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En política, so-
vint, es troben
a faltar as-
sumpcions de
culpabilitat.
Per això sor-
prèn quan algú

se salta la norma i admet errors.
Són paraules de José Blanco,
exministre de Foment i home
fort de José Luis Rodríguez Za-
patero quan els dos remenaven
les cireres al PSOE: “Hi va haver
una planificació abusiva i hem
anat més enllà de les nostres pos-
sibilitats en l’extensió de la xarxa
d’alta velocitat. Amb el TAV, tots
vam planificar més per la pressió
del localisme que per un criteri
racional. En època de vaques
grasses, aquesta pressió local va
ser del tot exagerada”.

Aquesta confessió és el hit més
sonor de La gran bacanal, escrit
a quatre mans entre Pere Macias,
número dos de CiU al Congrés i
encarregat d’infraestructures del
seu grup parlamentari, i la perio-
dista Gemma Aguilera. Els dos
autors repassen la planificació
d’infraestructures espanyoles
dels últims anys i emeten conclu-
sions sagnants. Per exemple: els
territoris d’on provenen els mi-
nistres de Foment sempre són
clarament beneficiats en matèria
d’inversions. Així va passar a As-
túries –quan al càrrec hi havia
Francisco Álvarez Cascos–, a An-
dalusia –quan manava la inefable
Magdalena, Maleni, Álvarez– i a
Galícia –en època del confessor
Blanco–. La conclusió és sempre
la mateixa: el criteri electoral pre-
val sobre el rendiment econòmic.

Aquesta sentència és fàcil-
ment aplicable a l’aeroport de
Castelló –estàtua oxidada de
Carlos Fabra inclosa– i a l’estació
de TAV de Los Pedroches, a An-
dalusia, que ni tan sols consta als
registres legals de Renfe. Una es-
tació que, per entrar en funciona-
ment, encara necessita que se li
instal·li un dipòsit d’aigua.

Electoralisme contra rendibi-
litat, en definitiva. Els autors di-
buixen l’alta velocitat ferroviària
com la més mal aprofitada de tot
Europa. Una bacanal convertida
en bombolla –aeroports, compa-
nyies aèries, trens, ports de pri-
mera amb accessos de tercera–
que llasten els comptes públics
d’un estat entestat a ser radial.

I després encara hi ha qui es
qüestiona per què Espanya està a
punt d’haver de demanar un res-
cat econòmic en tota regla.✒

Els valencians
necessitem ressi-
tuar cada cert
temps el nostre
propi debat naci-
onal, que és molt
més complex i

amb moltes més derivades que l’es-
trictament català-principatí. En el
nostre cas, els vèrtexs del triangle
format pel que vam ser, el que hau-
ríem de ser i el que som no dibuixen
mai un equilàter harmònic, sinó tot
el contrari. El mig segle de Nosal-
tres, els valencians ha produït una
extensa literatura acadèmica sobre
Joan Fuster i el seu pensament, pe-
rò faltava encara el llibre per al lec-
tor no especialitzat que vol saber
quin ha estat l’impacte real de les
tesis fusterianes al País Valencià,
quin balanç en podem fer i quines
perspectives de futur s’obren tam-
bé per al conjunt dels Països Cata-
lans. El periodista Vicent Sanchis

País Valencià 50 dF
(després de Fuster)

(València, 1961) s’ha atrevit a res-
pondre a totes aquestes preguntes
delicades a Valencians, encara
(Proa), en un exercici d’honestedat
intel·lectual impecable i amb un
propòsit gens dissimulat de posar
ordre en el guirigall del (pan)cata-
lanisme amb l’autoritat moral que
atorga haver estat a peu de trinxera
des dels temps foscos de la Batalla
de València.

El preu a pagar, però, és admetre
algunes veritats molestes per als
que han militat de manera fervent
en el fusterianisme i en la creença
que els valencians són catalans a
tots els efectes i la seva nació els Pa-
ïsos Catalans. “La societat valenci-
ana no es podia decantar majorità-
riament per una opció nacional tan
radical. No calia ser un gran analis-
ta per entendre-ho”, escriu Sanchis
amb un deix d’amargor. El periodis-
ta lloa la solvència intel·lectual de
l’esmena a la totalitat al fusterianis-

me que va suposar l’obra de Joan
Francesc Mira del 1997 La nació
dels valencians, on estableix que el
País Valencià és una nació política
i redueix l’abast dels Països Cata-
lans a la dimensió etnolingüística.

A partir d’aquí, però, Sanchis fa
una crida a unir esforços (que vol dir
superar l’hostilitat entre grupets i
faccions) i a dissenyar una estratè-
gia realista de supervivència naci-
onal. “El nacionalisme valencià ha
de traçar un programa de mínims
–de mínims socials– en tots els àm-
bits i ha de començar a actuar com
un lobi ambiciós, inquiet i tens”.
Perquè si bé Fuster va fracassar en
el pols per l’hegemonia (ell i els seus
van subestimar la potència de l’ene-
mic), va aconseguir crear prou anti-
cossos perquè avui hi hagi al País
Valencià una minoria en condicions
de plantar cara i evitar l’assimilació
castellano-espanyola. “El valenci-
anisme social potser no serà mai
majoritari al País Valencià, però té
en les seues mans la possibilitat de
no deixar d’existir. D’impedir un
procés de liquidació total”.

Cal remarcar, però, que Valenci-
ans, encara és molt més que aques-
ta part propositiva, important per
qui és i què representa Vicent San-
chis, però que potser no és la que es
llegeix amb més interès. El nucli del
llibre és el diagnòstic i el recorregut
històric, el com hem arribat fins
aquí, i és aquí on descobrim un au-
tor que, més enllà de la ploma àgil i
incisiva que l’ha caracteritzat en la
seva producció periodística, és ca-
paç de combinar-la amb el rigor aca-
dèmic i la distància intel·lectual de
qui vol acostar-se a la veritat. L’ob-
jectiu últim del periodisme.

Sanchis és un apassionat del seu
país. Un home que no ha renunciat
a les seves arrels i ha exercit de va-
lencià a Catalunya plenament cons-
cient de la “incomoditat” que podia
provocar en segons quins cercles. El
llibre, doncs, és producte d’aques-
ta passió. El que el fa valuós, però, és
el mèrit d’haver aconseguit el punt
just entre l’exposició documental,
una prosa exquisida i la intenció
programàtica. Fa tot l’efecte que,
com li va passar a Fuster amb Nos-
altres, els valencians, Sanchis ha es-
crit el llibre que a ell li hauria agra-
dat llegir.✒

Poques novel·les
hi deu haver com
Passi-ho bé, se-
nyor Chips que
expressin tan bé
el que es deia
“l’essència angle-

sa”: una barreja de bones maneres,
nostàlgia, impertorbabilitat, decèn-
cia i infrangible fe que Anglaterra
“sempre triomfaria”. James Hilton,
nascut el 1900 a Leigh, al nord del
país, ja havia aconseguit un èxit
aclaparador amb Horitzons perduts,
un retrat del mític Shangri-la, una
societat utòpica a les muntanyes del
Tibet. La novel·la que ens ocupa va
ser un encàrrec de la revista British
Weekly, i amb el personatge prota-
gonista, Hilton va voler retre home-
natge al seu pare, que havia estat di-
rector d’una escola a Walthamstow.

Una vida mediocre i exemplar
Partint de la figura del professor
Chipping, un personatge mediocre
que de jove s’adona de les limitaci-
ons com a docent i decideix que no
pot aspirar a res millor que Brooke-
field, basteix un retrat personal que
és també un mirall de tota una èpo-
ca: l’Anglaterra d’abans de la Prime-
ra Guerra Mundial, un món on el
déu del progrés i la competitivitat
encara no havia arribat (i quan ho fa,
el mateix senyor Chips l’expulsa
com si fos un dimoni), on la vida
transcorria amable i pacífica, sen-
se ensurts, i on la gent encarava el
seu futur sabent que al final sempre
l’esperava una jubilació amb xec, es-
criptori i rellotge d’or. Durant molts
anys el senyor Chips serà només un
professor amable i pintoresc; conei-
xerà l’amor, però aquest no serà el
seu destí; serà transgressor, però

d’una manera molt britànica, i al fi-
nal, un cop ja retirat, haurà d’en-
frontar-se a una coda inesperada, un
conflicte bèl·lic que a ulls del seus
alumnes i col·legues l’elevarà a la ca-
tegoria de mite.

Passi-ho bé, senyor Chips (per
desgràcia, un títol molt poc evoca-
dor de l’original: ¿tant costava po-
sar-li Adéu, Mr. Chips?) és una
d’aquestes novel·les gairebé escrites
en sordina, sense aixecar la veu, en
què l’atmosfera és tan important
com l’acció, i en què els sentiments
estan tan continguts que amb molt
poc aconsegueix emocionar. I es lle-
geix, literalment, d’una tirada. I
quan l’acabes et sents confortat, i
una mica més optimista, perquè
t’adones que hi va haver moments
a la història quan la gent encara es
podia guanyar la dignitat.✒
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