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D I E TA R I D ’ E L T E M P I R
31 de gener 1998: Reunió d’Escola
Valenciana-Federació d’Associacions
per la Llengua a Ondara (Marina Alta).
Hi assisteix Salvador Valero.
07 de febrer 1998: Acompanyem Lluís
i Xavier Flores d’Alacant pel camp d’Elx.
Tonet Gomis (98 anys) i Vicenta Bru
(89) d’Asprella els ensenyen com es
ballava, abans la guerra, el ball xafat,
com també cançons i versos. Una
setmana després assistim al soterrament

18 de febrer 1998: Pesentació a l’Aula
Cultural de la CAM, Glorieta, del llibre
Els sainets il·licitans de la Restauració
1874-1896 de Gabriel Sansano, Joan
Castaño i Esther Montesinos amb la
presència de Josep Lluís Sirera i Rafael
Navarro.
19 de febrer 1998: L’Ajuntament d’Elx
trenca relacions amb l’Institut Valencià
de la Joventut i els obliga a buscar un
nou local per a l’Espai Jove. Recordarem

28 de febrer 1998: Reunió d’Escola
Valenciana-Federació d’Associacions
per la Llengua a Sagunt (camp de
Morvedre). Hi assisteix Salvador Valero.
28 de febrer 1998: L’Horta Teatre i la
Dependent de València presenta al Gran
Teatre l’obra “Beatrius”.
02 de març 1998: Rebem el butlletí
Nogarà, des de Saragossa, escrit en aragonés. Citem: “Puestar que ixe estase o
primer trango ta fer posible que a luenga
nuestra siga bel día patrimonio de tot
Aragón, y que cualsiquier aragonesa o
aragonés pueda conoxer-la y fablar-la
libremén. Con iste oxetibo treballamos
tamién en nogarà, una azoziazión cultural surtida ta l’amostranza, esfensa y
promozión de l’aragonés.”
05 de març 1998: Entrevista amb
Jaume Sellés, responsable per CCOO de
Normalització Lingüística i Política
Cultural de l’Alacantí-Baix Vinalopó i
Baix Segura.

Excursió d’amics de Monòver, Crevillent i el Pinós a Elx (29-3-98)

de Vicenta a l’església de Sant Andreu,
a la Baia. Tota la contornada hi era. A
vegades, un hom s’admira que les persones anònimes facen que l’espai siga
ínfim. Tonet i Vicenta es coneixien des
de feia setanta-set anys.
11 de febrer 1998: Reunió Junta Directiva d’El Tempir amb tema únic “VI
Trobada d’Escoles Valencianes del Baix
Vinalopó-Baix Segura”, a Elx, el pròxim
26 d’abril.
17 de febrer 1998: Iniciem els contactes amb l’alcalde d’Elx i amb la
regidora d’Educació per tal de veure si
aconseguim crear més línies d’immersió
lingüística o línies en valencià a Elx. El
tema sembla aturat, un altre any, i no
s’hi veu una progressió institucional
malgrat la demanda creixent a Elx.

que aquells s’estimen més utilitzar Elche
o Elig a Elx. Tot siga per trencar la unitat
de la llengua catalana.
21 de febrer 1998: Lluís Llach actua al
Gran Teatre on presenta el seu últim
treball “Nu”. El teatre ple, de gom a
gom: dies abans no hi quedaven entrades. Recital intimista on unes quantes
dotzenes de veus ens afegim de cor.
Nodrida representació de Monòver i
algunes cares conegudes d’altres
poblacions veïnes. Després, anem al
Carnestoltes on el lliurament de premis
es fa en castellà. Què hi farem!
26 de febrer 1998: El Nostre Teatre
d’Asprella (camp d’Elx) presenta al
Gran Teatre els sainets “La constitució
en ma casa” i “La frescura de giner” sota
la direcció de Pere Mira Mira.

06 de març 1998: Apareix al dirari Información que tots els grups polítics de
Crevillent s’han posat d’acord per
catalanitzar el nom del municipi. Ens
n’alegrem i recordem com, el 1986, el
Partit Popular impedí que una moció en
aquest sentit prosperàs.
09 de març 1998: Apareix als diaris
Información i La Verdad, com també als
mitjans de comunicació audiovisuals, la
celebració de la VI Trobades d’Escoles
Valencianes del Baix Vinalopó-Baix
Segura.
10 de març 1998: Presentem sol·licitud
de subvencions a l’Ajuntament d’Elx i
a la Diputació Provincial d’Alacant.
11 de març 1998: Rebem, cada dos
mesos, la revista Per Noste-País
Gascons, bilingüe i que es publica a
Ortès per Miquel Grosclaude. Nosaltres
els fem el canvi i els enviem, debades
també, El Tempir. Records a una terra
germana.

abril - maig - juny 1998

12 de març 1998: Rebem una sol·licitud
de rebre El Tempir, des del Bar Jimmy,
d’Igualada (el Barcelonés).
13 de març 1998: La Societat
Andorrana de Ciències, des d’Andorra
la Vella, ens fa arribar una col·lecció de
les seues publicacions i ens ofereixen la
seua modesta aportació per a futures
col·laboracions. Recordem que Andorra
és l’únic país a les Nacions Unides on la
nostra llengua, el català, és la llengua
oficial de l’Estat.
14 de març 1998: Reunió d’Escola Valenciana- Federació d’Associacions per
la Llengua a Carcaixent. Hi assisteix
Joan-Carles Martí.
20 de març 1998: Entrevista de cinc
minuts a Joan–Carles Martí dintre el
programa de Xavier Rico, la Taquilla, a
TeleElx, que serà passat de nou durant
el cap de setmana. Es parla d’El Tempir
i de la situació de la llengua a Elx.
27 de març 1998: Assistim a les
Jornades de Sociolingüística a Alcoi.
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Professionals del País Valencià. Estudien
carreres molts diverses a la Universitat
de València i són alhora de comarques
diverses. Al matí visiten el Fondo d’ElxCrevillent. A migdia i fins a la vesprada
passegem per Elx i la seua història. A les
18.00 h, Gaspar Jaén els dóna una lliçó
magistral sobre Elx des d’una taula de la
terrassa del Restaurant del Parc Municipal. A continuació, de la mà d’una
delegació, amb Agustí Agulló al davant,
visiten el local del Casal Jaume I.
25 d’abril 1998: Manifestació pels
carrers de València convocada pel Bloc
i ACPV. Més de 30.000 persones. Grups
de feixistes, en conxorxa amb la policia,
provocaren incidents i provocacions
amb ferits.
25 d’abril 1998: Apareix al diari Información la següent notícia: “Una jornada
festiva reinvindica que se atienda la demanda social sobre el uso del valenciano.” El
Tempir, en aquesta entrevista, denuncia l’estancament de línies (no creixen)
i la situació del camp d’Elx.

L’assistència es calcula en 10.000 persones durant tota la matinada. Gran èxit.
Mai una trobada del sud valencià havia
acollit tanta assistència de públic. A la
nit actuació de Maria del Mar Bonet al
Gran Teatre.
29 d’abril 1998: Taula redona a la
Universitat d’Alacant (Aulari 1),
organitzat per l’Assemblea d’Estudiants
Nacionalistes. Hi parlen Ezequiel Castellanos d’El Punt-País Valencià, Joan
Carles Martí (El Tempir) i dos fanzines
en català que es fan des de la Universitat
d’Alacant. Més de cinquanta alumnes
des d’estudis molt diversos.
12 de maig 1998: Reunió de la Junta
Directiva. Fem balanç de la Trobada
d’Escola Valenciana i es decideix convocar Assemblea Anual per al setembre.
Es prega a tots aquells disposats a
treballar que s’hi posen en contacte ja
que la Junta Directiva reclama
renovació i ampliació.

28 de març 1998: Reunió d’Escola Valenciana a Carcaixent. Hi assisteix Salvador Valero. Reunions frenètiques amb
pares, mares, mestres, institucions des de
fa setmanes i fins al mateix dia de la
Trobada. Tota la Junta Directiva
s’implica en la coordinació.
29 de març 1998: Excursió a Elx d’un
grup d’amics i d’amigues. En total vint
adults i onze infants de Crevillent, el
Pinós, Elx i, el gruix, de Monòver. Visiten la Casa de la Festa i els Banys Àrabs.
Es dina a ca Alemany (casino de la
Baia). A la vesprada anem a Guardamar
del Segura on ens fem fotos davant el
monument a la llengua catalana.
VI Trobada d’Escoles Valencianes del Baix Vinalopó. Elx, 26-4-98

01 d’abril 1998: Reunió de la Junta
Directiva d’El Tempir.
04 d’abril 1998: Tribuna de Joan-Carles
Martí al diari Información. “De la terra
mítica” on fa una analogia entre la política lingüística i turística del govern
valencià.
04 d’abril 1998: Arriben a Elx una
vintena de joves de l’Associació de

26 d’abril 1998: Els periòdics Información i La Verdad publiquen la tribuna de
Tudi Torró “Bon dia i bona trobada”, en
la qual anima la gent a assistir a la VI
Trobada d’Escoles Valencianes que el
Tempir organitza al parc municipal d’Elx.
27 d’abril 1998: VI Trobada d’Escoles
Valencianes del Baix Vinalopó-Baix Segura al Parc Municipal d’Elx. Tots els
mitjans de comunicacio se’n fan ressò.

13 de maig 1998: Assistim a la Rambla
d’Alacant, Fundació Bancaixa, a la
presentació de la revista Migjorn. Aquest
número 3 interessantíssim, analitza les
terres valencianes incorporades per Jaume
II a l’antic Regne de València el 1296. La
col·laboració entre les terres del Vinalopó
i de l’Alacantí és imprescindible.
15 de maig 1998: Inauguració del Casal Jaume I al carrer Sant Jordi, canto-
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nada Porta d’Oriola. Hi parlen Antoni
Amorós (regidor de Cultura i Festes),
Maite Coves (presidenta de l’Institut
d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó),
Joan-Carles Martí (president d’El
Tempir) i Eliseu Climent (secretari general Acció Cultural del País Valencià).
Presenta l’acte Jordi Vayà (ACPV). El
local ple, de gom a gom, amb vora cinccentes persones. Veiem cares de
Monòver, d’Alacant, de Santa Pola, de
Crevillent i de Xàbia.
16 de maig 1998: Reunió Escola Valenciana a l’Alfàs del Pi (Marina Baixa).
Hi assisteixen Joan-Carles Martí i Lídia
Martínez.

Moderador: Joan-Carles Martí. Hi
assisteixen unes quaranta persones.
08 de juny 1998: Enric Valor és investit
Doctor Honoris Causa per la Universitat
de les Illes Balears. A causa de la salut
precària del jove Enric, a punt de
complir-ne 87, l’acte es fa a València.
El Tempir envia una adhesió. L’Ajuntament d’Elx una altra. (vegeu, pàg. 27)
11 de juny 1998: Presentació del llibre
El Parlar d’Elx: un estudi d’aproximació,
a la Sala del Consell de l’Ajuntament
d’Elx. El Tempir envia comunicacions a
tots els afiliats. Hi assisteixen més de 70

ciana-Federació d’Associacions per la
llengua per a lliurar el document “Una
llengua, Cent Propostes” al president de
la Generalitat o en el seu defecte al Registre General. La premsa se’n fa ressò.
Gran èxit de públic.
19 de juny 1998: L’Ajuntament d’Elx
abandona l’acte de lliurament de
banderes blaves atorgades a les platges de
l’Altet i de les Pesqueres- el Rebollo. La
Direcció Generalitat de Qualitat Medi
Ambiental, en mans d’Unió Valenciana, utilitza la forma Elig al mapa del País
Valencià que hi ha a l’entrada de l’acte.
La regidora de Foment i Turisme, Àngels
Candela, ordena al tècnic de turisme que
abandone l’acte de forma fulminant en
senyal de protesta per la no utilització
de la forma oficial Elx.
19 de juny 1998: Assistim, a la Casa
de Cultura de Monòver, a la preestrena
de l’obra del Grup Palera, sobre versos
de Miquel Martí i Pol, “Fàbrica”. Açò
és un treball seriós, propi d’un país normal. Açò és el país que somiem.

I Volta amb carro al camp d’Elx. La Baia. (Foto cedida por La Verdad) 20-6-98

18 de maig 1998: Apareix al diari
AVUI, l’anunci sobre el cas de Nicolau
Rodríguez, jove d’Elx inculpat pels
incidents en la manifestació d’Acció
Cultural del País Valencià a València el
1997. Signen diverses associacions de
tots els Països Catalans. Diverses d’Elx,
entre aquestes, El Tempir. Colau quedarà
en llibertat, arribant-se a un acord abans
de la celebració del judici a València.
21 de maig 1998: Reunió a les 17.30 h
de la Comissió Municipal de Normalització Lingüística.
05 de juny 1998: Conferència al Casal
Jaume I sobre el Consell Valencià de
Cultura i el dictamen sobre la llengua.
Hi parlen Vicent Alvàrez i Josep Teodoro.

persones a la Sala. Diego Macià presenta
el llibre, en bon català, i Jordi Colomina
en fa la introducció. Gran èxit de l’autor
Carles Segura, que signa llibres com si
d’un autèntic best seller es tractés.
13 de juny 1998: Reunió Escola Valenciana a València. Hi enviem les
signatures i el rotllo amb els ninotets.

22 de juny 1998: Enviem carta a
Mn. Victorio Oliver, bisbe d’OriolaAlacant en la qual li manifestem la
nostra preocupació perquè les escoles
catòliques no introdueixen a Elx,
línies en valencià. Enviem còpia a
les Jesuïtines, Salesians, Carmelitanes i Aitana. Enviem, a més,
còpia al Vicari.
J.C.M.

Centre d’estudis

EL LLAPIS
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15 de juny 1998: El Tempir comunica
que hi ha faltes d’accentuació en algunes
de les noves plaques en català que s’han
posat als carrers d’Elx. L’Ajuntament
pren bona nota i ens comunica que seran
retirades i canviades.
18 de juny 1998: Acte al Palau de la
Generalitat convocat per Escola Valen-
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