicació donaria la redacció? Seria un número extens, 
sinònim d’un bon comiat, o per contra seria escarit i acabat amb presses?

En aquella portada del dissabte 8 d’abril de 1978, s’emetia un editorial que 
expressava el següent:

Por espacio de veintiún años hemos estado presentes, cada sába-
do, en la vida de nuestra querida ciudad, como portavoces de sus 
anhelos y sus inquietudes. […] A consecuencia del cambio políti-
co operado en la vida nacional, es preciso adaptarse a lo previsto 
por la legislación vigente y, con este motivo, abrimos un parén-
tesis, que procuraremos sea lo más breve posible, en la sucesi-
va aparición del Semanario. […] Esta misma semana se han em-
prendido las primeras diligencias de tramitación oficial y que se 
efectuarán personalmente, en Madrid, por el alcalde de nuestra 
ciudad, a fin de lograr la consecución del permiso correspondi-
ente, de acuerdo con lo legislado en materia de Prensa, para una 
pronta reaparición al público con idéntica periodicidad o la que 
se estime más conveniente. […] En esta espera ansiosa y entre-
tanto esté abierto este paréntesis circunstancial, expresamos nu-
estro agradecimiento a todos quienes, desde distintos ángulos, 
han contribuido a la ya larga existencia del Semanario VINAROZ.
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La veritat és que les justificacions del Diariet em van convèncer però no del 
tot. Sabent que el Vinaroz trigaria més d’un any a tornar a aparéixer, a la meua 
manera de veure, allò era una espera molt llarga, no estava segur que aquells 
tràmits es pogueren prolongar tant… Vaig seguir amb la revisió, aferrat a l’es-
perança de trobar-me un adeu com era degut. Em va sorprendre el nombre 
de pàgines d’aquell número 1097, únicament quatre, unes pàgines en certa 
manera buides, buides de tot allò que a pas lent havia anat aconseguint en-
dinsar-se en el periòdic i que ara desapareixia; no hi havia rastre de cap mena 
d’article d’opinió, cap comunicat d’alguna organització… La frivolitat d’aque-
lla edició xocava amb l’esperit renovador de les anteriors, alguna cosa no funci-
onava, algun motiu havia d’haver-hi perquè allò ocorregués. Aquella apagada 
informativa havia de tenir una causa i si algú podia il·luminar la foscor, aquest 
era el meu amic Palacios.

—El Diariet era propietat de l’Ajuntament, de fet, ho continua sent en l’ac-
tualitat —Pepe començava a respondre la meua pregunta—. En acostar-se 
l’etapa del canvi polític, a l’editorial arribaven articles amb un gran contingut 
crític, que si es publicaven podien portar l’alcaldia a tenir problemes amb la 
justícia. Per aquest motiu, l’alcalde d’aquella època, Luís Franco, es va excusar 
amb l’adaptació del periòdic a la nova normativa per a evitar-se problemes 
i així se’n va suspendre la publicació —va dir davant la meua perplexitat—. 
Quan entràrem nosaltres al 1979 i com que havíem promés tornar a editar-lo, 
ens vam posar mans a l’obra nomenant com a director una persona consensu-
ada per tots, el professor Juan Bover. No obstant això, un any i mig més tard 
va dimitir a causa de les problemàtiques de les quals et parlava abans i a l’as-
setjament mediàtic al qual es veia sotmès. L’alcalde, Ramón Bofill, va nome-
nar llavors un nou director, Pere Vidal, que només es va mantenir un any en el 
càrrec; així que com jo portava moltes coses de cultura en la meva regidoria, 
Ramón em va dir: “Mira Pepe, fins que no trobem un substitut te n’hauràs de 
fer càrrec tu”; i així va ser com em vaig mantindre en el lloc durant 14 anys —va 
somriure—. D’aquesta manera, vaig viure en primera persona la pressió que 
suportava la direcció del setmanari, de fet, a mi m’han portat al jutjat en diver-
ses ocasions per publicacions del Diariet. Al principi no em va preocupar massa 
però en alguna ocasió vaig pensar: “Si m’agafen algun dia fora de joc…” —Pa-
lacios va fer una petita pausa—. Mira, et contaré una anècdota que va tenir a 
veure amb uns alumnes d’institut. En aquella època hi havia diferents posicio-
naments quant a la Senyera, que si amb franja blava com deien els “blaveros”, 
sense franja blava…, i un grup d’estudiants van fer un escrit en contra dels seus 
professors, indicant que el que els ensenyaven en l’assignatura de català era 
fals. L’escrit es va publicar signat amb un pseudònim, així que els professors, 
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molt ofesos, es van personar a l’Ajuntament per a queixar-se’n i esbrinar els 
noms dels alumnes que hi havien participat. Òbviament jo ho sabia, ja que els 
escrits s’enviaven a la redacció amb nom i DNI, però jo no podia donar aques-
tes dades. Per a resoldre la qüestió els vaig fer saber que ells podien presentar 
un article tractant el tema i argumentant la seua postura, però no va haver-hi 
manera i al final vam anar al jutjat. Jo allí em vaig mantenir callat i el jutge em 
va dir que si no deia els noms, automàticament se’m consideraria a mi l’autor 
del text. Vaig protestar, vaig fer constar que no podia revelar els noms ja que 
era informació privada i que en l’article publicat no es cometia cap il·legalitat, 
només es tractava d’una crítica; finalment tot va quedar en res. Va haver-hi 
un altre article pel qual també se’m va citar per a anar al jutjat, perquè en el 
mateix se’n deia “estanquera”, de la bandera d’Espanya i aquest sí que anava 
signat, justament, per una persona del Moviment Comunista. Encara sort que 
l’explicació que vaig donar al jutge el va convèncer. Perquè em va dir: “Vostè 
no sap que això és una ofensa?”, i jo li vaig contestar: “Home, es tracta més aviat 
d’un acudit sense mala intenció, ja que en tots els estancs hi ha una espècie de 
placa o cartell on està pintada la bandera nacional”. En escoltar això, el jutge 
em va dir: “També té vostè raó, marxe i que no el torne a veure per aquí.” Bé, la 
veritat és que les denúncies eren més aviat ridícules, i tots aquests atacs estava 
clar d’on provenien, doncs per part de la dreta. L’anterior alcalde, Luís, es degué 
veure en un problema similar o encara pitjor —va admetre—, perquè en els 
seus temps hi havia encara més restriccions i va decidir acabar amb el Diariet 
perquè si no en aquell moment s’hagués armat un sagramental —va resoldre.

La versió de Palacios era sorprenent però al mateix temps creïble. Tenia 
sentit el que em contava, no haguera pensat mai que a aquelles altures encara 
seguirien havent-hi problemes d’aquell estil. Ell va estar durant molt de temps 
al capdavant d’aquella tasca que sempre havia imaginat complicada, però no 
fins a aquell extrem. Luís Franco veritablement es va cobrir l’esquena, ocultant 
la realitat del que ocorria. Aquella falta prolongada d’informació va passar fac-
tura a la ciutat, la qual havia gaudit, tal com explicava l’editorial, d’un Diariet 
fidel als seus lectors, sense cap entrebanc, però que ara, amb la finalitat d’evitar 
majors conflictes, s’aturava obrint una petita ferida que va trigar a cicatritzar.

Aquella pausa em va doldre, era en aquell moment quan el Vinaroz es 
transformava. Sort tenia de disposar d’una font primària d’informació a la qual 
consultar. Jo, d’alguna manera, em sentia ara a cegues, havia perdut la meua 
guia, havia perdut allò que dibuixava des d’una perspectiva municipal els di-
ferents successos que tenien lloc en clau estatal o autonòmica i allò que plas-
mava el Vinaròs de l’època. No tenia una altra opció, a partir d’aquest moment 
vaig haver de fer dues coses, en primer lloc, recórrer als meus coneixements 
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previs sobre aquells anys, 78 i 79, i finalment, la part més amena, passar llar-
gues hores prenent café al costat de qui ja de sobres coneixeu. Mirant-ho bé, 
tampoc era tan mal pla.

***

Sabia que sense el Diariet seria difícil trobar algun tipus de documentació 
gràfica sobre la celebració del 1r de maig a Vinaròs. M’interessava aquell any ja 
que va ser finalment en 1978 quan aquell dia de reivindicació va ser legalitzat 
i reconegut oficialment. Per a maig, la publicació ja s’havia suspès i vaig provar 
de recollir el testimoniatge de Palacios; estava convençut que ell devia haver 
participat d’alguna convocatòria.

—Creu que era important la mobilització obrera a Vinaròs durant l’etapa 
de la Transició? Quant al primer de maig durant l’etapa franquista, només n’he 
trobat una referència d’aquest en el Diariet de 1974, on es parlava d’un dia 
festiu, de germanor i unitat, gràcies a la tasca de la Organización Sindical Es-
pañola, sindicat vertical franquista —vaig afegir mentre Pepe assentia amb el 
cap—. Posteriorment sí que se’n feia algun vague esment, però com que m’he 
quedat sense conéixer el que va succeir a la nostra ciutat, m’agradaria saber 
quins records té d’aquesta primera jornada oficial de reivindicació.

—Sí, sí, l’any 1978 i pot ser que en 1977, ja vam fer manifestació amb una 
gran pancarta de capçalera. Des de l’Ajuntament féiem cap a la plaça 1r de 
maig i allí es llegia un manifest en la lectura del qual participava gent d’UGT, 
Comissions Obreres i d’altres sindicats minoritaris… Des de llavors es va fer 
tots els anys la marxa, en la qual vam participar també els regidors posterior-
ment, fins que ja, en els temps que vius ara, la cosa ha canviat i… —Palacios va 
fer una petita pausa—, es continua fent, però d’una forma més “tèbia”, direm.

Quant a 1977 Palacios tenia raó, arran dels seus comentaris vaig desco-
brir que va ser llavors, sent el 1r de maig encara il·legal, quan es van convocar 
manifestacions per primera vegada per part dels sindicats que havien romàs 
inactius durant la dictadura. Segur que la població vinarossenca va sortir als 
carrers, però el Diariet això s’ho va tenir ben callat.

***

El 1978 era un any en el qual l’engranatge democràtic tornava a girar una 
mica més. A la fi d’octubre, concretament el dia 31, les Corts donaven el vis-
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tiplau a la Constitució, per a, posteriorment, ser sotmès el projecte a referèn-
dum. Recordo que Palacios sempre em parlava de les bones dades de partici-
pació en aquella jornada del dimecres 6 de desembre. L’opció més triada per la 
ciutadania espanyola va ser el “Sí”, que es va imposar de manera aclaparadora 
al “No” en tot el territori. Vinaròs, per tant, no en va ser cap excepció. Amb una 
participació a nivell nacional del 67,11% i en la nostra població del 75,14%, 
aquí, el percentatge de sís ascendia al 91,31%, segons les dades que m’oferia el 
Periódico Mediterráneo, que és una de les publicacions més antigues i impor-
tants amb la qual encara compta la nostra província en l’actualitat. Així, refe-
rendada la Constitució per àmplia majoria, les Corts van ser dissoltes i Adolfo 
Suárez va convocar una nova cita electoral. Es tractava de les eleccions gene-
rals de l’1 de març de 1979, les segones en democràcia; els resultats no van 
canviar gaire respecte a les anteriors, si bé és cert que l’UCD es va afeblir de 
manera lleu i que el PSOE de González i el PCE de Carrillo van pujar en nom-
bre de vots. A Vinaròs, el panorama poc va variar: el PSOE va tornar a guanyar, 
l’UCD va ser segona força i a diferència dels passats comicis, la Candidatura 
Independiente de Centro, que dos anys enrere havia quedat en tercera posició, 
aquesta vegada no es presentava i va ocupar el seu lloc el PCE. Poc més vaig sa-
ber del transcurs d’aquella jornada electoral a la nostra ciutat. Aquesta vegada 
les dades no les extreia de la premsa local sinó del portal d’informació Argos de 
la Generalitat Valenciana, on vaig trobar una completa base de dades electoral 
de tot el territori valencià.

I passades les eleccions a nivell estatal, els ciutadans i ciutadanes van tor-
nar a ser cridats a les urnes per al 3 d’abril, amb la finalitat de desfer-se dels 
ajuntaments franquistes que continuaven encara fent i desfent al seu antull 
en tots els municipis. Apostava perquè Palacios tindria alguna historieta guar-
dada entre els seus records sobre aquella primera campanya electoral local. 
Acostumat avui dia a veure totes les formacions fent grans mítings i propagan-
da electoral pertot arreu, volia saber si en aquells dies també es duia a terme 
una cosa semblant. Pepe em contava que tots els components de l’agrupa-
ció Socialista que van viure aquells moments preelectorals a la constitució de 
l’Ajuntament van tindre l’esclat romàntic; calia organitzar moltes coses per a 
la campanya: cartells, programa i el que era més fonamental, la llista dels can-
didats i dels qui haurien d’intervenir en algun míting. Deia que tenien molta 
feina per davant, els programes s’haurien d’imprimir i repartir i els cartells ape-
gar-los a les parets. M’explicava que el seu principal problema era econòmic, 
d’on traurien ells els diners? Encara així, van aconseguir fer-ho. En l’àmbit de la 
ciutat, hi havia eufòria per l’arribada de la democràcia i segons ell, empatia pel 
grup Socialista. Palacios admetia que en la seua formació també tenien un al-
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tre problema seriós: el desconeixement general del funcionament real del dia 
a dia de l’Ajuntament. Afirmava que hi havia algú que no les tenia totes, però 
que la il·lusió va vèncer el dubte. Assegurava que pensaven que podien fer-ho 
i que, a més, tenien el deure de fer-ho. Em deia que potser, una de les tasques 
més difícils havia sigut la confecció del programa, ja que hi havia molts parers 
dispars i era necessari aconseguir una síntesi d’idees. I que la llista de candi-
dats, paradoxalment, es va aprovar sense cap objecció.

Pepe em parlava emocionat traslladant-se a aquella nit d’enganxada de 
cartells, eren novençans en l’art d’empaperar la ciutat.

—Vam preparar la cola amb aigua, la vam deixar reposar i ens vam perdre 
pels carrers de Vinaròs carregats d’optimisme liberal a la recerca del privilegi 
que ens brindava alguna atractiva tanca o paret. Els cartells calia apegar-los 
ben amunt per a allunyar-los de les males intencions d’arrancar-los i, natural-
ment, érem generosos amb la cola, que va començar a regalimar pel bàcul, 
mans i braços i vam acabar “encolats” fins i tot a la roba interior. Algú ens va 
avisar que els representants de la dreta ens seguien, apegant els seus cartells 
a sobre dels nostres; així que va caldre desfer el tros caminat i en la trobada 
de la discòrdia es va acabar només en brega en imperar la sensatesa, perquè 
l’enfrontament prenia aparença d’acabar a les mans i, l’enganxada concloure 
en una greu “enganxada” sense cola.

Per a rematar aquella seguida de records que tan interessadament em va 
oferir, en part perquè llavors era ell qui vivia de primera mà tot allò, em va 
parlar sobre el míting de presentació de la candidatura, que es va dur a terme 
sobre l’escenari del Teatro Ateneo, cedit per la propietat per a tal ocasió. Rela-
tava que el teatre es va abarrotar de públic i van comptar amb la visita d’alguns 
membres del partit a Castelló i del sindicat UGT.

Després d’aquella campanya electoral que jo no esperava tan animada, els 
resultats de les votacions van ser ni més ni menys que sorprenents. L’UCD, que 
sempre havia quedat per darrere dels Socialistes en totes dues generals, supe-
rava el PSOE i aconseguia 8 regidors, aquest, per la seua banda, es va quedar 
amb 6 i el pessic restant se’l va emportar l’UPI, amb 3. A les portes es va quedar 
el PCE d’entrar a l’Ajuntament. Tot i així, allò suposava una clara victòria per 
a les forces d’esquerra que, fins i tot concorrent dividides, van sortir-ne ben 
parades. En allò que respecta a la Unitat Popular Independent (UPI), de caràc-
ter local, estava integrada per l’Associació de Veïns Migjorn de Vinaròs —col-
lectiu que encara existeix en l’actualitat, amb 45 anys d’història— i pel Partit 
Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), força independentista i d’inspiració 
comunista. Tres regidors van ser suficients perquè el ple de constitució del nou 
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Ajuntament esclatara. El PSOE va prendre les regnes de l’alcaldia gràcies als 
vots de l’UPI, formant govern de coalició. Els independents van provocar un 
monumental empipament en l’UCD, però aquesta no gaudia de la majoria i 
no va tenir més remei que atindre’s a les conseqüències i continuar picant de 
peus.

A mi, allò de governar en coalició em va semblar bastant avantguardista 
per a l’època, volia saber com es van consolidar els diferents suports i parlar 
amb Palacios sobre aquell grup independent tan peculiar. Vaig aprofitar tam-
bé per a ficar-hi cullerada respecte al grup que es va veure afectat per aquella 
unió de forces d’esquerra.

—Va ser difícil aquell primer govern? Com va ser la relació amb l’oposició? 
—aquesta última pregunta semblava òbvia però era necessària de formular.

—En aquella època l’Ajuntament estava format per 17 regidors, amb 9 ja 
tenies la majoria absoluta. Nosaltres vam estar parlant amb l’UPI abans del ple 
de presa de possessió de l’alcaldia i negociàrem regidories. Ens vam posar avi-
at d’acord, no va haver-hi cap problema. Ells van donar suport a Bofill i vam ser 
9 enfront de 8, majoria —va sentenciar—. Per cert, UCD, l’encapçalava el pare 
de Javier Balada que en els anys 60 ja va ser alcalde. I quant a la relació, el que 
passava era, ras i curt, que els de l’UCD si anaven al ple era només per a criticar 
i a la majoria de plens fallaven. Clar, nosaltres també vam aprofitar l’ocasió per 
a arremetre contra ells —em va dir entre rialles.

—Suposo que els sabria greu que els arrabassàreu el poder… —vaig dei-
xar anar sense poder aguantar-me.

—Per descomptat, ells es queixaven contínuament que no entenien com 
tenint més regidors que ningú no governaven ells, però és que l’elecció es feia 
com es feia; mira, igual que ara. El joc era aquest… Jo sí que et dic que en el 
que sí que participaven era en les comissions, però en el ple des del primer dia 
només van servir per a criticar —va insistir.

Gràcies a Palacios vaig poder alleujar les meues incògnites i salvar la desin-
formació que vam patir a nivell local durant aquells llargs 14 mesos entre 1978 
i 1979. Ja havia fet un repàs de tot allò ocorregut durant aquell període, així 
que em tocava seguir endavant. M’esperava una nova etapa de setmanari per 
descobrir, tenia per davant un treball de Llengua Catalana per completar i una 
recerca que de cap manera podia donar encara per finalitzada.
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Acta de constitució de l’Ajuntament de Vinaròs
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Resultats del referèndum a la província 
(El Periódico Mediterráneo 12537)
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Capítol 4. Aires renovats, ressorgint en democràcia (1979-1981)

Al juny de 1979 tornava, però tornava el Vinaroz? Era aquell el Diariet que 
vaig conéixer per casualitat una vesprada en l’arxiu municipal? La resposta en 
absolut podia ser afirmativa. Allò que tornava era el nostre mitjà informatiu 
que des de sempre havia cobert el dia a dia de la ciutat, però no tornava el 
Vinaroz, aquest, ja s’havia quedat en el passat. Ara tenia davant l’autèntic Dia-
riet, el que coneixia des de petit, ara tenia entre les meues mans el Vinaròs. Un 
setmanari que havia sofert, per a bé, una intensa rentada de cara, un setmanari 
que ja es posava a l’altura de la nova època progressista que es dibuixava i es 
palpava entre tota la població. Prometia ser un periòdic, tot i sent propietat 
municipal, lliure i on tindrien cabuda les diferents veus i visions de la diversa 
ciutadania vinarossenca.

Els canvis en l’estil eren el que menys importava, més enllà d’aquestes pe-
tites diferències, hi havia una que ressaltava per sobre de totes i aquesta era la 
llengua que emprava el setmanari. Ara, la redacció escrivia en la llengua verna-
cla i encara que, com era d’esperar, continuaven havent-hi infinitats d’articles 
en castellà, el valencià prenia força i ja es deixava veure en diferents escrits. 
Observant aquella gratificant metamorfosi, com no havia de desitjar perdre’m 
entre aquelles fulles renovades?

La benvinguda la donava el Consell de redacció amb una afectuosa salutació 
en la qual s’explicava tots aquests canvis i el nou esperit que prenia el Diariet:

Tras un año, dos meses y catorce días de prolongado paréntesis, 
vuelve nuestro Semanario a la luz pública. […] La nueva Corpo-
ración Municipal, a través de su Comisión de Cultura, ha creído 
necesario el que el Semanario vuelva a salir a la calle. Y lo hace, 
instituyendo un Consejo de Redacción integrado por personas 
ajenas a la actividad municipal. […] El Semanario será de todos 
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y para todos los vinarocenses, respetando las ideas particulares, 
pero siempre dentro de una línea de apertura ajena a cualquier 
motivo que pueda dañar a terceros. […]

***

El Col·lectiu Feminista de Vinaròs emetia el seu primer escrit trepitjant fort, 
posicionant-se en contra de l’existència de “reina i dames” en les festes del po-
ble. Allò va ser a la fi de juny i per al 22 de setembre ja ens tenia un altre arti-
cle preparat sobre l’educació de la dona, la qual titllava de “la gran estafa”. El 
grup reapareixia al següent mes escrivint sobre el dret al treball i les dificultats 
que trobaven les dones a l’hora d’aconseguir una ocupació. No vaig tornar a 
saber res més d’aquelles valentes dones que exposaven les problemàtiques 
amb les quals es trobaven, fins a febrer del següent any, 1980. En el seu text, 
parlaven sobre Sant Valentí com “Sant Violentí”, alertant de la idealització de 
l’amor i afirmant que es tractava d’una celebració consumista. Aquell mateix 
mes també parlaren sobre les violacions i per a març publicaven una nota de 
premsa sobre el 8-M. Les últimes línies deien el següent: “Tenim molts motius 
per a celebrar el nostre dia, i el principal és que el 8 de Març és producte de 
l’opressió. Opressió que es manifesta a casa, al carrer, en les relacions laborals, 
en les institucions i en la legislació”. Cal destacar que les feministes escriviren 
de bon començament tots els comunicats en català. Per a concloure l’any, a la fi 
de novembre, el Col·lectiu tornava a la càrrega mitjançant una publicació que 
començava d’aquesta manera:

Aquests governants que patim, són com les epidèmies endè-
miques, que mai es curen. Ara, ens preparen una llei de divorci 
de riure per no plorar. Tot són entrebancs i imposicions, sortides 
d’unes mentalitats del segle XIX. Una llei de divorci, o com es di-
gue “això”, que no li arriba ni a la sola de la sabata a la Llei de Di-
vorci de la II República.

Aquells fulls feien la lectura cada vegada més plaent, no hi havia edició en la 
qual no trobares almenys un article interessant, bé fora d’un tipus o d’un altre; 
tal era la magnitud de publicacions que van cridar la meua atenció, que vaig 
haver d’organitzar-me per temàtiques, centrant-me primer en uns assumptes 
i després buscant-ne uns altres. Aquella tàctica m’aniria de perles de cara a la 
realització del treball sobre la llengua catalana durant la Transició a Vinaròs.
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***

Abans de la suspensió del Vinaròs, els sindicats no es deixaven veure pel 
setmanari, però ara, l’activitat sindical era creixent. Al juny de 1979, les Forces 
d’Ordre Públic acabaven amb la vida d’un jove estibador del Mercat d’abastos 

de València durant una jornada de vaga; actes que van ser denunciats per 
nombrosos sindicats i partits de Vinaròs per mitjà d’un comunicat conjunt. Un 
any després, el setmanari anunciava que un fiscal demanava una condemna 

d’un any de presó per als signants de la nota de premsa.

—D’aquí no es va tancar finalment a ningú —va dir Pepe.

Palacios era una font fiable. Un dels partits implicats era el PSOE, així que 
vaig respirar alleujat quan vaig conéixer que allò no havia quedat en res; era 
impactant aquella acció de la fiscalia contra els partits que signaven la denún-
cia d’un crim.

—Encara així, tots aquests fets fan palesa la repressió que encara existia 
per part de les forces de seguretat… —esperava que Palacios es mullara en la 
resposta.

—Sí, sí, de repressió continuava havent-n’hi, tu pensa en el que t’he dit 
en altres ocasions, l’esquerra va voler donar bona cara perquè com vam estar 
40 anys amb el règim franquista venent-nos com a dimonis… Quan es va fer 
la Constitució es va voler fer bé i vam donar a entendre que érem gent inte-
ressada i que ens agradaven les coses fetes correctament, sense prendre cap 
mesura contra el franquisme.

—Pel que es veu, ja ben avançada la Transició, semblava que les coses tam-
poc havien canviat massa… —jo continuava insistint.

—Bé, aquí hi ha un problema, que és que no havia canviat massa per una 
raó: vam estar tots sent educats sota la doctrina del règim franquista. Avui dia, 
sents parlar gent de la meva generació dient: “Això s’acabaria de seguida si 
els municipals…” I tu et quedes pensant: “Què voleu que torne la porra?” Vull 
dir que l’educació fa molt, la gent de la teua edat i això, podeu saber-ho pels 
vostres coneixements, però no us adoneu del que és anar pel carrer i que un 
Guardia Civil et diga: “Vosaltres junts no podeu anar”. Clar, tu li contestaries 
però en aquells dies això que ni se t’ocorregués, perquè et pegaven un revés, 
t’inflaven i no passava res i després els jutges eren els qui eren —va deixar 
caure—. Nosaltres teníem l’alegria que la cosa havia canviat, que si democrà-
cia, que si llibertat i tal, però de llibertat i democràcia veritable encara no n’hi 
havia, en part perquè nosaltres mateix no les teníem assumides, fruit d’aquella 
tan estricta educació rebuda —va concloure.
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Un cop deixat enrere aquell episodi, vaig seguir a la recerca de més reivin-
dicacions populars. Abans d’acabar 1979, UGT escrivia sobre la conflictivitat 
en l’ensenyament i per a febrer del següent any, s’informava de la setmana de 
protestes camperoles convocada per la Unió de llauradors i ramaders del País 
Valencià.

Al març, mentre la CNT publicava el seu primer text, altres organitzacions 
es tiraven els plats pel cap. La unió va tornar per a finals d’abril, quan CNT, 
CCOO i UGT van convocar de manera conjunta la manifestació del 1r de maig. 
El setmanari s’omplia de fotos de la jornada i d’articles de totes les centrals:

A lo largo de todo el itinerario, pancartas y voces de protesta con-
tra el paro, ley de empleo de UCD, contra el proyecto de ley regu-
ladora de huelga, solicitud de mantenimiento del poder adquisi-
tivo de los salarios, devolución del patrimonio sindical, dimisión 
de Broseta y Monsonís, al mismo tiempo que se pedía la máxima 
autonomía para el País Valencià. La manifestación transcurrió has-
ta la plaza del 1º de Mayo donde se concentraron un buen nú-
mero de personas portadoras de muchas pancartas, senyeras y 
banderas andaluzas y republicanas.

Unes setmanes més tard, el Moviment Comunista del País Valencià es feia 
ressò de la mort a punyalades d’Arturo Pajuelo, destacat dirigent del moviment 
ciutadà, durant les protestes del dia del treballador a Madrid.

De tornada a Vinaròs, al juny, els treballadors de Desguaces Marítimos Vi-
naròs van començar a mobilitzar-se contra la pèrdua de llocs de treball, tan-
cant-se en l’empresa i rebent el suport de sindicats i partits com l’UPI, un dels 
seus regidors es va sumar a la convocatòria. Les bones notícies les rebérem a 
finals de mes per mitjà del següent esperat titular: “Fi del tancament en els des-
ballestaments, important victòria parcial dels treballadors”. Després d’aquell 
episodi, CCOO parlava al setembre sobre les eleccions sindicals i el comiat a la 
mobilització obrera d’aquell moment a Vinaròs la donaven els professors de 
l’Institut Leopoldo Querol, en vaga per la progressiva pèrdua de la seua capa-
citat adquisitiva.

***

A partir d’aquell moment, vaig obrir un altre front molt més extens que 
els anteriors, es tractava del de la llengua i l’autonomia del País Valencià. Amb 
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aquesta part ja esperava donar per finalitzat el meu projecte de Valencià. Aquell 
primer intent d’immersió lingüística del Diariet començava a donar els seus 
fruits. Vinaròs havia sigut una de les moltes ciutats de parla catalana que havia 
apartat de la vida pública la seua llengua materna durant reiterats períodes, 
l’últim, durant la dictadura de Franco. Malgrat l’abandó de la llengua per part 
de les institucions, la ciutadania s’havia mantingut rebel a les ordres franquis-
tes, sense deixar de parlar, per molta oposició que hi hagués, el vinarossenc. 
Ara, la llengua no ressuscitava, la llengua havia romàs oculta, però viva. Amb 
el primer ban d’alcaldia de la nova corporació municipal difonent-se en totes 
dues llengües, castellà i valencià, i un article anomenat “Vinaròs, un setmanari 
del País Valencià”, va començar el ressorgir de la nostra llengua. El territori va-
lencià ja gaudia de la preautonomia, però durant aquells anys va haver-hi una 
gran quantitat de partits, organitzacions i ciutadans, que van alçar la veu per 
l’autonomia plena.

—La necessitat de les autonomies la vam sentir especialment la gent que 
estàvem en política. Nosaltres ho vèiem important per dos motius, el PSOE des 
de sempre ha estat federalista, a nosaltres ens hauria vingut de perles això, que 
s’hauria d’haver fet i no s’ha dut a terme... I l’altra raó era perquè es tractava 
d’una descentralització de l’Estat i per a nosaltres, això era molt important, no 
dependre únicament de Madrid.

Alguna cosa tindrien els arguments autonomistes de Palacios que van fer 
que a la fi d’agost del 79, el nostre alcalde pronunciara la següent proclama: 
“Queda aprovada la proposta de l’Alcaldia per la qual se sol·licita l’Autonomia 
per al País Valencià”. Era el ple de l’Ajuntament que se sumava a la llarga llista 
de municipis valencians que van aprovar per majoria el sí al nostre estat auto-
nòmic. El President del Consell, Josep Lluís Albinyana, va assistir a aquell “ple 
històric” i va concedir una entrevista al setmanari local.

Per setembre, arribava a Vinaròs la notícia de l’agressió feixista soferta per 
Albinyana i el President de la Diputació de València a Quart de Poblet; en assa-
bentar-se dels fets, el nostre Ajuntament va cursar un telegrama a la Presidèn-
cia del Consell lamentant i condemnant els fets ocorreguts. En aquella edició 
van ser nombrosos els partits que es van sumar a la repulsa d’aquells actes, tot 
i que l’UCD no es va pronunciar. El mes va seguir amb articles sobre l’Estatut 
d’Autonomia i la identitat del País Valencià pel Partit Nacionalista del País Va-
lencià i el PSAN.

I va arribar el 9 d’octubre i amb ell diferents escrits sobre aquell dia de rei-
vindicació valenciana. En portada es podia llegir el titular “Diada nacional del 
País Valencià: el nacionalisme es consolida”, encara que no es va celebrar ma-
nifestació a Vinaròs, el Diariet va narrar els esdeveniments que van tenir lloc en 
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la capital. L’any finalitzava amb polèmica a compte de la llengua, amb l’Ajunta-
ment i diferents partits posicionant-se en contra del Decret de Bilingüisme per 
no reconéixer la unitat del nostre idioma i perquè l’ensenyament en valencià 
no fora obligatori, com succeïa en altres regions.

L’any 1980 començava amb noves crítiques a l’esmentat decret mentre el 
conflicte lingüístic seguia el seu curs. La disputa semblava no tindre fi: al febrer, 
senadors valencians Socialistes interpel·laven el Govern sobre la incorporació 
de la llengua catalana al sistema d’ensenyament. D’altra banda, les aspiracions 
territorials també seguien la seva senda: al març, se celebrava en el municipi 
un acte pro-autonomia del País Valencià a la Casa de la Cultura, el PSOE donava 
el seu punt de vista sobre la qüestió autonomista i el PNPV reapareixia escrivint 
sobre nacionalisme.

Ja per a maig, el Moviment Comunista del País Valencià denunciava la des-
trossa del seu mural homenatjant el 25 d’abril, que és considerat un dia de 
commemoració de les llibertats perdudes del poble valencià. Atesos aquests 
actes de grups d’extrema dreta i les agressions feixistes al President, vaig de-
cidir preguntar a Pepe si creia que era palesa l’existència de grups d’aquesta 
mena a Vinaròs.

—De gent d’aquesta en quedava, però és que encara en queda ara, n’hi ha 
alguns que fan por —va dir amb resignació—. Tot i així, aquest tipus de suc-
cessos tendien a donar-se en les grans ciutats. De manifestacions en les quals 
s’embolicaven les coses i es produïen altercats n’hi havia bastants, moltes ve-
gades provocats per la mateixa gent de dretes que només buscava deteriorar 
la imatge de l’esquerra.

Un cop acabat l’estiu, acadèmics de la llengua espanyola signaven un co-
municat en el qual deixaven clar que el valencià era català; llàstima que sabia 
que allò no alleujaria els ànims d’alguns.

Los firmantes, miembros de número de las academias española 
y de la historia, habiendo conocido la peculiar controversia [...] 
acerca del origen de la lengua hablada en la mayor parte de las 
comarcas del País Valenciano, [...] deseamos expresar, de acuerdo 
con todos los estudiosos de las lenguas románicas: que el «valen-
ciano» es una variante dialectal del catalán. [...] Es culturalmente 
aberrante todo intento de desmembrar el País Valenciano de la 
comunidad idiomática y cultural catalana por la que, como escri-
tores e intelectuales españoles, no tenemos sino respeto y admi-
ración, dentro de la cual el País Valenciano ha tenido y tiene un 
lugar tan relevante.
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I tornava el 9 d’octubre, però aquesta vegada el mateix Ajuntament convo-
cava una manifestació en la qual convidava tota la ciutadania a participar-hi, 
exposant un escrit en la primera plana del Diariet. La següent edició ja ens 
brindava d’un complet resum d’aquella marxa reivindicativa encapçalada per 
la bandera quadribarrada.

Deixant enrere la Diada, vaig ensopegar amb aquest anhelat titular: “Per fi 
es reconeix la veritat històrica”, així obria el Diariet del dissabte 29 de novem-
bre. Al cap de mesos de llargs tràmits, després de ser aprovat el canvi de deno-
minació del nostre municipi pel ple de l’Ajuntament i la Diputació de Castelló, 
el Consell emetia un decret, que va transcriure el Diariet en portada, mitjan-
çant el qual, Vinaròs, va reprendre el seu barallat i autèntic nom.

En aquell mateix mes, era la Casa de Andalucía de Vinaròs la que se su-
mava a les reivindicacions territorials amb un text titulat “La primera batalla 
ganada por el pueblo andaluz”. Per a acabar aquell intens any, TVE emetia un 
documental protagonitzat per intel·lectuals valencians sobre la problemàtica 
de la nostra llengua. Tant de documental i tantes veus de prestigi confirmant 
la unitat del català i aquesta batalla, sota el meu parer sense trellat, encara 
segueix avui dia.

***

I em traslladava d’uns conflictes a uns altres, ja tenia cobert el meu treball 
de Valencià, però no deixaria passar per alt tot allò ocorregut en política a nivell 
local. La falta de compromís de l’UCD sobre la qual em va parlar Palacios es va 
verificar per mitjà de diferents comunicats del PSOE i l’UPI al Vinaròs. Fins i tot 
un dels redactors del setmanari va donar part de la situació i de l’absència dels 
de Centre en els plens. Les càrregues van començar al juliol del 79 però per res 
van cessar a l’agost, quan els Socialistes i els Independents van advertir que si 
aquella absència es prolongava, els assumptes importants serien aprovats per 
majoria simple. Vam tenir un descans al setembre, quan vaig trobar un comu-
nicat del MCPV titulat “Retornar el nom a cada cosa”, que demanava l’allibera-
ment de la ciutat de qualsevol record franquista. Poc va durar el respir, ja que 
per a octubre, el Diariet tornava a informar del boicot de l’UCD a l’Ajuntament 
amb un membre del Consell de redacció que va posar com un drap brut aques-
ta formació.

La maniobra d’UCD és molt clara. Vol obstaculitzar l’Ajuntament, 
vol emmerdar la vida municipal amb l’únic objectiu de despresti-



58

giar la democràcia. La gent que forma ara UCD, franquistes de tota 
la vida, no han cregut mai en la democràcia i volen “demostrar” al 
poble que “con Franco estábamos mejor”. [...] Hem de sortir al carrer 
a demanar la dimissió immediata del vuit provocadors d’UCD. No hi 
ha altra alternativa si volem que Vinaròs vage endavant.

Davant aquests reiterats atacs, esperava que els de Centre feren front a les 
crítiques mitjançant la seua aparició en el Diariet. Però el grup va mantenir el 
silenci i no es va deixar veure per cap pàgina, almenys per voluntat pròpia; 
tan sols van decidir enviar a l’alcalde una carta plena de desacreditacions. La 
reacció de Bofill va ser remetre al Diariet la missiva rebuda i afegir una extensa 
resposta, que es va publicar a l’interior del Vinaròs el 27 d’octubre.

Aparcant les disputes entre les diferents formacions del ple municipal, vaig 
trobar en el periòdic el següent titular: “La plaza del Santísimo, por acuerdo 
municipal, también 1º de mayo”, aquest era el canvi que acomiadava l’any 
1979. Estava davant de la primera depuració que donaria pas, uns mesos més 
tard, ja per a l’abril de 1980, d’una retirada completa de referències franquistes 
a peu de carrer. Set, ni més ni menys, foren les actuacions escomeses:

Paseo del Generalísimo: Passeig de Blasco Ibáñez
IV División de Navarra: Carrer Ausiàs March
General Alonso Vega: Carrer Baix Maestrat
XXV Años de Paz y XV de Abril: Avinguda de la Llibertat
García Morato: Carrer Dr. Fleming
Avenida José Antonio: Avinguda del País Valencià
Plaza del Santísimo: 1º de maig

Parlant de maig, va ser just en aquell mes quan una publicació de l’UPI i 
l’Associació de Veïns Migjorn, em va deixar descol·locat. Era un escrit rebutjant 
el pla urbanístic presentat per l’Ajuntament. L’Ajuntament? No formaven ells 
part de l’alcaldia? Llavors vaig recordar una de les meues converses amb Pala-
cios sobre el govern en coalició.

—Pel que entenc, entre Socialistes i els Independents, hi havia bona sinto-
nia, veritat? —vaig preguntar amb massa convenciment.

—Sí, sí. Però bé, va haver-hi sintonia fins que vam arribar a la meitat de la 
legislatura, que va ser quan ells van abandonar el govern. Van abandonar sim-
plement perquè hi havia coses en les quals xocaven amb nosaltres. És que el 
problema de l’UPI va ser fer un grup independent que no estigués afiliat a cap 
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partit —Palacios explicava el seu punt de vista—. Llavors hi havia un regidor 
que era de tendència socialista, que després va acabar militant amb nosaltres; 
n’hi havia un altre que també era mig socialista, a veure, tots eren d’esquerra; i 
l’altre era un del PSAN. Hi havia plantejaments diferents i hi havia alguns temes 
pels quals nosaltres no volíem passar. Ells al final es van enfadar i ens van dei-
xar; però et dic una cosa, no van fer costat mai a l’UCD, eh —va aclarir.

Aquelles diferències entre l’UPI i el PSOE no es veien pel Diariet, vaig supo-
sar que quan es va publicar aquell article, tots dos governants ja no feien tan 
bones miques.

La primavera arribava a la seua fi amb Alianza Popular, que escrivia per pri-
mera vegada, per a la meua sorpresa, només per a advertir el següent:

Con motivo de una reciente visita a la Ciudad de Vinarós, hemos 
tenido la oportunidad de hojear y ojear las páginas de ese dig-
no Semanario de su dirección. [...] Me refiero al número 1.143 de 
fecha 17 de Mayo de 1980. En el artículo cuya firma es MCPV se 
hace una afirmación que deseamos puntualizar. [...] Se trata con-
cretamente del párrafo que dice textualmente “La UCD i els seus 
aliats de Alianza Popular i Fuerza Nueva”. [...] Quede bien claro en 
Vinarós y en España que ALIANZA POPULAR no es aliada de nadie.

Escrivia un representant de la formació de Castelló; després de no traure 
cap regidor a la ciutat, semblava que el grup local havia quedat inactiu i qui 
escrivien en el setmanari eren els qui estaven de pas per Vinaròs.

Poc més vaig trobar d’interés en aquells dos anys que venien replets d’in-
formació, al marge d’un peculiar titular que donava per conclòs l’any 1980, 
“Controvèrsia monumental”. En l’escrit es parlava d’una pintada antifeixista 
apareguda en el monument que commemorava l’arribada de les tropes del 
general Franco a Vinaròs. Per a mi va significar un comiat a les meues indaga-
cions que feia palesa la inacció política local enfront d’aquell encara present 
llegat franquista.

***

S’acostava la data de lliurament del treball sobre la llengua catalana en la 
Transició a Vinaròs i com havia recopilat un gran volum de valuosa informa-
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ció i havia estudiat un dels períodes més importants de la història d’Espanya, 
analitzant el que va ocórrer en clau local, vaig creure convenient deixar l’any 
1981, amb l’intent de cop d’estat, per a una pròxima i no llunyana investigació. 
Aquella llarga recerca va fer que m’adonara que conflictes que jo pensava que 
eren fruit del present, tenen el seu origen en un passat pròxim que mai abans 
havia tingut l’oportunitat de conéixer tan a fons. Conéixer la nostra història ens 
ajuda a tornar a les nostres arrels, no oblidar-les i comprendre tot allò succeït, 
però també, tot allò que està per succeir.

Anunci de la Diada en portada (Diariet 1113)
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El nostre alcalde en el ple d’autonomia (Diariet 1106)

El President del Consell, Josep Lluís Albinyana, 
en el ple d’autonomia de l’Ajuntament (Diariet 1106)
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Tancament dels treballadors de Desguaces Marítimos Vinaròs (Diariet 1147)
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Portada de la nova edició del Diariet (Diariet 1098)
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Autoritats locals en la manifestació del 1r de maig 
(Pepe el segon a l’esquerra) (Diariet 1142)

Lectura del manifest en la plaça 1r de maig (Diariet 1142)


