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L’euroregió
de l’Arc Mediterrani
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Josep Vicent Boira, Euram
2010: la via europea. Premi
Octubre d’assaig. Tres i

Quatre. València, 2002.

L’
any 1962 Joan
Fuster publicava
Nosaltres, els valen-
cians, la seva més
reconeguda refle-

xió sobre la particularitat va-
lenciana. El llibre de Fuster,
que ha marcat el debat polític
valencià de les darreres dèca-
des, encaixava en la línia cul-
turalista que ha definit du-
rant anys el debat nacional
tant a Catalunya com al País
Valencià, però que mica en
mica ha anat sent comple-
mentat per una renovada
consideració que prima la re-
alitat socioeconòmica per so-
bre dels elements culturals i
lingüístics. És la línia de pen-
sament que defineix el llibre
amb què Josep Vicent Boira va
guanyar el premi d’assaig Jo-
an Fuster en la 31 edició dels
Premis Octubre. Euram 2010: la
via europea és una reflexió
bastida des de la perspectiva
de la geografia regional sobre
la necessitat de definir un
nou plantejament polític i
econòmic per afrontar els

nous reptes del segle XXI. De
fet, el camí emprès per Boira
no és nou, sinó que té un llu-
nyà precedent en la figura de
Romà Perpinyà Grau, l’eco-
nomista reusenc assentat a
València que en els anys
trenta argumentava, a redós
de la proposta europeista
d’Aristide Briand, sobre els
beneficis d’una cooperació
regional entre catalans i va-
lencians.

RECONSTRUCCIÓ EUROPEA
Fa deu anys Rafael L. Ninyoles
ja plantejava (El País Valencià a
l’eix mediterrani, L’Eixam,
1992) la vertebració d’un es-
pai comú dins l’arc mediter-
rani nord-occidental en el
marc del projecte de recons-
trucció europea. Boira reprèn
i actualitza l’anàlisi de Ni-
nyoles en el context de la
globalització que, com sub-
ratlla l’autor d’Euram 2010, ha
desideologitzat les relacions
entre regions i territoris a es-
cala continental. Sense
menystenir els elements cul-
turals i lingüístics, Josep Vi-
cent Boira opta per una anà-
lisi racional de la realitat so-
cioeconòmica dels nostres
països, a partir de la qual de-
limita quines han de ser les
relacions que han de mante-
nir el País Valencià, Catalu-
nya i les Illes Balears en el se-

gle XXI. Els nostres països
constitueixen, en opinió de
l’assagista valencià, el nucli
dur d’una dinàmica eurore-
gió mediterrània amb pro-
longacions cap a Andorra i
Aragó i també cap a la Cata-
lunya Nord i el Llenguadoc.
En la seva anàlisi, Boira no es
limita a assenyalar els aspec-
tes compartits i complemen-
taris entre uns i altres, sinó
que especifica els múltiples
elements de competència en-
tre els nostres països. Preci-
sament, substituir una esgo-
tadora competència en certs
sectors estratègics de les nos-
tres economies per una nova
cultura de la col·laboració és
un dels eixos amb què l’autor
valencià proposa afrontar els
reptes de la globalització.

Boira repassa els errors co-
mesos per valencians i cata-
lans i precisa els interessos
dels balears abans de definir el
seu model d’euroregió medi-
terrània. Dels valencians ex-
plica que tenen una concepció
poc actualitzada d’allò que és
i representa el seu país. Una
percepció, en síntesi, que no
és conscient de la reestructu-
ració de les velles jerarquies
que, d’altra banda, el model
autonòmic no ha fet més que
reforçar. Per contra, explica
Boira, l’interès dels valencians
passa per promoure les col·la-

boracions horitzontals amb
les regions veïnes fins a defi-
nir una xarxa polièdrica que
permeti maximitzar les siner-
gies de l’euroregió a la qual
pertanyen. Respecte a Catalu-
nya, Boira constata l’absència
de reflexions sobre allò que
hauria de ser la política exte-
rior de Catalunya i el seu en-
caix en la geografia regional
europea. Catalunya hauria
d’abandonar, explica l’assa-
gista, el bilateralisme amb què

ha definit les seves relacions
amb Espanya per un multila-
teralisme cooperatiu que li
permetria participar en una
potent regió euromediterrà-
nia i incrementar la seva ca-
pacitat de fer front als proble-
mes regionals i internacio-
nals. Finalment, Boira subrat-
lla la necessitat d’ancorar les
illes Balears a un territori més
ample que compensi els dèfi-
cits derivats de la insularitat.

RENOVAR ELS ESQUEMES
Josep Vicent Boira proposa re-
novar els nostres esquemes
d’interpretació de la realitat
econòmica i definir un nou
concepte de territorialitat de
base regional on desenvolupar
les idees de descentralització i
subsidiarietat, tot seguint els
exemples de cooperació entre
Estats i regions transfrontere-
res impulsada des de la Unió
Europea. El seu fonament és la
cooperació en la competència
i el policentrisme en malla i
respon a una filosofia funcio-
nalista que situa els proble-
mes materials en primer ter-
me. El regionalisme regional
de Boira advoca, ni més ni
menys, per superar el temps
de les fronteres autonòmiques
impenetrables, la delimitació
precisa de funcions i la jerar-
quia clàssica respecte a Ma-
drid. També per respondre a la
combinació de localisme dife-
renciat i centralisme renovat
que poc a poc estrangula la
vitalitat econòmica dels nos-
tres països. En definitiva, Jo-
sep Vicent Boira ha formulat a
Euram 2010 una oportuna i in-
tel·ligent proposta que hauria
de servir per fonamentar una
àmplia reflexió sobre els be-
neficis d’una dinàmica associ-
ada i cooperativa que permeti
als nostres països tenir un pa-
per actiu en el procés de

mundialització.

Vitalitat poètica
P O E S I A

J O R D I C A R R I O N

Francesc Josep Vélez, Cants
d’Esblada. Premi Maria Mercè
Marçal 2002. Pagès Editors.

Lleida, 2002.

Diversos autors, Poeti catalani
a Torino. Traducció de
Francesco Ardolino.

Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2002.

N
o tinc gens clar que
els premis ajudin a
la creació poètica.
Especialment els
premis que estan

donats abans d’hora i els pre-
mis que són publicats per edi-
torials que només volen em-
butxacar-se els diners que l’a-
juntament de torn estigui dis-
posat a donar. La vitalitat de la
poesia depèn molt més de la
dedicació personal, de l’entre-
ga, del rigor, de l’autoexigèn-
cia, de les hores, del talent na-
tural i del treballat. Però, mal-
grat tot, els guardons tenen la
seva funció dins de l’engranat-
ge cultural, com motivar i, so-
bretot, seleccionar. En el fons,
la carrera literària és el trànsit
des de l’anonimat fins a l’esfe-
ra pública; i ja que les editori-

als i els seus lectors professio-
nals han perdut el seu deure
de triar i d’arriscar-se, al ma-
teix temps que els crítics dels
suplements culturals hem
perdut l’oremus, qualsevol fil-
tre que es vulgui afegir als pocs
que encara s’aguanten són
benvinguts.

SENSACIÓ D’INCOMODITAT
Aquest diagnòstic, sincera-
ment, no em sembla pessimis-
ta, sinó realista. Tradueix una
sensació d’incomoditat davant
el moment actual que fàcil-
ment podria desembocar en
una ressenya destralera que
aprofités el context per carre-
gar-se en quatre línies els dos
llibres de què parlem. Poeti ca-
talani a Torino reuneix un gra-
pat d’autors massa habituals
de les antologies (Hèctor Bofill,
Enric Casasses, David Castillo,
Narcís Comadira, Valentí Gó-
mez i Oliver, Miquel de Palol i
Susanna Rafart)... I Cants d’Es-
blada és l’obra primerenca
d’un poeta que encara ha de
trobar la seva veu.

Però resulta que no és funció
de la poesia ni de la crítica
afegir-se al desgavell general.
Separar-les de la indústria –i
dels seus mecanismes reducci-
onistes i publicitaris– seria un
dels objectius fonamentals de
la gent implicada. Malgrat que,
com ha escrit Manuel Guerrero
al pròleg de la seva pertinent
antologia Sense contemplacions:
“A la fi de segle la societat ca-
talana es desentén de la pa-
raula poètica crítica”, com ell
mateix afegeix: “Calen noves
poètiques plurals i singulars”.
Des d’aquesta òptica de plura-
litat, la tria del professor Fran-
cesco Ardolino –que està fent
una feina important com a
pont entre la cultura italiana i
la nostra– és encertada, per-
què dibuixa un panorama ge-
neral de la producció de poesia
en català, de generacions di-
verses, tot i que la perspectiva
de gènere no hi sigui present
del tot (tampoc no hi era, tot
sigui dit, al volum de Guerrero).
Un panorama en què no hi ha
cap peça que no se situï en un

nivell notable. Requisit indis-
pensable de tot ambaixador.

Des de l’altra òptica, la de la
singularitat, s’ha d’enfocar el
peculiar camí que inicia Fran-
cesc Josep Vélez amb Cants
d’Esblada. El d’una poesia de
tarannà filosòfic (“En el desert
emergeix la paraula / en el de-
sert esclata la paraula / parau-
la”), potser encara excessiva-
ment protegida per les refe-
rències explícites a la mitolo-
gia i als referents culturals –en
aquest sentit recorda la d’un
jove Gimferrer i la d’altres po-
etes de la seva generació que
van conrear un nou cultera-
nisme–. Una poesia que troba
en la seva relació amb el viatge
la font més interessant, alhora
que il·luminacions bellíssimes
en les arts plàstiques: “Els pin-
tors en farien del miracle /
presència”, però que el lector
rep massa sovint com un en-
cadenament de versos incons-
cients, encara no elaborats del
tot per una consciència poètica
que ha de perseguir el rigor i
l’autoanàlisi.


