
Tres són els objectius que guien 
l’ampli ventall d’activitats que  

El Tempir realitza.

   Jordi Ginebra   Josep-Enric Escribano i Hellín i Joan-Carles Martí i Casanova

Sens dubte, l’aprovació de la Llei d’ús i ensenya-
ment del valencià l’any 1983, així com l’entrada 

en funcionament de l’extinta RTVV, no van cobrir les 
expectatives que en matèria de normalització lin-
güística es van generar a principis de la dècada dels 
anys vuitanta del segle passat. De fet, ni tan sols l’ad-
ministració local de les ciutats grans, ni la mateixa 
Generalitat Valenciana, no van ser exemplars en l’im-
puls del valencià. És al caliu d’aquesta situació d’es-
perances frustrades i d’il·lusions trencades que al sud 
valencià —l’antiga Governació d’Oriola, per a ser més 
exactes—, territori amb una singularitat sociolingüís-
tica fràgil i una potència demoeconòmica ben espe-
cial —no debades, és l’altre pol del País Valencià—, 
que naixen les voluntats més 
fermes i fèrries a favor de la 
llengua, sabedores de ser 
frontera lingüística i de patir 
la condició de doble perifèria: 
respecte al cap i casal dels 
valencians, en primer lloc, i, 
en segon lloc, respecte al centre i motor cultural de la 
llengua catalana, Barcelona.

En aquest context, els sectors més dinàmics i amb 
més consciència lingüística i nacional de la ciutat d’Elx 
constituïren El Tempir com una eina bàsica i fonamen-
tal d’organització de les reivindicacions civils a favor 
de la llengua i la cultura davant les accions normalit-
zadores tímides, quan no claudicants, de les adminis-
tracions local i autonòmica. Fet i fet, l’any 1993 naix 
El Tempir, tot i que es presenta d’una manera més 
formal a la societat elxana al febrer de 1994 sota la 
presidència de Joan-Carles Martí i Casanova fins a 
l’any 2008 i de Josep-Enric Escribano i Hellin des de  
l’any 2008 fins ara.

D’aleshores ençà, tres són els objectius que guien 
l’ampli ventall d’activitats que El Tempir realitza: el 
primer, contribuir a la normalització lingüística i cultural 

El Tempir, 25 anys de 
treball tenaç a favor de la 
llengua i del sud valencià

del valencià a la tercera ciutat del país, Elx; el segon, 
recuperar i reforçar la identitat valenciana del sud, 
ateses les singularitats d’aquest territori, i el tercer i 
darrer, contribuir a la vertebració lingüística i cultural, 
també nacional, del País Valencià, de manera que 
aquesta no ens vinga donada de València estant sinó 
que el sud siga un agent més, de pes, que contribu-
ïsca a fer-la realitat dins la pluralitat del país.

Primer objectiu. Normalitzar el valencià a la ciutat 
d’Elx

Efectivament, el primer objectiu és prioritari en les 
actuacions i les estratègies d’El Tempir, perquè és 

la ciutat que l’acull i on va 
nàixer. Elx és de les poques 
ciutats valencianes que 
compten amb una identi-
tat ben singular i específica 
—la Dama, el palmerar i el 
Misteri d’Elx—, cosa que fa 

que els elxans se’n senten orgullosos. Amb tot, Elx ha 
patit un canvi demogràfic trasbalsador i despersona-
litzador. De fet, si fem recompte d’aquest creixement 
que ha capgirat la presència i l’statu quo del valencià 
en tot el terme municipal, trobarem que Elx ha passat 
de tenir uns 70.000 habitants l’any 1960, en què el 
valencià era encara la llengua del carrer i de socialit-
zació, als aproximadament 230.000 habitants de l’any 
2018, la qual cosa ha fet que la comunitat lingüís-
tica valencianoparlant estiga totalment minoritzada i 
necessitada de ser cohesionada a fi d’evitar la seva 
dissolució en el magma abassegador de l’espanyoli-
tat lingüística com a norma social rectora en els usos 
lingüístics habituals, tal com ha succeït en les altres 
grans ciutats valencianes.

Aquesta triplicació de la població no ha fet perdre 
entre els elxans l’orgull de ser «poble» en la millor de 
les accepcions de la paraula i l’estima per les seues 
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tradicions. Potser per això, de la Transició ençà, els 
successius governs locals han dut a terme una política 
lingüística tímida i en alguns casos erràtica. És cert 
que la retolació urbana és exclusivament en valencià 
—gràcies, en gran part, als esforços d’El Tempir—, 
però més enllà d’aquesta actuació Elx no ha pogut ni 
ha volgut exercir el paper de capital cultural valenciana 
del sud que el mateix drama assumpcionista conegut 
com la Festa o Misteri li atorga. Això ho podem per-
cebre en una política cultural poc valenciana, excepte 
en la celebració de determinades efemèrides comme-
moratives —Nou d’Octubre, Vint-i-cinc d’Abril…—, 
amb un tarannà marcadament elitista en la progra-
mació en valencià com a conseqüència de prejudi-
cis injustificables. La presència irregular del valencià 
en les intervencions orals dels polítics —que ha anat 
a menys dels anys vuitanta fins ara— i la bilingüitza-
ció de tota la documentació i la informació municipal 
sense cap criteri de discriminació positiva, són altres 
mostres d’una política lingüística municipal sense 
ambicions i estrictament legalista. El Tempir, però, ha 
engegat tota una sèrie d’actuacions que han impedit 
que aquesta política de mínims fóra merament tes-
timonial o, en el pitjor dels casos, morira d’inanició. 
Legislativament, El Tempir impulsà l’aprovació del 
Reglament de Normalització Lingüística en 1997 i la 
constitució d’una Comissió Municipal de Normalització 
Lingüística alguns mesos després perquè avaluara i 
millorara les polítiques lingüístiques municipals, comis-
sió que també serveix perquè l’Associació Cívica per 
la Llengua assessore l’ajuntament en noves actuaci-
ons de promoció social. A més, durant la legislatura 

del govern del PP (2011-2015), El Tempir va frenar la 
castellanització progressiva dels rètols, fins al punt 
que es va tornar a retolar exclusivament en valencià. 
L’organització de concerts de música i d’exposicions 
literàries en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua i l’Institut de les Lletres Catalanes, la 
convocatòria de jornades de revalorització del patri-
moni cultural i mediambiental d’Elx i del sud, les pre-
sentacions de llibres, els sopars homenatge a Estellés, 
l’assessorament jurídic als socis i simpatitzants o les 
col·laboracions institucionals amb la Universitat d’Ala-
cant i la Universitat Miguel Hernández d’Elx han estat 
altres àmbits d’actuació primordial de l’entitat.

El món de l’educació en valencià també ha tingut una 
especial atenció per part de l’entitat, sabedora que és 
l’ensenyament vehiculat en valencià el que garanteix 
que els alumnes siguen competents en les dues llen-
gües oficials, fins i tot que arriben a ser plurilingües, en 
una societat multilingüe com actualment és la valenci-
ana. Optar per aquest model educatiu no sols fa que 
les generacions futures de valencians siguen com-
petents en llengua catalana sinó que, a més, verte-
bra i cohesiona socialment el nostre país. Per això, El 
Tempir ha impulsat jornades de formació docent per a 
mestres i professors amb temàtica ben diversa: immer-
sió lingüística, plurilingüisme, tecnologia de la informa-
ció i la comunicació, el tractament integral de llengua 
i continguts, literatura... Aquesta formació que s’ha 
obert a tots els docents del sud també s’ha comple-
mentat amb campionats escolars de scrabble per als 
alumnes procedents de centres educatius del Vinalopó 
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No volem ser moneda de canvi 
de res, ni lingüísticament ni 

culturalment, per salvaguardar 
altres parts del país a tall d’illots 

comarcals lingüísticament 
homogenis en valencià.

i del Segura, i activitats com la Valencianada del Sud, 
que permet el treball en equip, el foment del valen-
cià entre els més joves i el coneixement de la realitat 
més pròxima i local combinat amb l’ús de les noves 
tecnologies i les xarxes socials.

Segon objectiu. La reivindicació identitària i lin-
güística de la valencianitat del sud

El Tempir, però, mai no ha circumscrit les seues acti-
vitats únicament al terme municipal d’Elx. Reforçar 
la identitat lingüística i cultural valenciana de l’antiga 
Governació d’Oriola, l’actual sud del sud del País 
Valencià, també ha estat un objectiu prioritari de l’en-
titat. De fet, aquest segon objectiu s’ha desenvolupat 
d’una manera paral·lela al primer tothora. La Junta 
Directiva sempre ha estat conscient que, com més 
s’enfortisca la llengua a Elx, també ho fa a la resta del 
sud, és a dir, a les terres del Vinalopó, i serà exemple 
per a Alacant i model de convivència lingüística per 
al Baix Segura. També pot ocórrer a l’inrevés, no ens 
enganyem. Si Elx no reïx en aquesta batalla, tampoc 
no ho farà la resta del sud, en una progressiva i lamen-
table desvalencianitació d’aquesta zona, com ja ocor-
regué històricament al Baix Segura.

Aquesta preocupació es va veure prompte ben reflec-
tida en la revista El Tempir, que va ser tot un referent 
en el món de les publicaci-
ons en català durant tota la 
dècada dels anys noranta i 
bona part de la primera del 
2000. Va acollir articles lin-
güístics, sociolingüístics i 
mediambientals, però també 
estudis centrats en la inte-
racció llengua-economia-de-
mografia al sud…, dels estu-
diosos més importants del 
moment i de futures promeses que hui s’han conver-
tit en referents de la societat valenciana. Més tard, 
l’elaboració del documentari Ser a la frontera Sud 
(2016), els cursos Llengua i Identitat al Sud (anuals 
des del 2016) o la campanya de promoció lingüís-
tica M’agrada el valencià (www.magradaelvalencia.
cat, vigent del 2013 ençà) han continuat complint eixe 
objectiu vertebrador de les terres del migjorn valen-
cià. De fet, el fotoreclam de M’agrada el valencià ha 
visitat, per una banda, tot el territori comprés entre 
el Pilar de la Forada —darrer poble costaner abans 
d’entrar en territori murcià— i Benidorm i, per una 
altra, ha viatjat entre Biar i Alacant, amb eixides pun-
tuals a la ciutat de València i pobles de l’Horta Nord 
com Museros. De fet, més de setanta centres educa-
tius, fires econòmiques o literàries, etc. han albergat 

aquesta campanya, especialment ben rebuda a la 
comarca del Baix Segura, a fi de lluitar contra els pre-
judicis lingüístics i cercar el compromís del jovent amb 
la llengua mitjançant les xarxes socials. Fins i tot les 
publicacions de mapes del domini lingüístic i decàlegs 
de drets lingüístics i prejudicis lingüístics han conso-
lidat en tota aquesta àrea la nostra tasca pedagògica 
i de reforç de l’autoestima tant dels valencianopar-
lants com dels neovalencianoparlants, obsedida com 
està l’Associació a cohesionar aquesta terra de con-
trastos lingüístics.

El món de l’oci tampoc no ha restat al marge en 
aquests dos primers objectius exposats. Cicles de 
cinema infantil en valencià amb l’entitat germana 
Xiquets d’Elx, així com també cicles de cinema d’autor 
a la fresca al barri del Raval d’Elx, han servit perquè, a 
posteriori, El Tempir n’organitzara d’altres en poblaci-
ons com Callosa del Segura (Baix Segura) o Monòver 
(Valls del Vinalopó).

Tercer objectiu. Vertebrar el país

Tanmateix, cal ressaltar que hi ha dos lemes de la 
campanya M’agrada el valencià que han provocat 
estranyesa o sorpresa, segons com es mire, entre 
els sectors més conscienciats nacionalment. «Som 
sud» i «Som valencians» són dos missatges que han 

volgut projectar un orgull 
de pertànyer al sud i alhora 
reivindicar la nostra condició 
de valencians davant aquells 
altres valencians que han 
posat i posen en dubte la 
nostra condició de ser-ho per 
desconeixement o moguts 
per prejudicis que ens fan 
aparèixer com un terri-
tori identitàriament tèrbol i 

lingüísticament castellanitzat per les distorsions que 
provoquen les ciutats d’Alacant i Elx —la primera en 
major mesura que la segona, però totes dues conjun-
tament— amb el Baix Segura. Davant aquest qüesti-
onament del «ser», El Tempir té com a tercer objec-
tiu que el sud ajude a articular el País Valencià. No 
aspirem a un país que ens vinga dissenyat i donat des 
del cap i casal. Aspirem que Elx i Alacant cooperen 
per estructurar el sud i que siguem models per a totes 
les terres que banyen el Vinalopó i el Segura; i alhora 
l’eix metropolità Elx-Alacant ha de servir de contrapès 
econòmic a la ciutat de València.

Així, doncs, desitgem vertebrar un territori de tu a tu. 
D’Elx amb Alacant. De l’eix Elx-Alacant amb València. 
No volem ser moneda de canvi de res, ni lingüísticament 
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ni culturalment, per salvaguardar altres parts del país 
a tall d’illots comarcals lingüísticament homogenis en 
valencià. Per això, El Tempir ha treballat durant aquesta 
última legislatura perquè les dues regidories de Cultura, 
l’alacantina i l’elxana, desenvoluparen una programa-
ció cultural conjunta com un primer pas que conduïra a 
poc a poc a superar l’autisme polític —quan no la indi-
ferència— i la desconfiança entre aquests dos muni-
cipis. Un exemple han estat els concerts de música 
que amb motiu del Nou d’Octubre s’han organitzat a 
les dues ciutats.

Aquesta vertebració també depèn de la desaparició 
de l’exempció de valencià als centres educatius dels 
territoris de parla castellana. El Tempir defensa públi-
cament la necessitat de posar fi a aquesta exempció, 
perquè ens desintegra col·lectivament (crea valencians 
de segona categoria) i ens condemna a una cooficialitat 
lingüística a doble velocitat: plena per al castellà i des-
penalitzadora sobre el paper per al valencià. De fet, un 
castellanoparlant té els drets lingüístics garantits a Elx, 
però no així un valencianoparlant a Torrevella o Villena.

A més a més, aquest anhel de vertebració també s’ha 
plasmat en altres dues vies d’actuació. La primera, la 
Junta Directiva ha projectat i difós el documentari Ser 
a la frontera sud en poblacions com Novelda, Relleu, 
València, Benicarló i Prada de Conflent per fer enten-
dre quina és la realitat migjornenca i desfer tòpics 
injustos. Acostar realitats i reconèixer-nos en els ele-
ments identitaris, gastronòmics, festius, culturals, eco-
nòmics i patrimonials és la millor manera d’impulsar 
un projecte que, en el cas d’El Tempir, passa per ser 
inclusiu i integrador, per comprendre i entendre l’altre, 
per respectar les singularitats lingüístiques de comar-
ques com el Baix Segura i per reservar per al valen-
cià el paper d’element de cohesió social i patrimonial 
dels qui no la tenen com a llengua materna o territo-
rial. Tant de bo es comprenguera que el Baix Segura 
ha de complir un paper de pont entre la cultura caste-
llanomurciana i la valencianocatalana a fi d’enderro-
car malfiances perverses.

En definitiva, El Tempir no ha deixat mai de participar 
en tots els debats i qüestions sociolingüístiques més 
candents de l’actualitat, com l’actual model educa-
tiu plurilingüe (que no comparteix), l’establiment d’un 
règim de competència lingüística que supere la con-
dició del bonhomiós mèrit en la futura llei de la funció 
pública i la recepció de TV3 i IB3 al País Valencià. Ho 
ha fet braç a braç amb la resta d’entitats més signifi-
catives del territori valencià i de tot el nostre domini lin-
güístic. No debades, una mostra més d’eixe desig de 
vertebració ve de lluny, quan El Tempir organitzà les 
IX Jornades de Nacionalisme Català a la Fi del Segle 

XX amb el patrocini de la Fundació Revista Catalunya 
i per iniciativa de Max Cahner a Elx l’any 1995.

El Tempir, entre la resiliència i el paper propositiu

Sens dubte, vint-i-cinc anys després de la creació d’El 
Tempir, ningú no pot negar que el gran mèrit d’aquesta 
entitat ha estat posar Elx i el sud en la centralitat del 
mapa valencià; això és, ha reclamat per a aquest ter-
ritori un tracte d’igualtat respecte a València i el reco-
neixement del paper de contrapès. En altres paraules, 
no hi pot haver cap projecte de viabilitat per al País 
Valencià que puga prescindir d’un territori tan singular 
com el sud, amb un tarannà ben particular de la con-
cepció de «ser valencià». No oblidem que aquesta sin-
gularitat rau entre altres motius en la creació de la his-
tòrica Governació d’Oriola dins el conjunt del Regne de 
València com a conseqüència de no poder-la adminis-
trar directament des del cap i casal.

La direcció d’El Tempir, com les activitats que ha dut a 
terme, han fluctuat sempre entre l’actitud de resiliència 
davant de polítiques autènticament valencianòfobes de 
la dreta —fins i tot aguditzades pel pes de la divisió pro-
vincial als extrems nord i sud del país— i l’exercici d’un 
paper propositiu a la recerca de noves solucions que 
impulsen l’ús social del valencià i el sentiment identitari 
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valencianista. El Tempir aposta perquè el poble valen-
cià siga reactiu, i per això ajuda a construir un autèn-
tic moviment civil radicalment democràtic. Aprofundir 
en la democràcia ens ha de dur no sols a una major 
equitat (justícia social) i igualtat lingüística —condici-
ons bàsiques per a garantir la viabilitat futura del valen-
cià—, sinó també a millorar les condicions educatives, 

laborals, mediambientals i de benestar social de tots 
els valencians. O això, o la història ens reservarà el 
paper de la subordinació, una subsidiarietat que ens 
menarà a la desaparició de la nostra personalitat com 
a poble. L’ara o mai fusterià continua hui radicalment 
molt més vigent que fa unes dècades. El Tempir ajuda 
a construir l’ara.

M I L I T À N C I A

Decàleg d’actituds contra els prejudicis lingüístics 
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