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PRIMER CONGRÉS D’HISTÒRIA DEL 
PAÍS VALENCIÀ:  

UNA FITA HISTORIOGRÀFICA 
VALENCIANA 

RAÜL  AÑÓ I BRESÓ 

ALGEMESÍ, RIBERA ALTA 

Resum: el Primer Congrés d’Història del País Valencià va ser un 

esdeveniment de gran magnitud que intentà agrupar les distintes línies 

d’investigació sobre el País Valencià. Farem un breu resum i extraurem algunes 

conclusions del fet. 

Entre el 14 i el 18 d’abril de 1971 es va celebrar, a Castelló, València i 

Alacant, el Primer Congrés d’Història del País Valencià. Una ambiciosa empresa 

historiogràfica que aglutinà a gran part de l’intel·lectualitat valenciana i, inclús, 

a especialistes de renom internacional, i que va suposar un rellançament de la 

nostra historiografia. A partir del Programa, de la Crònica i de les Actes del 

congrés anem fer un breu repàs d’aquesta iniciativa i les seues repercussions.  

Cal situar-nos en el context històric del moment, el 1971 el règim franquista 

encara es mostrava fort, però alguna cosa començava a moure’s al País 
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Valencià. Des de Sueca, l’any 1962 Joan Fuster provocà una gran polèmica amb 

els seus llibres Nosaltres els Valencians1 i El País Valenciano2; al mateix temps, 

Joan Reglà i Campistol (deixeble avantatjat de Jaume Vicens Vives), Vicenç 

Rosselló i altres professors de la Universitat de València començaven a 

despuntar amb les seues idees innovadores i amb un nou enfocament dels seus 

estudis, cada vegada més centrats en l’àmbit valencià. 

És en aquest context, segons conta Enric Soler i Godes, cronista del 

Congrés, que va sorgir la iniciativa:  

“Fón en abril del 1969 –llegim en una circular -quan al capdavant de la 

abundosa i qualificada participació valenciana al «III Congreso Nacional de 

Historia de la Medicina» , que llavors se celebrava a València, sorgí la idea 

d’organitzar un «Congreso de Historia de País Valenciano» . Uns mesos més 

tard, els col·laboradors dels Departaments d’Història de les distintes Facultats, 

procediren a l’estudi formal de les possibilitats d’organització del Congrés, i 

formularen una proposta a la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres que, 

aprovada per unanimitat, es comunicà al Rectorat, que va fer seua la iniciativa.”3  

 

Aleshores, podem observar que la iniciativa sorgia de l’àmbit universitari, 

amb una voluntat clara: 

 “superar, per un costat, la compartimentació de les càtedres d’Història dins 

de la Facultat de Filosofia i Lletres i, per altre, de trencar l’aïllament existent 

entre els Departaments d’Història de les distintes Facultats de la Universitat 

valenciana, tot i fent que la seua organització fóra una tasca conjunta de totes 

les càtedres d’Història de la nostra Universitat. El desig de coordinar els estudis 

realitzats a les Facultats universitàries amb els mampresos per les institucions 

culturals valencianes i per particulars, amb el fi d’obtenir una major eficàcia en la 

                                        
1
 Fuster, Joan: Nosaltres els valencians. Edicions 62. Barcelona (2005) 

2
 Fuster, Joan: El País Valenciano. Ed. Destino. Barcelona (1962) 

3
 Soler i Godes, Enric: Crònica del Primer Congrés d’Història del País Valencià. Castelló de 

la Plana (1971), pàg. 7 
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investigació mitjançant un treball en comú, i un intercanvi constant de mètodes i 

resultats. I un intent conscient per a aconseguir que la projecció ciutadana de la 

Universitat, fóra quelcom més que una consigna verbal i un desideràtum 

inaccessible; eixes formulacions de la interacció entre l’ària acadèmica i la 

societat s’han convertit doncs, en allò que es refereix a estudis històrics, en una 

tangible realitat a partir d’aquest Primer Congrés.”4  

La idea era recollir els avanços realitzats en tots els àmbits en què la 

disciplina històrica es veia dividida i reunir-los tots, amb les més innovadores 

teories de cada apartat, en un únic congrés de diversos dies de duració.  

“El temari general comprenia sis epígrafs genèrics: Època Quaternària; 

Economia i Societat; Marcs institucionals i Història Política; Llengua, Humanitats i 

Art; Ciència, Tècnica i Medicina; Metodologia i fonts històriques, al voltant dels 

quals s’escampava una extensa xarxa de temes tractats per especialistes, objecte 

d’estudi i treball: medi geogràfic, demografia, estructura econòmica i activitats 

productives, status social i conflictes de classe, drets i institucions de tot tipus , 

llengua i literatura, les arts i la configuració de l’hàbitat, la ciència, la medicina, 

les diverses tècniques, etc., sense oblidar els problemes referents a l’actualització 

de la metodologia general i la seua aplicació a la història valenciana, tot i 

abordant resoltament el problema d’inventariar i descriure les distintes fonts 

històriques existents, des dels arxius de les nostres grans i glorioses institucions 

obertes a tots els investigadors, fins els arxius patrimonials i privats, alguns dels 

quals, incomprensiblement i absurdament, de difícil accés als estudiosos.”5 

                                        
4
 Ibídem, pàg. 8 

5
 Ibídem, pàg. 10 
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A més a més, el Congrés va intentar ser una mena de gran exposició 

etnològica per a mostrar tots els aspectes possibles de la cultura valenciana, 

des d’una representació del Tirant lo Blanch6, fins una sèrie d’exposicions 

(cartogràfica, fotogràfica, artística) o una visita a la Basílica d’Elx.  

En dades, l’èxit del Congrés va ésser complet i rotund: més de 700 

assistents, més de 350 comunicacions llegides, 293 entitats adherides a la 

iniciativa... “Però el veritablement extraordinari i on es revelà l’èxit i el mèrit 

d’aquest Primer Congrés, fón la presència tumultuosa d’aqueixa magnífica 

joventut universitària que estudia, treballa i investiga; que presentaren una 

sèrie de comunicacions, quina més interessant. És veritablement esperançador, 

perquè demostra que hi ha uns estudiants que van a la Universitat a aprendre i 

que la nostra Anima Màter, té un planter de professors que porta amb molta 

dignitat i molt de seny la seua càtedra.”7 

Les sensacions eren molt bones a l’acabament del Congrés i ja es parlava 

de la possibilitat d’un Segon Congrés d’Història del País Valencià, però, encara 

quedava la sempre difícil i dura tasca d’editar les actes i publicar-les, una 

                                        
6
 Ibídem, pàg. 16 

7
 Ibídem, pàg. 21 

Crònica i Programa del Congrés. Elaboració pròpia. 
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empresa que resultaria ben dificultosa per la magnitud de l’obra, per les 

dificultats econòmiques i per la inestabilitat política.  

En 1973 surt el primer volum de les actes8, amb la crònica del congrés, un 

llistat de conferències i les comunicacions corresponents a fonts 

historiogràfiques. El quart volum9 sortiria a la llum dos anys després (1975) 

amb les comunicacions sobre l’edat contemporània. Les comunicacions sobre 

l’edat moderna serien publicades l’any 1976, en el tercer volum10. No seria, 

però, fins l’any 1981 que es publicaria l’últim volum, el segon11, amb les 

comunicacions sobre medi físic, quaternari, prehistòria, edat antiga i medieval.  

A fi d’entendre l’odre de publicació i la dilatació en les dates cal adreçar-nos 

a Alfons Cucó, qui a la introducció al segon volum explica amb detall quin ha 

estat el procés de publicació i les seues dificultats:  

“Quant a la publicació de les Actes, fou criteri de la Secretaria General no 

atenir-se a un ordre cronològic, sinó donar primacia als treballs sobre Història 

Contemporània i Moderna, en virtut de llur major nombre i del presumible interès 

més immediat i global per al col·lectiu de congressistes i fins i tot per als 

possibles lectors o estudiosos.” 12 “No escaparan a ningú les dificultats –sobretot 

econòmiques- que han anat sorgint al llarg d’aquests anys, alhora que s’espessia 

l’ambient i proliferaven “historiadors”, “filòlegs” i “heraldistes”, l’amateurisme 

visceral i acientífic dels quals els situa als antípodes del que fou el Congrés. Amb 

els trasllats dels Profs. Giralt Raventós i Garcia Ballester a unes altres 

universitats, els membres de la Secretaria General restem reduïts als que 

subscriuen. El nostre interès primordial ha apuntat a l’edició de l’últim volum 

d’Actes del Congrés, el cost de la qual apujava contínuament, mentre s’esvaïen 

algunes expectatives de recolzament econòmic que semblaven fermes. Al cap i a 

la fi ha hagut d’ésser la Universitat de València –que ja havia contribuït 

                                        
8
 VVAA: Primer Congreso de Historia del País Valenciano: Volumen I. València (1973) 

9
 VVAA: Primer Congreso de Historia del País Valenciano: Volumen IV. València (1975) 

10
 VVAA: Primer Congreso de Historia del País Valenciano: Volumen III. València (1976) 

11
 VVAA: Primer Congreso de Historia del País Valenciano: Volumen II. València (1981) 

12
 Ibídem, pàg. 7 
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eficaçment a sufragar part dels altres toms- la que carregàs amb les despeses 

del que mancava, mitjançant el Secretariat de Publicacions. El seu director, el 

Prof. Rosselló Verger, ha assumit, a més, la revisió de les proves, juntament amb 

Josep Palàcios. El lapse de temps escolat podria suggerir a qualcú l’oportunitat 

de modificacions o postes al dia dels treballs ací inclosos. Nogensmenys, donada 

la dispersió geogràfica i ideològica dels autors, alguns dels quals, fins i tot, ja han 

deixat aquest món, hem cregut oportú no fer cap alteració dels textos originals, 

que, com és obvi, són referits a l’estat de coneixements i bibliografia del moment 

en què foren presentats, 1971.”13  

És a dir, la disminució de responsables al front de la publicació, les 

dificultats econòmiques i l’enrarit clima polític i cultural del País Valencià 

d’aquells moments varen dificultar el procés de publicació de les Actes. D’altra 

banda, no podem deixar de destacar la gran importància que cobren els estudis 

d’època moderna i contemporània, que, els encarregats de la publicació, 

consideren d’un major interès per al públic. 

Amb tot, el balanç del Primer Congrés d’Història del País Valencià va estar 

un èxit: 

 “Podem afirmar, ja que fórem testimonis de tots els seu actes, que el 

Congrés fón un model d’organització del començament a la fi, i un model de 

civisme, perquè ha fet nàixer noves amistats i uns i altres han ofert noblement el 

fruit de les seues investigacions. Un Congrés modèlic, perquè amb la sèrie de 

comunicacions llegides i discutides es va reconstruir ideològicament el que fón 

l’antic Regne de València. El professor Giralt i Raventós, amb un equip molt 

eficient, posaren en marxa el sentiment cultural valencià al que s’uniren tots els 

investigadors. Ell fón qui feu possible que haja estat realitat allò que semblava un 

somni. Allò més difícil, l’arrencada inicial, ha quedat endarrere; d’ara endavant 

haurem de pensar en el Segon Congrés.”14 

                                        
13

 Ibídem, pàg. 7 
14

 Soler i Godes, Enric: Crònica del Primer Congrés d’Història del País Valencià. Castelló de 

la Plana (1971). Pàg. 21 
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Aquest optimisme envers el resultat i les repercussions futures del Congrés, 

també es desprenen, ja en 1981, de la introducció al segon volum de les actes:  

“Amb la perspectiva que atorga el temps transcorregut, podem afirmar que 

el Primer congrés d’Història del País Valencià acomplí tots els seus fins i constituí 

un esdeveniment de primera magnitud en la coneixença científica del nostre 

passat i, per tant, una fita memorable en el procés de recuperació de les nostres 

senyes d’identitat. Els seus quatre volums d’Actes i comunicacions han significat 

un esforç col·lectiu sense precedents i un avanç historiogràfic considerable. En 

acabar-ne, ara, l’edició, és possible ja albirar un Segon congrés d’Història del País 

Valencià, que n’assegure la periodicitat i institucionalització cara al futur.”15 

A pesar de les bones sensacions, el Segon Congrés d’Història del País 

Valencià no es va arribar a organitzar. Però, hi ha tota una seguida d’iniciatives 

i de fites que ens permeten parlar del gran èxit i repercussió d’aquest Congrés. 

En primer lloc, el País Valencià començà a ser l’objecte principal d’estudi i 

d’interès per a distintes disciplines, sobretot humanístiques. Aquest és el cas 

d’obres de renom com Aproximació a la Història del País Valencià (1978)16 o La 

via valenciana (1975)17. En segon lloc, el Congrés inaugurà el costum 

d’acompanyar tota iniciativa erudita d’un conjunt de propostes, al mateix temps 

visuals i didàctiques, a fi d’aproximar el coneixement al públic més general que 

se’n poguera sentir atret. Dins d’aquesta línia es poden situar les distintes 

iniciatives culturals o exposicions que es van desenvolupar al País València 

durant el període de la Transició.  

Al mateix temps, no podem oblidar que, si bé la segona edició del Congrés 

no es va celebrar, sí que es celebraren, o millor dit, començaren a celebrar-se, 

tota una sèrie de Congressos històrics centrats en distints àmbits geogràfics i 

                                        
15

 VVAA: Primer Congreso de Historia del País Valenciano: Volumen II. València (1981). 

Pàg. 7 
16

 Reglà, Joan: Aproximació a la Història del País Valencià. Ed. Tres i quatre. València 

(1978) 
17

 Lluch, Ernest: La via valenciana. Editorial Afers. València (2003) 
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materials, com per exemple, l’Assemblea d’Història de la Ribera, iniciada l’any 

1979:  

“Una improvisada convocatòria d’”historiadors” que s’interessaven pels 

problemes de la Ribera del Xúquer va donar com a resultat, a Sueca, una 

admirable acumulació de monografies, algunes de les quals es publiquen en el 

present volum i altres eixiran a disposició del públic lector en els “Quaderns de 

Sueca”. Es tractava d’encetar un camí: de reivindicar els “estudis locals”, que 

tanta falta ens feien. ¿Com podríem, com podrem reconstruir la “història” 

sencera del País Valencià, si no comencem per la base, per la confuse base de 

les “comarques”? La possible història del País Valencià fins ara, ha quedat 

centrada en la història de València. Havia de ser així, sens dubte. El paper 

hegemònic que la capital de l’antic Regne havia jugat demanava una atenció 

preeminent. Però des del Sènia fins al Segura una realitat concreta demanava 

indagacions i explicacions: cada ciutat, cada poble i cada pam de terra amb la 

gent que l’havia viscuda. Uns criteris metodològics nous ho exigien”.18 

També cal parlar d’una renovació metodològica, tant en temes tractats com 

en el mètode emprat, renovació que des d’aleshores protagonitzà el panomara 

historiogràfic valencià. Podríem dir més, aquesta iniciativa per fer país no quedà 

reduïda únicament a l’àmbit historiogràfic, sinó que també passà al camp 

polític, on tota una sèrie d’iniciatives polítiques intentaren construir una via 

democràtica pròpiament valenciana en una transició que va ser, però, massa 

convulsa.  

En conclusió, el Primer Congrés d’Història del País Valencià ha estat una de 

les fites més ressenyables del recorregut recent de la nostra historiografia, si 

més no, almenys sí que ha estat una fita clau. Va permetre “obrir el compàs” i 

començar a pensar que fer una història que comprenguera tot el País Valencià 

(tant territorialment com temàticament, des del Sénia fins el Segura i des de 

l’economia fins la cultura) era, no sols possible, sinó també necessari. Els 

                                        
18

 Fuster, Joan; Pròleg a VVAA: Economia agrària i història local: I Assemblea d’Història de 

la Ribera, València: Institució Alfons el Magnànim, 1981. 



ABRIL 2013  JOVES HISTORIADORS VALENCIANS 

 

9 

 

historiadors es posaren immediatament a la tasca. Aquells que ja feien història 

en aquest moment trobaren en el congrés un punt d’unió on posar en comú les 

seues inquietuds i els seus estudis; aquells que vindrien a fer història hi 

trobarien un referent a seguir. Aquest congrés fou, en resum, una aproximació 

general a l’estat de la qüestió del País Valencià i, al mateix temps, una 

oportunitat per obrir noves vies d’investigació que ens porten fins l’actualitat.   
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