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En certa manera les glosses sobre la
paràbola vital de Josep Vicent Marqués
(1943-2008) estan fora de lloc o són
prematures. Només la distància tempo-
ral podria matisar la càrrega d’arrogàn-
cia o impostura d’entrar en terrenys
massa personals, tan arriscats. La para-
doxa, però, és que vida i obra resulten
indestriables en J. V. Marqués, sociòleg
que havia estudiat Dret, que centrà ini-
cialment l’atenció en les possibilitats
nacionals del País Valencià, un pioner
de l’ecologisme que dedicà molta refle-
xió, precisament, al que podríem dir-ne
«sociologia de les relacions personals».
Perquè Marqués «vivia» les teories, ela-
borava idees per a la intervenció social
o per al que ell entenia com a pràctica
política, basada en el contacte directe
amb grups que volien «aclarir» les idees.
Posteriorment exploraria terrenys medià-
tics més amplis. 

A més, encara resta pendent una
reconsideració de l’evolució del País dels
anys seixanta ençà, on cal situar les
aportacions de Marqués. Convindria fer-
ho. Avui el seu perfil apareix una mica
desdibuixat, sota el pes d’un present
aclaparador que esborra els referents i
la història, fins i tot la més recent. Avui un
intel·lectual com Marqués, anticapitalista
radical, hereu de Maig del 68, naciona-
lista, ecologista i feminista (o antipatriar-
cal) per oposició visceral a totes les
opressions, té un punt de figura exòtica,
amb la qual no se sap ben bé què fer-ne.

I tanmateix, existí un temps en què
València era un laboratori d’idees on
podien sorgir elaboracions o projectes
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impensats, malgrat la confusió o la
immaduresa. Un laboratori actiu i vi-
brant, marcat per una gran opacitat
(imposada per la dictadura). Marqués
fou fill d’aquest ambient d’incitacions,
membre del Partit Socialista Valencià,
fundador de Germania Socialista, autor
d’un assaig sobre la ideologia valencia-
na com País perplex (1974), que convé
llegir, o rellegir, perquè parla d’un País
que ja no existeix però que continua viu
en alguns replecs de la societat valen-
ciana, i perquè és un text brillant, repre-
sentatiu d’un estil idiosincràtic.

S’ha presentat Marqués com a expo-
nent d’una visió del País alternativa al
«fusterianisme», no tan catalanista. És
curiós, ara tot és buscar aquesta mena
d’alternatives, que podrien reconciliar
amb la comunitat triomfant. I tanmateix,
el combat de Marqués als anys seixanta
i setanta era contra l’esquerra emergent,
sucursalista, per dur-la al terreny del
nacionalisme. Per això escrigué el pam-
flet «Per què com a marxistes som valen-
cianistes», i no es mogué d’aquesta posi-
ció. D’altra banda, Marqués (professor
de Sociologia a la Facultat d’Econòmi-
ques el curs 1968/69) fou la primera
persona a qui vaig sentir dir sistemàti-

cament «català» per referir-se al valen-
cià. Supose que la seua capacitat d’i-
ronia i blasme, adobada amb humor,
respondria adequadament tot intent de
fer-lo passar per antecedent d’una ter-
cera o quarta via.

Resta per fer el recompte rigorós d’una
obra dispersa. Marqués va escriure
molt, en registres diversos. Començà
preocupat pels aspectes socials i de
mentalitat de la qüestió nacional i per
vessants històrics de la política valencia-
na (el paper de la Dreta Regional Valen-
ciana, per exemple), i després passà al
tema ecològic (Ecología y lucha de cla-
ses, 1978) i a la sociologia de la vida
quotidiana (No és natural, 1980). Pre-
parà durant anys una tesi sobre «domi-
nació masculina», escrigué centenars
d’articles, donà milers de xarrades. Tam-
bé escrigué ficció i algun assaig en cas-
tellà (com ara Qué hace el poder en tu
cama). Entenia la política com a agita-
ció amb un component de dinàmica de
grups. El terreny de la política democrà-
tica, amb les seues llums i ombres, la
que ens ha tocat viure, li era bastant
alié. Fill, doncs, d’una època (la del
franquisme decadent i la Transició) que
ha quedat enrere. Però caldrà dir-ho: un
intel·lectual considerable, espill de les
nostres preocupacions, motor de
rebel·lia, espurnejant i enginyós. Una
figura irrepetible, que ensopegà amb la
tradicional impermeabilitat d’una socie-
tat on tot estava bastant més lligat del
que havíem pensat.
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