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Joan Fuster, autor de ‘Nosaltres els valencians’

La gran pedra de toc
A S S A I G

L L U Í S A L P E R A

Xavier Ferré i Trill, Abans i després de
‘Nosaltres els valencians’. Curial.

Barcelona, 2003.

E
stic convençut que ni el ma-
teix Joan Fuster s’imaginava
en el moment de redactar
Nosaltres els valencians l’im-
pacte i la trascendència que

el seu assaig havia de tenir entre els
seus conciutadans, especialment els
joves universitaris d’aleshores. Segu-
rament l’aposta en les seues prefe-
rències anava per algun altre assaig
de més fusta o de més originalitat
ideològica. Mai ho sabrem!

El cas és que un estudiós català del
nord, Xavier Ferré i Trill, enamorat
de la problemàtica del País Valencià,
sí que se n’ha adonat que hi hauria
d’haver un abans i un després de
Nosaltres els valencians. I així, l’autor
reusenc sembla haver dedicat gran
part del seu temps d’investigació a
escorcollar la pràctica política valen-
cianista al llarg dels anys 50 i 60 i a
perfilar una mena de retrat sociològic
i polític dels nacionalistes del Rat
Penat i de la Universitat de València.

Hauré de confessar, per la meua
banda, que vaig ser testimoni un tant
d’excepció perquè, sense arribar a
militar en cap partit, vaig viure de
ben prop el valencianisme cultural
durant un període de cinc anys a Va-
lència (des del 1960 fins al 1964) i,
així, vaig veure créixer les xarxes so-
cials, culturals i polítiques (clandes-

tines, és clar) que anaven ordint
l’entramat del País Valencià.

Institucions, personatges, trames,
idees, aplecs i, sobretot, converses
amb els principals protagonistes
perfilen al llarg d’aquest llibre el
millor context de l’època, la millor
xarxa social, cultural i política dels
anys decisius en la configuració del
nacionalisme valencià: l’abans i el
després del 1962, any de la publicació
de Nosaltres els valencians, per a molts
una mena de bíblia valenciana. Any
així mateix de les detencions de 27

valencians que pertanyien al PCE, al-
guns dels quals esdevindrien prota-
gonistes singulars del redreçament
cultural i polític valencià.

UN RETRAT SOCIOLÒGIC FIDEL
Entre els mèrits del llibre de Xavier
Ferré caldria destacar, al meu criteri,
sobretot un: la fidelitat que mostra
l’autor en el retrat sociològic i polític
dels joves nacionalistes valencians
d’aleshores: tant els qui es movien
entorn al Rat Penat com els de la
Universitat de València. Curiosa-

ment, jo mateix em vaig moure, du-
rant els cinc anys esmentats, entorn a
les dues institucions i puc constatar
la validesa de les informacions i re-
ferents de tota mena que el llibre
forneix.

Com hem assenyalat, el fet que el
present assaig parteixi de fonts pri-
màries orals i documentals contri-
bueix a contextualitzar la nació –ací,

el País Valencià– com un
espai viscut i situa la refle-
xió nacionalitària més en-
llà de l’estricta teoria. Així
mateix, la dinàmica co-
marcal, amb unes bases
d’implantació nacionalis-
ta que tenen lloc bàsica-
ment a primers dels sei-
xanta, alhora que aplecs i
rutes que tenen lloc en
aquesta dècada, configu-
raran un nou perfil de vo-
luntat col·lectiva i de deci-
sió nacionalista que lide-
raran els universitaris i els
marxistes valencians. Fou
també el moment de la
creació, entre altres, del
Partit Socialista Valencià i
de la Unió Democràtica
del Poble Valencià.

Així mateix, un altre as-
pecte ben positiu del pre-
sent llibre és la quantitat
–i la qualitat– de material
de primera mà –sobretot
la informació oral, com ja
hem assenyalat– de pro-

tagonistes, especialment els mili-
tants dels partits polítics d’aleshores,
amb qui Xavier Ferré ha contactat
directament i que esdevé un material
gairebé definitiu a l’hora de la re-
construcció del passat col·lectiu. En
aquest sentit, tornem a insistir en la
fidelitat del retrat sociològic i polític
dels nacionalistes del Rat Penat i del
universitaris valencians que fa Xavier
Ferré i que aixeca, encara més, la
gran pedra de toc que fou l’assaig
ideològic de Joan Fuster, Nosaltres els
valencians.

Comerç just, un
mercat alternatiu

A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Eulàlia Solé, Qué es el comercio justo.
RBA. Barcelona, 2003.

L
a descolonització no va signi-
ficar per al Tercer Món un
canvi en la seva dependència
exterior. L’emancipació polí-
tica no va anar acompanyada

ni de la llibertat comercial ni d’un
creixement de la riquesa. Ara com
abans, l’economia del Tercer Món
continua sent decidida des de les
companyies multinacionals situades
en el Nord desenvolupat. D’una ban-
da, el preu de les primeres matèries
segueix sent fixat pels centres de ne-
gocis de Nova York i Londres i, d’altra
banda, en no fabricar productes ela-
borats, els països del Sud han de
comprar al Nord les manufactures
que necessiten. Caldria afegir, encara,
que mentre que els preus de les pri-
meres matèries baixa constantment,
el preu de les manufactures no fa més
que augmentar. Per al Sud, el resultat
no és cap altre que un deute creixent
que fa impossible el desenvolupament
de la seva economia. La globalització
de l’economia, per altra banda, no
s’ha traduït en un impuls de les eco-
nomies del Sud, que veuen com l’ar-
ribada d’empreses multinacionals als
seus països tan sols respon a les pos-
sibilitats de mà d’obra barata, a l’ab-
sència de reivindicacions laborals i a
la falta de controls mediambientals.

Tot plegat dibuixa un escenari de
comerç injust que la sociòloga Eulàlia
Solé descriu amb senzilla, però mi-
nuciosa exactitud a Qué es el comercio
justo. És, a més, el punt de partida que
explica el sorgiment del comerç just
com una alternativa a la desigualtat
en les relacions comercials i produc-
tives entre el Nord i el Sud. Solé, que
acompanya el text amb uns quadres
que resumeixen amb claredat la seva
exposició, detalla la trajectòria del
comerç just, des del seu origen inicial
als Estats Units a meitat dels anys 40
del segle XX i la seva posterior conso-
lidació a Holanda fa poc més de 30
anys. La seva difusió per tot Europa,
la successiva obertura de tendes soli-
dàries, la definició de segells de ga-
rantia que en certifiquin l’autentici-
tat i les relacions que estableixen els
productors amb les organitzacions
importadores i distribuïdores són al-
guns dels temes que l’assagista des-
glossa en les pàgines centrals del vo-
lum que ressenyem.

La introducció del comerç just en
els països del Sud trenca la depen-
dència exclusiva que, fins al moment,
aquestes economies han tingut res-
pecte a les empreses multinacionals.
Els seus beneficis per als països del
Sud són notables. Les organitzacions
de comerç just estableixen preus es-
tables que prevenen els productors de
les fluctuacions del mercat, fan el pa-
gament per avançat per evitar l’en-
deutament dels productors i fomen-
ten el mercat local, reduint per tant la
dependència respecte al comerç exte-
rior. El comerç just afavoreix la
transferència i adquisició de tecnolo-
gia, millora les condicions de treball i
opta amb decisió per una producció
respectuosa amb el medi ambient.

IMPLICACIONS MÚLTIPLES
Tres casos concrets –el cafè, el cacau i
la indústria tèxtil– serveixen a Eulàlia
Solé per exemplificar les múltiples
implicacions del comerç just per als
països del Sud. En primer lloc, en

contraposició a les pràctiques segui-
des per tantes empreses multinacio-
nals que no respecten els més mínims
drets laborals. En segon lloc, per ma-
nifestar les insuficiències dels orga-
nismes internacionals per regular
amb èxit les condicions de treball en
el que els anglosaxons han anomenat
descriptivament sweatshops (literal-
ment, tallers de suor). En tercer lloc, fi-
nalment, per exposar el paper de l’o-
pinió pública dels països del Nord
com a efectiva eina de pressió davant
les actuacions ambigües de moltes
multinacionals. L’autora finalitza
l’assaig amb uns breus apunts sobre la
recent aparició de la banca ètica i les
seves implicacions, sovint en col·labo-
ració amb les organitzacions de co-
merç just, en el desenvolupament del
Tercer Món.

Qué es el comercio justo ofereix,
doncs, al lector una introducció su-
ficient per comprendre els termes en
què es produeix la desigualtat entre
el Nord i el Sud. L’autora, que no
passa per alt apuntar qüestions polè-
miques com les possibles repercussi-
ons negatives de l’eliminació del tre-
ball infantil, ofereix, altrament, un
seguit de dades pràctiques, que abas-
ten des d’adreces per trobar produc-
tes de comerç just fins a pàgines web
sobre banca ètica i organitzacions de
comerç just. Una informació que ar-
rodoneix una presentació que sub-
ratlla el significat d’aquest comerç
alternatiu en la presa de consciència
de la desigualtat Nord-Sud per part
de la societat occidental.


