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El blaverisme és com un virus: muta contínuament per perpetuar-se

Per què els catalans no
entenen els valencians

D
A n t o n i D e f e z

esprés de treballar
i mig viure deu
anys a Catalunya
tinc la impressió
que, en general, ni
els catalans ni la

classe política catalana coneixen ni
han entès realment el problema del
País Valencià. Podríem dir que la raó
fonamental que ho explicaria tot és
que no hi ha cap problema, en el sentit
que un problema pot ser una dificultat
a la qual tothom amb bona intenció
vol trobar una solució. O millor i tam-
bé: que el problema és un altre del que
hom es pensa. M’explicaré.

Si hom creu que el problema valen-
cià consisteix en el fet que hi ha una
massa de població –els valenciano-
parlants– que són amatents de la seua
llengua i la seua cultura –és a dir, que
volen viure en valencià–, però que no
tenen clar el nom i la filiació del seu
idioma –és a dir, que viuen despistats
o equivocats–, aleshores ha errat per
complet l’anàlisi de la situació. I és que
la realitat és molt distinta: els valenci-
anoparlants –si exceptuem per dalt o
per baix un 10% més o menys catala-
nista que, per la llei electoral feta pel
PSOE i AP, no poden tenir representa-
ció parlamentària en no arribar al 5%
dels vots emesos– se senten profun-
dament espanyols i no tenen cap inte-
rès per la promoció i ús de la seua
llengua. Com deia al començament
dels 70 el sociolingüista Rafael Ninyo-
les, al País Valencià si algú parlà va-
lencià (català) és perquè no sap caste-
llà, o no en sap prou. I així, es podria
dir sense perill d’equivocar-se que la
gran majoria dels valencianoparlants
només tenen un problema: no haver
pogut encara substituir la seua llengua
pel castellà.

Doncs bé, tenint present això s’en-
tén millor què fou i què és l’anomenat
blaverisme. No és de cap manera ex-
pressió d’algun un sentiment identi-
tari valencià diferenciat –diferenciat

alhora de l’espanyolisme i del catala-
nisme–, sinó, per contra, l’expressió
pura i dura de l’espanyolisme més
ranci: una mostra d’allò que Abril
Martorell anomenà “regionalismo bien
entendido”, l’objectiu del qual s’expres-
sa sense embuts en la primera frase de
l’himne del valencians: “Para ofrendar
nuevas glorias a España...”. El blaverisme
o l’anticatalanisme fou creat en la dè-
cada dels 70 pels sectors més reaccio-
naris, més franquistes, de la dreta va-
lenciana i madrilenya com una mena
de pantalla davant d’un suposat perill
pancatalanista, estratègia que va qua-
llar, com era d’esperar, en els sectors
més conservadors i franquistes de la
població. Ara bé, el PSOE local –i re-
cordem que durant tres legislatures els
socialistes van governar el País Valen-
cià– hi va contemporanitzar i força, és
a dir, des del silenci o la complicitat
van contribuir a la formació d’aquesta
enorme bola de neu. La raó és molt
simple, tan simple com l’error. El so-
cialistes valencians consideraren con-
venient mantenir una acti-
tud equívoca i dèbil davant
del tema valencià-català per
tal de no perdre vots. ¡Com si
alguna vegada el vot socia-
lista hagués eixit dels sectors
blavers o anticatalanistes! Un
gran error de perspectiva
electoral que depenia d’un
altre error més radical: creu-
re’s les raons de l’enemic. I
tot sembla indicar que el go-
vern de Rodríguez Zapatero
està caient en el mateix pa-
rany –creure les raons de
l’enemic–, un cop el PP ha
tret del rebost el problema
–el rebost era el lloc on l’ha-
via desat Zaplana– amb l’a-
jut de la incompetència del
ministre Moratinos.

I ara podem veure millor
per què des de Catalunya no
s’acaba d’entendre el proble-

ma valencià. Creure’s les raons de l’e-
nemic. ¡Com si l’enemic tingués raons!
Heus ací el gran error. El blaverisme o
l’anticatalanisme és un exemple d’allò
que Goebbles preconitzava: fer de la
ficció, política amb l’ajut de la propa-
ganda. Per cert, ¿no recorden vostès les
eleccions a Catalunya de fa vuit anys?
També era un cas de ficció política:
imitant experiments fets a València
amb èxit hom intentà obtenir vots a
partir d’un suposat estat de persecució
a Catalunya de tot aquell que parlés o
escrigués en castellà. I també en aquest
cas algun sector proper al PSC atia el foc
d’aquesta ficció en companyia de Vidal
Quadras i els seus.

Com dic, el gran error amb el blave-
risme valencià és pensar que hi ha ra-
ons en joc, creure que si construeixes
un bon argument, o una jugada audaç
i imaginativa, guanyaràs la partida. Dit
d’una altra manera: l’error és creure
que podràs convèncer l’enemic o, si
més no, desemmascarar-lo, per exem-
ple, amb alguna explicació filològica,
amb l’encunyació del tàndem català-va-
lencià o amb la presentació de la tra-
ducció de la Constitució europea amb

les formes catalanes pròpies dels va-
lencians. Ja pots ser didàctic o generós,
el problema és que el problema no està
on tu creus que està. Qualsevol estratè-
gia mínimament racional fracassarà,
perquè el blaverisme, com si es tractés
d’un virus, mutarà contínuament per
tal perpetuar-se. Un dia ens dirà que el
valencià no és català, sinó que prové del
mossàrab; un altre, que el valencià és
una evolució autònoma del llatí; o que
és el català el que prové del valencià, i
que els catalans en realitat volen furtar
el valencià als valencians; o afirmarà
que els catalans intenten apropiar-se de
la paternitat de la paella i del allioli, o
d’Ausiàs March, o quedar-se amb tota
l’aigua, etc., etc. I és que és igual el que
pugues dir: sempre hi haurà un motiu,
algun disbarat que et paralitzarà. El
blaverisme no representa l’actitud d’a-
quell que vol dialogar i, per tant, corre
el risc de ser convençut per l’altre; o
l’actitud de qui vol arribar a un acord
amb tu. No, res d’això: el blaverisme
només pretén la màxima minorització
i pobresa del català –el valencià– al
País Valencià, i amb aquesta finalitat
usarà la ficció ad libitum.

Així doncs, què podem fer amb el
blaverisme? Només una cosa és reco-
manable, si no vols que et devore: no
entrar en el seu joc. Perquè si hom hi
entra, no guanyarà res, però podrà
perdre molt, o tot. En concret, podem
fer dues coses. D’una banda, allò que el
PSOE mai va fer en el passat i tampoc
ara no fa: ser intransigents, desautorit-
zant i ridiculitzant les posicions i les

persones que defensen tesis
secessionistes. És molt fàcil:
només caldria fer un ús massiu
de les autoritats científiques
per fer callar els que no saben,
i els mentiders. ¿O això és més
difícil que retirar les tropes
d’Iraq? De l’altra, ignorar-lo,
menystenir-lo: no entrar-hi en
diàleg, no fer ofertes, no donar
arguments, no realitzar pro-
postes que busquen algun
punt d’acord, perquè si fas ai-
xò, estaràs perdut.

Sens dubte, una difícil si-
tuació per als polítics, per-
què ambdues estratègies
haurien d’anar de la mà, i els
polítics no semblen tenir les
idees tan clares: uns perquè
no volen; altres perquè no ho
acaben d’entendre.

■ Antoni Defez. Professor de la Universitat

de Girona

Isaac Thomas Hecker
M i q u e l P o r t a P e r a l e s

E
ntre d’altres efectes secundaris,
les eleccions nord-americanes
han donat lloc a una depressió
i una sorpresa. La depressió és la

que pateix el progressisme català en
veure que Bush ha guanyat per goleja-
da. No vull insistir en la patologia de
qui confon desig i realitat alhora que
criminalitza i excomunica qualsevol
opinió diferent de la políticament cor-
recta. Posats a parlar dels Estats Units,
resulta més instructiu treure a col·lació
la sorpresa de què parlava abans: el
paper de la religió en la vida dels
nord-americans. Una manera particular
de concebre la religió que és fonamen-

tal per entendre el què dels Estats Units.
De la religiositat made in USA cal

afirmar un parell de coses: que tècni-
cament parlant és allò que en diríem
una heretgia; i que, en bona mesura, és
precisament la pràctica de l’heretgia el
que explica l’èxit de la nació nord-a-
mericana. Anem a pams. L’heretgia ar-
renca el segle XIX de la mà d’Issac
Thomas Hecker (1819-1888), fundador
dels Missioners de Sant Pau. Hecker, de
família protestant i benestant, conver-
tit al catolicisme, polític frustrat, dotat
d’una gran capacitat de persuasió retò-
rica, amb vocació de redemptor social,
és el teòric del que s’anomena l’ameri-

canisme. En poques paraules, l’america-
nisme sosté que el catolicisme –tal-
ment com el protestantisme– s’ha de
democratitzar, és a dir, no ha de ser una
religió d’autoritat, sinó de llibertat. I
l’americanisme sosté també que les
virtuts passives medievals (humilitat,
obediència, pobresa) han de ser substi-
tuïdes per aquelles virtuts actives mo-
dernes com ara són l’acció, el treball, el
patriotisme, l’apostolat exterior, i la
propaganda. L’objectiu de tot plegat és
el de mostrar que només l’home d’ac-
ció, l’home enèrgic, és capaç de fer tri-
omfar la veritat, la justícia i la virtut al
món.

Avui, més de cent anys després de la
mort de Hecker, aquest americanisme
que sacralitza la vida quotidiana, ha
esdevingut el sistema de valors domi-
nants als Estats Units. El sistema que
explica l’èxit del país. Si Max Weber va
precisar el paper de l’ètica protestant
en el desenvolupament del capitalisme,
Isaac Thomas Hecker dóna claus per
entendre la manera de ser d’uns Estats
Units que estan al capdavant en qües-
tions d’economia i seguretat. El 1899,
Lleó XIII va condemnar l’americanisme
per liberal i individualista. El 2004, The
New Yorker, la CNN, Le Monde Diplomati-
que, la Cadena SER, i algun mitjà de
comunicació d’aquí el nom del qual no
esmento, fan el mateix. Ni l’un ni els
altres, d’allò més conservadors i amb
vocació d’infal·libilitat, no entenen el
valor de l’heretgia. I el progressisme
català, entre Michael Moore i la figura
del tonto útil, diu sí senyor.

■ Miquel Porta Perales. Escriptor


