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Martí Domínguez, 
paraula, llengua, terra

«No s’és bord per naixença, s’és
bord si es balafia l’heretat patrimoni».
Aquest és un dels aforismes que ens ha
deixat un homenot valencià del segle
XX: Martí Domínguez i Barberà. El
passat mes de juny es va acomplir el
centenari del seu naixement, una data
que cal aprofitar per no balafiar el
patrimoni que ens va deixar i recordar
la seua desaforada passió per la
paraula i per la nostra terra. 

Martí Domínguez va nàixer el 21 de
juny de 1908 a Algemesí (Ribera Alta)
al si d’una família de la classe benes-
tant, un fet que li va permetre rebre una
educació acurada. Quan va acabar el
batxillerat, ingressà a la Universitat de
València per estudiar Dret. Després de
llicenciar-se, se’n va anar a Madrid,
amb la intenció de fer de notari, però
la passió pel periodisme el va seduir.
Durant més de cinquanta anys va publi-
car articles en diaris i revistes valencia-
nes i de la resta de l’Estat espanyol
com: ABC, La Vanguardia, El Español,
El Alcázar, Las Provincias, Levante, La
Hoja del Lunes i Diario de Valencia,
entre d’altres. A les redaccions dels dia-
ris va desenvolupar tota la seua carre-
ra professional ocupant tots els espais
possibles: des de col·laborador fins a
director del diari més influent de la
premsa valenciana de la seua època:
Las Provincias.

La rellevància de la seua producció
periodística és evident, però no cal
oblidar que va conrear amb èxit altres
gèneres com l’assaig, la narrativa, la
poesia i el teatre. Aquesta completa
trajectòria literària es va iniciar en la
poesia, originàriament en castellà. De
fet, l’any 1928 publicava el seu primer
llibre, Versos de Juventud. Tot i que la
creació poètica de Martí Domínguez
no va ser massa prolífica, l’any 1955
va rebre els Jocs Florals de València, el
premi més important de l’època, amb
el poema Arbres, una composició
dedicada a Teodor Llorente, en què fa
una reivindicació de la nostra llengua.

En el gènere teatral Martí Domín-
guez va posar més constància. L’em-
penta per dignificar la dramatúrgia en

valencià i els seus esforços van impul-
sar la renovació del gènere en la nos-
tra llengua. En total, en va escriure
catorze peces, vuit en castellà i sis en
valencià. La primera peça va ser Les
Malaenes, una comèdia dramàtica
que es va estrenar als anys 40, i des-
prés de publicar-ne algunes en cas-
tellà, va tornar a escriure en la seua
llengua obres teatrals com No n’eren
10?, El miracle dels miracles i Els cig-
nes fora de l’aigua.

Un altre dels gèneres on Martí
Domínguez va aconseguir molt d’èxit
va ser l’assaig, principalment amb la
publicació d’obres de caràcter divulga-
dor sobre l’entorn i la personalitat dels
valencians. El primer llibre d’aquestes
característiques va ser Alma y tierra de
València (1941). Es tracta d’una visió
regionalista del poble valencià que va
marcar un punt d’inflexió en la nostra
història recent, ja que, com apunta el
mateix Joan Fuster, «inaugurava un
camí», perquè per primera vegada un
intel·lectual que en aquell moment es
trobava ideològicament pròxim a les
autoritats franquistes s’atrevia a
reconèixer públicament l’existència
d’un «fet diferencial dels valencians».

Altres obres amb aquest caràcter van
ser: Caminos de Portugal (1944); Don
Jaime el conquistador, primer césar his-
pánico (1945); Valencia (1953); El
santo de los niños (1949); El tradicio-
nalismo de un republicano (1962), tres
volums al voltant de l’obra i el pensa-
ment de Vicent Blasco Ibáñez, Els nos-
tres menjars (1978) i Els Borja (1985).

I, finalment, l’obra narrativa que, tot
i no ser molt extensa, ocupa un espai
destacat dins la nostra literatura. L’any
1972 va publicar la novel·la Els Horts,
una de les aportacions més dignes
escrites en valencià dins el panorama
literari dels primers anys 70 del segle
XX. L’altra obra que va escriure va ser
L’ullal, una crònica d’infantesa d’una
gran riquesa lèxica.

A banda d’aquesta completa obra
escrita, el mestratge de Martí Domín-
guez també es va reflectir en l’art de
l’oratòria, on sabia guanyar-se als
auditoris amb el poder de la paraula. I
va ser precisament en una intervenció
pública on es va produir un dels fets
més importants de la seua biografia.
L’any 1958 va pronunciar al Teatre
Principal de València el discurs de pro-
clamació de la fallera major. Havien
passat cinc mesos de la riuada d’octu-
bre de 1957, i l’escriptor d’Algemesí
es va «atrevir» a defensar davant les
autoritats franquistes la identitat dels
valencians amb la coneguda frase:
«Cuando enmudecen los hombres...
¡Hablan las piedras!». Aquesta gosa-
dia li va costar  el càrrec de director de
Las Provincias. El compromís de Martí
Domínguez amb la defensa de la iden-
titat dels valencians li van suposar un
càstig i un premi. El càstig va ser la
defenestració per part de les autoritats
franquistes de la vida laboral i social.
Però, el premi ha sigut millor ja que
una gran part dels valencians l’hem
convertit en un «model» a seguir.

El 1984, quan tenia mig llibre de
L’ullal preparat per a impremta, Martí
Domínguez Barberà morí a València el
10 d’agost, als 76 anys. 
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