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Joan-Carles Martí i Casanova 

Currículum resumit: 

 

Marsella (Occitània) 17.09.1958. Fill d’elxà i oriolana casats a Elx i emigrats 

amb tres fills l’any 1956. Tornaren a Elx, el Nadal de 1972. Per tant, visc a Elx 

des dels 14 anys 

Estic casat amb dos fills. Ma muller és de la Baia (Camp d’Elx). Tinc un fill i una 

filla i la nostra llengua familiar és el valencià. 

Vaig començar a treballar en una fàbrica de sabates el dia 11 de gener de 1973 

com a ‘figurador’ o aprenent de tallador. 

Als pocs mesos vaig passar a treballar en un Departament d’Exportació pel 

meu coneixement de l’anglès i el francès en Calzados El Quitjote. Als18 anys ja 

era Cap d’Exportació de Calzados Delfín i en tornar del servei militar, als 21 

anys vaig ser Cap d’Exportació de Gabino Sanz e Hijos entre altres empreses. 

Sóc un gran coneixedor del calçat i indústries afins. He viatjat per tot Europa –

primer en el sector del calçat (12 anys) i 28 anys amb el sector turístic (fins al 

2014 quan escric). Als 27 anys vaig passar a treballar en el sector turístic fins a 

l’actualitat. 

He estudiat sempre de tardet i de nit ja que sóc fill de família nombrosa (el que 

fa 4 de 6) i havia de treballar i estudiar alhora. Vaig estudiar el batxillerat a les 

Graduades i a l’Institut de Carrús (classes nocturnes) els anys 1970. Els any 

1980 em vaig diplomar en Turisme i els anys 1990 em vaig llicenciar en 

traducció i interpretació (especial anglès i francès des del català i el castellà) a 

la Universitat d’Alacant. 

L’any 1986 vaig aprovar oposicions d’Informador Turístic a l’Ajuntament d’Elx i 

vaig aprovar oposicions de Tècnic Municipal de Turisme l’any 1993. Fins el 

2007 vaig ser Cap de Promoció Turístic de l’Ajuntament d’Elx. En total 22 anys 

de tècnic de turisme a Elx. Un  dels meus llibres: ‘Des del Rovellet de l’Ou 

d’Elx’ són articles dedicats a la història i la valencianitat pregona d’Elx i 

comarca. 

Des del 2007 sóc el Cap Tècnic Superior de Turisme de l’Ajuntament de 

Guardamar: per oposició. Sóc un dels tècnics de turisme més coneguts del 
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País Valencià per la  meua activitat, classes, articles i coneixement d’aquest 

sector estratègic. 

Em vaig vincular al nacionalisme valencià d’esquerres d’arrel fusteriana l’any 

1976. Entre 1977-1983 vaig donar classes de valencià per adults a grups 

mixtos de valencianoparlants i castellanoparlants. 

Vaig ser membre fundador de la Unitat del Poble Valencià l’any 1982. Vaig 

convocar la primera reunió al Marfil. 

Sóc militant del BLOC i vaig ser cap de llista al Senat per la circumscripció 

d’Alacant l’any 2000. Vaig anar en llistes municipals del BLOC durant els anys 

90-00 

Activista per la llengua catalana des de 1975 als 16 anys. Vaig ser el president 

fundador de l’associació cívica per la llengua El Tempir d’Elx entre 1993-2008 

(15 anys). 

Vaig ser el president fundador de la Federació d’Organitzacions de Llengua 

Catalana (FOLC) els anys 2005-2007 amb seu a Tortosa i Barcelona.  Sóc 

membre assessor de la revista Llengua Nacional de Barcelona. 

L’any 2014 vaig ser un dels tres finalistes al prestigiós premi Martí Gasull –a 

Barcelona – sobre la trajectòria en defensa de la llengua catalana: en el meu 

cas a Elx i a l’Extrem Sud del País Valencià. 

Novel·lista, poeta i articulista en llengua catalana. He publicat  4 llibres en 

català: 

1. La transmissió de la llengua catalana al País Valencià: anàlisi dels 

censos lingüístics de 1986 a 2001 (El Tempir, Elx, 2003) 

2. L’ús interpersonal del català entre el professorat d’Elx-Vinalopó i de 

l’Alacantí el curs 2008-2009 (Rambla del Vinalopó, I, El Tempir, 2010).  

3. Des del Rovellet de l’ou d’Elx, (Editorial Voliana, Argentona, 2011).  

4. Els països del tallamar (Documenta Balear, Palma setembre 2013) és la 

seua primera novel•la i ha obtingut un gran èxit entre la crítica 

especialitzada de llengua catalana. 

 

Elx, 10 de desembre de 2014   

 


