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L’estratègia de l’estruç
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es de la lectura de
l’article d’Antoni
Defez, a l’AVUI, al-
guns valencians ja
sabem “per què els
catalans no ente-

nen els valencians”. La raó és ben sim-
ple: alguns catalans no entenen els
valencians perquè donen credibilitat a
part dels arguments presentats en eixe
article.

El text ens va semblar, en principi,
una conjunció exagerada de despro-
pòsits, que tractava de despertar certes
consciències al nord de la Sénia, però
al final ens va semblar una broma de
mal gust. Sobretot quan pensem en els
milers de valencians i valencianes que
treballen, cada dia, a la trinxera de la
confrontació política i discursiva, per
tal d’aconseguir una societat menys
lliurada i submisa als desitjos de la
centralitat política de l’Estat. És curiós
que Defez no faça cap apunt respecte
de les generalitzacions. Ni tots els ca-
talans s’inclouen en estes generalitza-
cions, ni els valencians estem tallats
per un mateix patró. Tanmateix, estem
obligats a parlar en termes generals.

Hi ha elements amb els quals estem
totalment d’acord amb Defez. Per
exemple, que el problema real és que
“una massa de població –els valencia-
noparlants– [...] se senten profunda-
ment espanyols” i que durant tant de
temps de majories socialistes al País
Valencià, “des del silenci o la compli-
citat [els socialistes] van contribuir a la
formació d’aquesta enorme bola de
neu”. Llevat d’això, obvietats i confu-
sions.

Tots els valencianoparlants tenim
milers d’oportunitats cada dia per
substituir la nostra llengua pel caste-
llà. El que és un miracle és que, davant
l’escassa o nul·la cobertura de l’ús del
valencià a l’espai públic, encara hi haja
un 40% (pel cap baix) que empra el
valencià quotidianament. Seguint una
cita de Rafael Ninyoles, Defez postula
que la gran majoria dels valenciano-

parlants només tenen un
problema: no haver pogut
substituir encara la seua
llengua pel castellà. Ni-
nyoles va dir això a finals
dels seixanta, certament.
Tanmateix, resulta evi-
dent que l’escassa escola-
rització de la societat va-
lenciana en eixes dates es-
tava al darrere del feno-
men: situació per sort cor-
regida quasi 40 anys
després. Hui resulta fals
sostenir que els valencia-
noparlants ho som perquè
no sabem, majoritària-
ment, castellà.

I si ens posàrem en el
lloc de l’altre? Per trac-
tar-nos en una relació d’i-
gualtat, preguntem-nos
com és que els valencians
no entenen els catalans.
Per als valencians és difícil
entendre Pasqual Maragall
quan diu: “I el cert és que el català-ba-
lear és tan distint i tan semblant al
català de la Catalunya estricta com el
català-valencià” (El País, 6 de novembre
de 2004). El ciutadà mitjà valencià es
pregunta què vol dir el president de la
Generalitat de Catalunya quan parla
de la “Catalunya estricta”. Quan el go-
vern espanyol ha inclòs el valencià dins
les llengües reconegudes per la Unió
Europea, des de Catalunya s’ha clamat
al cel. El valencianisme que respecta la
unitat de la llengua ha demanat que es
considerés l’opció “català/valencià”.
L’assumpció del principi “una llengua,
dues denominacions”, i per tant l’ac-
ceptació de la denominació “valenci-
à/català” o “català/valencià” no és cap
concessió als secessionistes. Tot al
contrari, és una ajuda política per als
defensors de la unitat de la llengua al
País Valencià. I ho és per què, com deia
Defez, el problema no és de llengua,
sinó d’identitat. Una batalla sobre la
identitat en què la llengua és manote-

jada a tort i a dret. De llengua només
n’hi ha d’haver una: es diga valencià o
català. I de pobles amb dret a l’auto-
determinació, quants n’hi ha? Un o
dos? Els valencians tenim dret a auto-
determinar-nos, o només tenen eixe
dret els catalans? Se suposa que els
valencians hem de poder decidir quina
és la nostra comunitat política nacio-
nal, igual que volen fer alguns cata-
lans. O no?

La confusió entre llengua i identitat
nacional no és precisament un plan-
tejament que s’ajuste a les darreres
aportacions sobre el coneixement de la
construcció de les identitats nacionals.
Més aviat al contrari, ja que es fona-
menta en principis de caràcter essen-
cialista, al marge de la voluntat de les
persones. L’afirmació nacional, al cap-
davall, és una expressió de voluntat
popular. Així, per tal d’aconseguir que
el País Valencià abandone progressiva-
ment les ofrenes que fa quotidiana-
ment a Espanya, haurem d’ajuntar

més i més voluntats, és a dir, convén-
cer. Però, és clar, el senyor Defez con-
demna de partida els valencians, ja que
resulta que “l’error és creure que po-
dràs convéncer l’ enemic” (cursives nos-
tres), un enemic que podem quantificar,
amb les seues dades, en un 90% de la
població (la que resta després de des-

comptar el 10% que diu
que és catalanista). Resulta
que el 90% de la població
valenciana no té raons
–¡com si l’enemic tingue-
ra raons!–. Deu ser que
som un país, el valencià,
d’eixelebrats. Amb inde-
pendència que poguérem
discutir sobre la nostra
racionalitat, és evident
que les emocions, els afec-
tes, els sentiments, el sim-
bolisme i tot eixe grapat
de coses que, a més dels
raonaments, també circu-
la pel sistema nerviós i ens
fa humans, són també bo-
nes raons. O no?

I és clar, aquest cúmul
de despropòsits no pot
conduir més que a una
praxiologia depriment.
Resulta que l’enemic no
atén a raons, però la pri-
mera de les propostes
d’actuació que se’ns sug-

gereix, als qui vivim cada dia entre eixe
90% de la població –i per tant, són els
nostres veïns i familiars, amics i com-
panys de feina (enemics?, quina para-
noia!)–, és que sigam “intransigents,
desautoritzant i ridiculitzant [...]. És
molt fàcil: només caldria fer un ús
massiu de les autoritats científiques
per fer callar els que no saben, i els
mentiders”. Doncs no ho entenem. Si
no atenen a raons, ¿com poden aten-
dre a les autoritats científiques? La se-
gona proposta no és que siga més en-
grescadora: “Ignorar-los”. Vaja, és difí-
cil d’ignorar al 90% del teu entorn
humà. Si fóra possible, però, l’estratè-
gia de l’estruç, la d’amagar el cap, ens
podria ser útil per tranquil·litzar tem-
poralment el nostre sistema nerviós,
però el lleó acabaria engolint-nos. O és
que Espanya no existeix?
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L’alcalde i els fums del Fòrum
X a v i e r R i u s - S a n t

G
overnar en coalició té la seva
gràcia. Sovint afloren les dife-
rències entre els socis, que no
sempre poden resoldre amb la

necessària discreció. El tripartit català
ens en ha donat alguns exemples, però
malament estaríem si les discrepàncies
que hi ha entre les tres forces polítiques
no afloressin. En canvi, penso que és
molt preocupant el que passa a l’Ajun-
tament de Barcelona, on augmenta la
inquietud, no només a Iniciativa i ERC,
sinó també dins de sectors del PSC, en
no estar d’acord amb les maneres d’ac-
tuar de l’alcalde Clos. Un alcalde que ens
proposava durant la campanya electoral
quelcom molt preocupant: convertir
Barcelona en la millor ciutat del món.
Dic preocupant perquè penso que la
ciutadania el que vol no és ser els millors

del món mundial, sinó només tenir, per
exemple, guarderies gratuïtes, tants
quilòmetres de metro com Madrid, la
meitat de parcs que té Londres i unes
vivendes més assequibles.

Que a la Generalitat hi hagi un presi-
dent que fa maragallades i contradiu certs
dirigents del PSOE, és el que esperàvem
tant els qui el van votar com els qui no
el vam votar. Però tenir un alcalde amb
comportaments autistes i que està con-
vençut que ens portarà al paradís a mi
em fa tremolar, i a més d’un, de dos i de
tres regidors del PSC també els espanta.

Tot això ho dic després de l’ensurt que
ha provocat a Iniciativa i Esquerra l’úl-
tim butlletí que l’Ajuntament envia als
barcelonins on, ignorant l’acord que tots
els partits també hi han de dir la seva,
l’editorial i l’alcalde fan una triomfalista

valoració del Fòrum, manipulant dades
i amb un desplegament de fotos de l’al-
calde que recorden l’estil personalista
pel que havia estat criticat cert conseller
convergent de la Generalitat.

La revista menteix quan diu que “en
total 6.396.001 persones han participat
en les activitats del Fòrum”. Menteix ja
que suma el nombre de vistes de les ex-
posicions i altres actes del Fòrum-Ciutat
amb el nombre d’entrades que hi ha
hagut al recinte. Amb aquesta manera
de comptar, jo que amb passi de premsa
vaig visitar gairebé totes les exposicions
del Fòrum-Ciutat, i em comptabilitzaven
com a visitant, dec valer per vint perso-
nes. I amb aquesta manera de comptar,
aquells que a més a més d’anar a les
exposicions externes, varen anar al Fò-
rum vàries vegades els estan comptant

com deu o quinze persones. Però el més
greu és que la revista atribueix al Fòrum
un ressò mundial que no va tenir. L’i-
guala al Fòrum Social de Davos, al Fò-
rum Econòmic de Porto Alegre, a la
Conferència de Kyoto o a la de Població
de Nairobi. Donat que el ressò s’ha de
mesurar des de fora, m’agradria que algú
comparés a la premsa de París, Nova York
o el Caire el que van publicar sobre
aquests esdeveniments i el que s’ha pu-
blicat sobre el Fòrum. A la revista es di-
uen també coses que m’abstinc de quali-
ficar, com que “el Fòrum ha permès per
primera vegada en la història després de
la Guerra Freda, dibuixar una imatge de
la realitat del conjunt del planeta”. Una
cosa és estar orgullosos del s’ha fet, i una
altra, tenir fums megalòmans.

He dit abans que augmenta la inqui-
etud a Esquerra i Iniciativa per l’actitud
de l’alcalde, ja que temen no només pa-
tir el desgast del govern municipal, sinó
que en les properes municipals molts
votants seus deixin de fer-ho en enten-
dre que votar Mayol o Portabella és do-
nar al seu sí a Joan Clos.

■ Xavier Rius-Sant. Periodista


